


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

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

stap 
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blein 

Scherpenheuvel 

1 been da’s genoeg om op te staan,  

2 voeten nodig om op weg te gaan,  

3 zere tenen badend in het zweet, 

36 stappen dichter bij de meet! 

 

Jaja, op 1 mei gaan we wandelen naar Scherpenheuvel! 

Van 10 km bij de speelclub tot 40 km bij de tiptiens: het is de 
moeite voor iedereen! Hopelijk geraken we samen met heel 
de Chiro tot de eindmeet en kunnen we nog wat 
rondwandelen in en genieten van het dorpje zelf! 

 



 

 

Dag Speelclubber! Ben je benieuwd wat mei allemaal in petto heeft? 

Dinsdag 1 mei 2018 

Vandaag gaan we te voet naar Scherpenheuvel. Doe goede 
stapschoenen aan, neem voldoende eten en drinken mee, 
zonnecrème en een pet zijn ook geen overbodige luxe, maar neem 
voor de zekerheid ook een regenjas mee (tenzij het weerbericht zegt 
dat het heel de dag stralend weer zal zijn! ) 

We verzamelen om 11u15 aan parking van de Aldi en Carpetright aan de 
Bredabaan in Merksem. Wees zeker op tijd. 

Zondag 6 mei 2018 

Omdat we dinsdag naar Scherpenheuvel zijn gegaan, is het vandaag geen Chiro 

 

Zondag 13 mei 2018 

Zipmoment! Meer info vind je in het artikel in de flits. 

Let op! Met de Speelclub gaan we carpoolen naar Hof De Bist in Ekeren. Dat is 
beter voor het milieu en heel gezellig! De leidster contacteert jullie allemaal 
nog -  



 

Zondag 20 mei 2018 

Omdat het dit weekend Pinksterweekend is, is het vandaag geen Chiro. 

 

Let op! Zaterdag 19 mei vindt er wel een activiteit in de Chiro plaats! Lees het 
artikel in de flits voor meer informatie. 

Zondag 27 mei 2018 

Sus en Zoo! Vandaag doen we iets rond het thema dieren 

 

Tot volgende maand (wat de laatste maand van het Chirojaar is / ) 
Désirée 



TIKA’S 
De voorlaatste maand van het Chirojaar is 
aangebroken / Het wordt wel een maand met 
veel speciallekes, dus hou jullie maar al 
vast aan de takken van de bomen! 

 

1 mei 

Smeer jullie beentjes 
maar al in want we gaan 
vandaag 19 km naar 
Scherpenheuvel 
wandelen! JOEHOE! 
Hopelijk schijnt het 
zonnetje en kunnen we 
ondertussen lekker 
bruinen.  

 

4, 5 en 6 mei 

Jaja, vandaag 
vertrekken we op 
weekend samen met de 
acteurs van Grease! 
Hopelijk kunnen jullie 
allemaal mee en maken we 
er een spetterende 3 
dagen van! Lees zeker de 
brief voor meer info.  

 



13 mei 

Vandaag is het ZIP-moment!! We spelen 
samen met alle andere Chiro’s van het 
gewest zip. We gaan strijden in teams 
en hopelijk wint ons team! We 
verwachten jullie om 13u met de 
fiets aan de Chiro. Zo fietsen we 
samen met de tippers en tiptiens 
naar Hof de Bist in Ekeren. Meer 
info volgt nog!  

 

20 mei 

Omdat het vandaag Pinksteren is, geven we 
geen Chiro. Hopelijk kunnen jullie samen met 
jullie familie van deze dag genieten! 

 

27 mei (14u-17.30u) 

Het is weer de enige 
echte themazondag! 
Deze keer heeft het te 
maken met onze eigen 
Chiro, namelijk: Sus en 
ZOO. Laat je creatieve 
brein maar werken!  

Voilà, dit was het weer voor deze maand. 
Hopelijk staan jullie allemaal paraat in de 
allerlaatste maand van dit Chirojaar! 

