




Beste leden, ouders en sympathisanten van Chiro Sus 

De laatste maand van het Chirojaar is aangebroken. Het was 

leuk, het ging te snel en we beleefden avonturen die we ons 

hele leven zullen herinneren. Over twee maanden staat het 

Chirokamp voor de deur. Ben jij ook zo benieuwd wat het 

kampthema is? Over een paar weken verschijnt de kampflits en dan is het 

wachten in spanning voorbij. 

De leiding heeft de kampplaats reeds een bezoekje gebracht en het 

belooft een TOP kamp te worden! Het is een groot terrein, met voldoende 

ruimte om te spelen! Het is nog een hele grote verrassing wat we allemaal 

zullen doen, maar één ding kunnen we jullie al vertellen: Je zal je nooit 

vervelen! 

Dat zijn natuurlijk nog verwachtingen voor de verre toekomst. Wat zal juni 

ons nog brengen? Veel spelen, leuke activiteiten en vooral => De laatste 

zondag. Lilse Bergen, here we come! (Behalve als de universiteit jammer 

genoeg geen rekening houdt met de Chirokalender / Dan moet je op de 

laatste zondag gewoon studeren….) 

We wensen jullie allemaal supergoede resultaten met de examens of 

toetsen, een zomer vol zon en leuke plannen en hopelijk zien we jullie 

allemaal in augustus! 

Dikke kus 

De leidsters van Chiro Sus 



WIST JE DAT… 
SPEELCLUB 

- Wist je dat de Speelclub er een nieuw lid bij 
heeft? Welkom Kaat!
- Wist je dat de Speelclub twee keer 
gewonnen heeft op het zipmoment?
- Wist je dat Kirsten deze maand heel veel zal 
langskomen? Jippie!

TIKA’S 

- Ons weekend echt mega fantastisch 
geweldig was?
- We té hard hebben gedanst en gezongen 
tijdens de Crazy Kids Party?
- We die 20km naar Scherpenheuvel geknald 
hebben?

TIPPERS 

- Je soms met 2 personen in een BH 
past?

- De tippers er een geweldig zonnig 
weekend op hebben zitten? Laat het 
kamp maar 11 dagen zo zijn!  

- Het Zip-moment een hele uitdaging 
was?

TIPTIENS 
-de tiptiens goed tomaten kunnen plukken

-de tiptiens echte johnny's en marina's zijn

-de tiptiens echte kanjers zijn in kubbs

-de tiptiens de 40km helemaal hebben kunnen 
uitwandelen 


  

  

  

  





Er is een gezegde dat zegt: “Het beste voor ’t leste!” Dat gaan we deze maand 
waar maken! En jij bent er toch ook bij? Want deze maand wordt weer super 
leuk! - 

Zondag 3 juni 2018 

Jean Michel Decibel heeft alle muziek van de aarde gestolen. Hierdoor is 
iedereen verdrietig.  Om de muziek terug te veroveren, volgen we Jean Michel 
Decibel zijn raket doorheen de ruimte met onze Speelclubraket. Met onze 
superspaceshooter trachten we te winnen van deze schurk! 

Zondag 10 juni 2018 

In het Speelclublokaal is een vulkaan verschenen dit weekend. Maar het is niet 
zomaar een vulkaan, het is een popcornvulkaan! Dergelijke vulkanen barsten 
maar één keer in de tien jaar uit. Kan jij de meeste oppervlakte van het 
Speelclublokaal kopen om zoveel mogelijk popcorn te bemachtigen? 

Zondag 17 juni 2018 

 



Zondag 24 juni 2018 

Zei er iemand ‘Het beste voor het leste’? Om deze leuze voort te zetten, doen 
we vandaag iets speciaals. We gaan namelijk op uitstap! Op uitstap naar de 
Lilse Bergen! Lees voor alle informatie het artikel in de flits. En vergeet je vooral 
niet in te schrijven - 

 

 

 

 

 

 

 



TIKA’S 
OOOOOHH, de laatste maand van het hele Chirojaar… Wat 
jammer! Maar dat betekent niet dat we er geen topmaand 
van gaan maken hé? 😊 

 

3 juni (17.30u-19.30u) 

Omdat jullie (en ik) 
examens hebben, hebben 
we avondchiro. We gaan een quiz doen. Niet zomaar een 
quiz, maar een quiz met heeeeeeel veeeeeel water. Meer ga 
ik niet zeggen. Dat is nog een geheimpje..  

 

10 juni  

Vandaag is het 1 groot mysterie… Wat gaan jullie doen?? Met 
wie gaan jullie iets doen?? Met hoeveel gaan jullie zijn?? 
SPANNEND!! Het uur deel ik nog mee via sms.  

 

 

 

 

 



17 juni (17.30u-19.30u) 

Vandaag spelen jullie samen met de Tippers. Wat jullie gaan 
doen is nog een verrassing, maar het wordt heeeeel plezant! 

