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ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS VAN DE LEIDING & VB’S 

Iedereen woont in Merksem, tenzij anders vermeld. 
Alle leiding is ook te bereiken op:  voornaam.chirosus@gmail.com 
De vb’s op: vb.chirosus@gmail.com 

Leiding

Speelclub

Désirée Wagenaar Pastoor Campensstraat 12 0494/72.77.15

Tika’s

Vicky Bollens Moeshofstraat 23  
2960 Sint-Job

0491/03.20.80

Tippers

Nele De Paepe Van Aertselaerstraat 34 0474/63.32.36

Ilke Van den Broeck Hooimate 4 0476/07.50.08

Tiptiens

Maxime Minsen Sint Lutgardisstraat 9 0470/86.98.51

Groepsleiding 

Désirée Wagenaar en Maxime Minsen

Vb’s (volwassen begeleiding)

Ann Roes & Wim 
Traets

Meereigen 213 Wim: 
0497/66.22.52 

Ann:  
0496/33.40.62

mailto:voornaam.chirosus@gmail.com
mailto:vb.chirosus@gmail.com


 
 
 
 
 

Hokus pokus pandje 
hier is mijn handje  

 
Hokus pokus poentje 

daarin steek ik een zoentje 
 

Hokus pokus poe 
dit blaas ik naar je toe 

 
Hokus pokus pou 

omdat ik van je hou 
 

Jullie kleine kapoen, 
Chiro Sus 

 
Merksem, 1 januari 2018 

	



 

 

 

 

 

Januari staat voor de deur! Waar wachten jullie nog op? Snel, doe de deur open! 

 

Zondag 7 januari 2018 

Trek allemaal dikke kousen aan, breng wanten mee (zonder mag je niet op het ijs! ), kleed je warm 
aan, breng een vieruurtje mee,… want vandaag gaan we schaatsen! Meer info vind je in het artikel in 
de flits.  

  

Zondag 14 januari 2018 

Vandaag zijn we creatief met materiaal. Voetbal met een reuzegrote bal, verstoppertje met een 
blinddoek,… vandaag kan het allemaal!  

 



 

Vrijdag 19 januari 2018 - Zondag 21 januari 2018 

Wat we dit weekend/deze zondag gaan doen is nog een hele grote verrassing! Jullie worden 
binnenkort op de hoogte gebracht wat de plannen hier zijn! Spannend hé - 

 

Zondag 28 januari 2018 

Themazondag! Lees snel in het artikel wat de themazondag is - 

 

Dit was januari! Maar niet getreurd, februari staat al voor de deur! Snel, open de deur -  

 

Vele gele kussen! 

Désirée 

  



TIKA’S 
Welkom in het jaar 2018!! Hopelijk hebben 
jullie een super leuke kerstvakantie en een 
gelukkig Nieuwjaar gehad! Ook hoop ik dat 
al jullie wensen mogen uitkomen ;)  

 

07/01 

Smeer jullie schaatsbenen 
al maar in want vandaag 
gaan we schaatsen!! 
Hopelijk kunnen jullie 
goed op jullie benen 
blijven staan en vallen 
jullie niet te vaak! Meer 
info vinden jullie in de 
flits. 

 

14/01 (14u-17.30u) 

Omdat jullie leidster nog druk bezig is met 
haar examens heb ik voor iemand heel 
speciaal gezorgd… Het is niet Sinterklaas 
of de Kerstman want die zijn jammer genoeg 
al lang weg. Wie het wel is, zullen jullie 
zelf mogen ontdekken! Hopelijk hoor ik 
geen klachten, maar dat zal wel niet :D  

 



21/01  (17.30u-19.30u) 

Ik zit jammer genoeg nog altijd in de 
examens :’(. Dat wil natuurlijk niet zeggen 
dat we het niet super mega plezant gaan 
maken vandaag hé?! Vandaag gaan we iets 
lekker bakken EEEENNNNN ons lokaal 
versieren! Neem maar allemaal vlaggetjes, 
foto’s, slingers,… mee zodat het een 
prachtig tikalokaal wordt! 

 

28/01 (14u-17.30u) 

Jullie weten toch wel wat het 
jaarthema van dit jaar is zeker? 
Jaja, iedereen Chironaut! 
Vandaag is het Ziggy in de ruimte. 
Verkleed jullie maar in een coole 
astronaut of in een wereldbol 
want vandaag vliegen we weg naar 
de ruimte. Klaar voor lancering??  

 

 

Hopelijk vonden jullie het een 
leuke maand! Ik kijk al uit naar 
februari. Hier is nog een 
(makkelijke) sudoku voor 
diegenen die zich vervelen 
tijdens de examens. Veel plezier! 

 



TIPPERS 

 
- Welkom in de eerste flits van 2018 -  
 
Aan allen die in 2017 naar Chiro SUS gekomen zijn 
PROFICIAT! 
Aan allen die in 2017 niet naar Chiro SUS gekomen 
zijn 
OOK PROFICIAT! 
 
We vliegen er in, PATAT! 
 
 
7 januari 
Vandaag zetten we het jaar feestelijk in 
een gaan we met z’n allen schaatsten! 
Meer informatie daarover verder in de 
Flits, we hopen dat we jullie vandaag na 
een deugdoende vakantie weer allemaal 
terugzien! (liefst ingepakt in mutsen en 
sjaals en handschoenen)  
 
 
 

 
14 januari 
Vandaag hebben we speciaal 
bezoek! Kennen jullie dat 
liedje van “ik heb een rosse  
bomma”? Wel die bomma komt 
vandaag speciaal voor jullie 
helemal uit Mexico, dat wil 
je zeker niet missen! 
 