Dikke kusjes 

Vicky 



Tippers		
	
	
Dinsdag	1	mei	
Stappen	stappen	stappen,	
vandaag	wandelen	we	zoals	
ieder	jaar	met	z’n	allen	naar	
scherpenheuvel!	Meer	
informatie	vind	je	in	de	brief	
	
	
	
	
Vrijdag	4	tot	zondag	6	mei	

WEEKEND!!!!!	
Joepie	jeej!	
Ook	hierover	staat	verdere	
informatie	in	de	brief	
	

	
	
	
Zondag	13	mei		
Vandaag	is	het	mega	geweldig	spannende	zip	
moment,	meer	hier	over	lees	je	in	het	artikeltje,	
zie	dat	de	Sus	de	grootste	Chiro	van	het	veld	is	hé	
:)	



	
Zaterdag	19	mei	
Vanavond	is	het	crazy	
kids	party	en	praatcafe,	
neem	gerust	vrienden	en	
vriendinnen	mee	om	te	
komen	dansen	en	praten,	
het	beloofd	erg	gezellig	
te	worden	met	de	beste	
muziekjes,	drankjes	en	
hapjes		
	

	
	
Zondag	20	mei	
Aangezien	het	gisterenavond	al	supergezellig	
was	met	jullie,	is	het	vandaag	jammer	genoeg	
geen	Chiro		
	

	
	
	
	
	
	
Zondag	27	mei		
Spannend,	vandaag	gaan	we	speuren	en	geuren	en	
mensen	op	beuren,	doe	makkelijke	schoentjes	aan	en	
kleed	je	passend	voor	het	weer.	Wie	verkleed	komt	als	
een	plant	krijgt	extra	marshmallows	op	kamp!		

Dat was het weer voor deze maand, volgende 
maand is al de laatste van het jaar… We geven er samen nog 
een dikke lap op!  
 
Liefs, Ilke en Nele 



TIPTIEEEEEEENS 
Wat gaat de tijd snel, het is al meeeeeeeei  

Hopelijk zijn jullie er deze maand allemaal biiiiiij!  

-bang saapjen  

4, 5 en 6 mei 

ONS WEEKEND IS ER EIDENLIJK!  
Meer info hierover vinden jullie terug op de brief!  
TREKT DIE MARGI JOGGING AL MAAR 
AAAAAN!  

13 mei 

HET ZIP-MOMEEEEEEEEEEEEENT : 
We spreken af op de Chiro om 13u om 
samen de startshow tegemoet te 
fietsen!!! 

zaterdag 19 mei 

CRAAAAAAZY KIDS PARTYYYY, deze toffe party begint om 19u30 eeeeen wij kunnen 
jullie hulp vanavond wel gebruiken! Meer hierover volgt nog!!! 



20 mei 
Omdat het gisteren de crazy kids party en het oudercafé was,  
is het vandaag jammer genoeg geen Chiro!  

 
27 mei 

Wat we precies gaan doen, kunnen we nog niet vertellen, maaaaaaar jullie hebben ons 
stiekem zonder dat jullie het weten al geholpen met het spel! 
ZEKER KOMEN DUS WANT HET BELOOFD EEN ZOTTE ZONDAG TE WORDEN!!!!! 

Hopelijk vonden jullie het een leuke maand en zijn jullie helemaal klaar voor 
de volgende!!!! 

NATTE BLAUWE LEBBERS, MAXIME EN CHADIA



 

 

 

x Helena (30/5) 
 

x Kerstin (27/05) 
 

� Lojin (14/5) 

 

 

 

 

 

24/03: Louise, zusje van 
Amber (Speelclub) 

 

 



WIST JE DAT… 
SPEELCLUB  
- Wist je dat de Speelclub al geoefend heeft voor 
Scherpenheuvel? #TevoetnaarhetfortvanMerksem- 
- Wist je dat als de Speelclub zelf een stad zou 
mogen bouwen deze er kei cool zou uitzien  
- Wist je dat Speelclub de besten zijn? 

TIKA’S 
- De smoutebollenverkoop een super groot 
succes was??
- We allemaal 5 kg zijn verdikt door onze eigen 
smoutebollen?
- Letters in het donker zoeken niet altijd even 
gemakkelijk is? 