 

24 juni (9.30u-17.30u) 

Vandaag is het de laatste Chirozondag! We gaan naar de Lilse 
Bergen. Het wordt een 
super toffe dag! Neem 
allemaal 5 euro mee voor 
een lekker middagmaal. 
Ook best geen 
zonnecrème, zwemgerief 
en genoeg drinken 
meenemen voor moest 
het super goed weer zijn. 
Meer info vinden jullie 
verder in de flits.  

 

 

Hopelijk vonden 
jullie het een leuke 
maand! Hieronder 
nog een mooi 
moment van ons. 
Tot op kamp! 



Tippers 
 

Dag schatjes van patatjes! 
We weten het, de tijd is voorbij gevlogen! 
Maar ja, als je u amuseert, gaat den tijd 

snel hé!  Maar geen zorgen want er staat 

ons nu nog een laatste bangelijke maand te 
wachten en natuurlijk ons mega 
fantastisch kamp waar wij ongelofelijk 
naar uitkijken! 

Pas wel op, want deze maand zit met wat 
speciallekes aangezien er examens aankomen 

 

3 juni: 14u00- 19u00 

Heyo! Vandaag gaan we is 
lekker zot doen! Hoe? Das een 
goeie vraag… Daarom moeten 
jullie zeker allemaal komen! 
(wij zullen er vandaag jammer 

genoeg niet bij zijn � wij hebben 

examens…) maar wij zijn er 
1000% zeker van dat jullie jullie gaan 
amuseren!  

 



 
10 juni: 17u30-20u00 

Vandaag gaan we op 
avontuur! Zorg dus 
maar dat jullie fit en 
vrolijk zijn want het 
belooft een leuke 
avond te worden!  

 

17 juni: 17u30-20u00 

Komaan jullie kunnen het! Omdat jullie nog 
steeds met die stomme examens zitten, is het 
terug avondchiro! Gene stress, want 
vanavond gaan jullie helemaal 
ontspannen!   

24 juni:  

Amai woow, dit is DE laatste zondag! Voelt 
raar, toch!? Maar natuurlijk maken we er 
vandaag een extra speciale dag! En wat is 
er in dit weer niet 
zaliger om te gaan 
doen? Inderdaad, 
zwemmen!!! Het 
belooft een top dag 
te worden! 
Meer info vinden 
jullie in de flits  

Mega dikke kussen, 
Van jullie leiding! 
xx 



TIPTIENSSSSS!
De laatste maand van het chirojaar is aangebroken, snif snif. Maar wij 
hebben er alvast een cool programma op staan voor juni!!!!  

3!
Als speelclubber hebben jullie waarschijnlijk het spel 
“De nachtwacht van Sint-Franciscus” gespeeld. Wel, we 
spelen vandaag dit vandaag ook, maar vele 
cooooooooler! Hou je maar vast voor “De nachtwacht 
van Sint-Franciscus XXL”!!!  
(Uitzonderlijk is het vandaag avondchiro van 20u tot 
22u)  

10!
Vandaag organiseren wij de geksteeeee quizzzzzz ooooooooooit!!!! 
Bereid jullie maar goe voor voor al deze vragen die jullie zo juist 
mogelijk moeten zien op te lossen.  
(Avondchiro van 17:30u tot 19:30u)  

!



17!
Omdat het vandaag de allerlaatste 
speelzondag is in jullie groep organiseren 
wij een supercoole VERRASSING voor 
jullie! Het beloofd super tof te worden, 
zeker komen is dus de bootschap!  
(Avondchiro van 17:30u tot 19:30u) 

24!
De laatste zondag is aangebroken :((( Maar niet getreurd want dit word 
de allerleukste dag om mee af te sluiten voor het kamp begint! Om te 
weten te komen wat we vandaag gaan doen, lees dan zeker het artikel 
dat je hierover vind in de flits! Hopelijk kunnen jullie er allemaal bij zijn :))  

Dit was het voor de allerlaatste maand! Hopelijk zijn jullie al klaar voor 
het knotsgekke kamp dit jaar!!!!  

DIKKE KUS, MAXIME EN CHADIA!



 

Dorien (20/6) 



LILSE BERGEN 
 

Omdat 24 juni de laatste Chirozondag is, gaan we 
naar de Lilse Bergen… JOEPIE! Hopelijk wordt het 
goed weer zodat we kunnen genieten van deze dag. 
We verwachten jullie om 9.30u in de Chiro en om 17.30u zijn 
we terug. 

Wat nemen jullie allemaal mee? 

• 5 euro voor een lekker middagmaal 
• Zwemgerief + handdoek 
• Zonnecrème 
• Zonnebril 
• Voldoende water 

Hoe geraken we in de Lilse bergen? Strandweg 6 - 2275 Lille  

• Graag zouden we aan de (groot)ouders vragen om te 
rijden. Gelieve onderstaand strookje in te vullen (ook als 
je niet kan rijden) en geef het samen met de 5 euro voor 
17 juni af aan je leidster. Je kan ook mailen naar 
vicky.chirosus@gmail.com en het bedrag storten. Alvast 
bedankt! 

 

Ik …………………………………………. ouder van ……………………………                           

kan/kan niet rijden naar de Lilse bergen.  

Ik kan heen- en/of terug rijden met ……… kinderen. 