 
 
  



21 januari 
Vandaag is zoals wanneer je een 
cadeautje krijgt dat de vorm heeft 
van een step maar je toch nog niet 
helemaal zeker bent dat het toch 
wel echt een step is… Een grote 
verassing dus!! Enkele tips: 
wielen, bergen, beren en losse 
veters…  
 

 
28 januari 
THEMAZONDAG! 
Is er leven op mars? Kunnen we ons 
lokaal ombouwen tot een 
ruimteschip? Is punk wel dood in 
de ruimte of ook niet? Oefen al 
maar wat op het maken van 
aliengeluiden en dan ben je klaar 
voor deze avontuurlijke dag J  
 
 

 
  
Ondertussen is jullie leiding hopelijk geslaagd voor 
alle examens en is het hopelijk ook gestopt met 
sneeuwen  
Tot volgende maand tip top tippertjes van ons! 
 
XX  
Ilke en Nele 
 

 



    TIPTIENS

WHOEPIEEEEEE DE EERSTE MAAND VAN 2018 IS AANGEBROKEN!!!  

Dat betekent de eerste komende weken overal “2017” opschrijven en dan na

5minuten doorhebben dat het niet klopt! Maar dat betekent ook vooral een

nieuwe super leuke en gekke maand! 

Zijn jullie er klaar voor? Wij in iedergeval wel!   

7 Januari

IJS IJS EN NOG MEER IJS  …. Ons jaarlijks schaatstripje is 
weer aangebroken! Kom mee schaatsen en laat al julllie coole 
trucjes maar zien op de schaatsbaan. 

(Neem zeker handschoenen anders mag je de ijspiste niet op!!!)

14 Januari 

Jullie ouders hebben jullie opgesloten in jullie kamer omdat jullie niet naar dat ene 

feestje mogen in bobo :( 

Maar wees maar niet getreurd, jullie kunnen eraan

ontsnappen. 

Haal jullie ontsnappingsskills maar al boven want

vandaag spelen we ESCAPE THE PARENTS!!!!!! 
(sorry aan alle lieve mamie’s en papie’s) 

21 Januari

We hebben geen geheime voor jullie, maaaaaar wat we vandaag 
gaan doen HOUDEN WE NOG EVEN ALS VERASSING (we weten dat jullie 
dat zo graag hebben…

mwahaha) Wel geven we
deze foto al als tip: 



28 Januari

Vandaagg iss hett eindelijkk nogg eenss eenn themazondag,, jippieee!!!

Ditt keerr alss thema:: Ziggii inn dee ruimte. Wee makenn err samenn

mett allee chironautenn eenn helee leukee namiddagg vann enn diegenee

diee hett bestt verkleed iss wintt eenn prijs!!!!!!

Zo dat was het dan weer voor deze maand, 

OP NAAR DE VOLGENDE! 

 

DIKKE SMAKKERS, 

CHADIA EN MAXIME  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiana (5/01) 
 

 



WIST JE DAT… 
SPEELCLUB 

- Wist je dat de Sint zei dat alle 
Speelclubbers braaf geweest zijn dit 
jaar?

- Wist je dat de Speelclub goed kan 
koken?

- Wist je dat de Speelclubbers heel goed 
zijn in verstoppen?

TIKA’S 
- Er geen stoute Tika's waren dit jaar 

volgens Sinterklaas?
- We nog altijd niet weten wie de knapste 

jongen uit Esmé en Jozefien hun klas 
is?

- Jullie leidster hoopt dat jullie een goed 
rapport gaan hebben?

TIPPERS 
- De leukste groep is van de hele chiro?
- Emma echt super mooi kan zingen? 
- De tippers serieus kunnen roddelen? 

TIPTIENS 
- Wist je dat de Chiro dringend langere 

lepels nodig heeft? 
#despaghettiplakteenbitje #sorry 

- Wist je dat de Tiptiens een echt pieten-
diploma hebben? WHAAAT? KEI 
COOL (da vind ge zomaar niet op 
internet zenne) 

- Wist je dat de Tiptiens een nieuwe 
verwarming hebben gekregen van 
Sinterklaas? en daar heel blij mee 
zijn! ;)

  

  

  

  







Hallo,  

Op zondag 7 januari 2018 gaan we met heel de Chiro 
schaatsen.  We vertrekken met z’n allen aan de Chiro om 14u 
en zullen terug aankomen in de Chiro om 17u30. We gaan 
schaatsen in schaatsbaan Ruggeveld (Ruggeveldlaan 488, 
2100 Deurne)  

Wat moet je zeker meebrengen:  

- Handschoenen (zonder mag je de ijspiste niet op)  

- Panty’s/kousenbroek 

- Dikke kousen  

- Extra sokken voor als je eerste paar nat is.  

- Vieruurtje  

  

Wil je graag mee gaan schaatsen?  

Vul dan onderstaand strookje in en bezorg het, samen met €4 
aan Vicky of stuur een mail naar vicky.chirosus@gmail.com 
__________________________________________________ 

Ik, _________________________________________ wil 
graag mee gaan schaatsen en betaal hierbij €4. Mijn ouders 
kunnen:   

0 heenrijden  

0 terugrijden (17u aan de schaatsbaan)  

Er kunnen _____ personen meerijden. 