TIPPERS 
- De tippers als de beste auto's kunnen 
wassen
- Ilke nog steeds bang is van spinnen  
- De tippers klaar zijn voor de Scherpenheuvel 
ijsjes  

TIPTIENS 
- Wist-je-dat zittende ziggy en baseball Kaat-
arm héél leuke spelletjes zijn
- Wist-je-dat de we hopen dat de tiptiens mee 
ambiance komen maken op de Crazy Kids 
Party? 
- Wist-je-dat jullie leiding alle kringwinkels al 
aan het afschuimen is naar marginale 
joggings? 
- Wist-je-dat de leiding uitkijkt naar zondag 27 
mei!!!!   

  

  

  

  



Artikel ouderencafé + Crazy Kids Party 
 

Op zaterdag 19 mei vanaf 19.30u is iedereen 
welkom in Chiro SUS! Terwijl de ouders kunnen 
bijbabbelen en elkaar leren kennen, kunnen de 
kinderen zich uitleven op een super cool feestje! 
Voor elke leeftijdscategorie voorzien we 
geweldige muziek! Jullie mogen altijd vrienden of 
vriendinnen meenemen! We voorzien lekkere 
snacks en zorgen voor sfeer en gezelligheid. Het 
enige wat wij van jullie verwachten is jullie 
aanwezigheid zodat we er een fijne avond van 
kunnen maken! Hopelijk tot dan!! 

XXX De leiding van de SUS 

 

 



Themazondag SUS en ZOO 

 

En de krokodil en de orang-oetang en de vogels in de lucht en 
de slangen op de grond. De muis, de kat, de olifant en 
niemand die ontbreekt: alleen de kleine visjes, die zwemmen 
in de zee! 

De titel zegt het al zelf: een mengeling van Chiro SUS en 
allerlei dieren van de ZOO. Dit kan zijn van een gevaarlijke 
leeuw tot een schattige zeehond. Alles kan en alles mag! Je 
kleden als een coole Chirogriet tegelijk met een kippenkop op 
je hoofd: HET KAN!! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lieve Chiro-vrienden, 

Op zondag 13 mei 2018 organiseert gewest ZIP het jaarlijkse ZIP-moment! We trekken samen onze 
moonboots aan en trekken naar de ruimte. Op deze dag komen honderden chiroleden en -leiding uit 
de 19 chiro’s van Brasschaat, Ekeren-Donk, Merksem, Schoten en Sint-Job samen om een heerlijk 
speelse namiddag te beleven. 
 
Wat? Een spelnamiddag voor alle chiroleden en hun leiding.  

Waar? In Hof de Bist, Ekeren.  

Wanneer? Om 13.30u beginnen we met een startshow, om 14u start de strijd om het 
grootste zonnestelsel los. Om 17u is het einde van de dag voorzien met 
een korte slotshow waarop iedereen welkom is. We tonen dan wat we 
allemaal deden deze namiddag, zingen samen uit volle borst en bekijken 
het einde van het spannende toneel.  Rond 17.30u kan iedereen weer 
naar huis vertrekken.  

Hoe geraken we daar? De Speelclub gaat via carpoolen. Désirée stuurt jullie hiervoor een sms. 
Het vertrek van de Speelclub zal op de Chiro zijn rond 13u15. 

De Tika’s, Tippers en Tiptiens verzamelen om 13 u op de Chiro met de 
fiets (vergeet geen slot!) om samen naar Ekeren te fietsen.   

Wat breng je mee? € 1 en eventueel nog een flesje water. Voor een feestelijk vieruurtje wordt 
gezorgd!  

Waarom?  Omdat samen spelen met allemaal chiromensen hét leukste is wat er 
bestaat! Wij amuseren ons deze middag te pletter! -  

 
De chiro-activiteit zal dus voor een keer niet gewoon op ons terrein doorgaan. Hopelijk komen jullie 
met velen mee naar Ekeren, zo kunnen we laten zien dat onze Chiro écht leeft! Wij kijken er al enorm 
naar uit.  

NIEUW! Dit jaar organiseren enkele bereidwillige VB’s een gezellig oudercafé tijdens het ZIPmoment. 
Heb je als mama of papa geen zin om weer naar huis te fietsen tussen het 
afzetten en ophalen van je kroost? Babbel je graag wat bij met oude bekenden 
uit jouw chiroleven? Kan je wel een dorstlesser gebruiken? Iedereen is welkom 
op ons oudercafé voor een drankje aan democratische chiro-prijzen!  

Tot binnenkort!  

Chirogroeten van de leiding 


