


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


 

 

 

 

November 

De derde maand van het Chirojaar 

Wij zijn klaar 

Om er weer een zotte maand van te maken 

Zondagen in alle kleuren en smaken 

Mandarijntjes à volonté 

Christus Koning, de nieuwe leidster doet ook mee 

Zondagen vol spel en plezier 

Het wordt een maand vol vertier 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Christus Koning 26 november 2017 

Vandaag vieren we de start van het nieuwe Chirojaar en de 
leidingsaanstelling van Chadia in de St-Franciscuskerk op de 
Bredabaan in Merksem. 

We verwachten jullie allemaal in uniform om 9u15 op de 
Chiro. Ook de ouders zijn welkom, want om 9u15 begint het 
teamcafé. Om 9u40 vertrekken we met z’n allen naar de kerk. 

Na de viering is het Tiptienrestaurantje in ‘de Kring’. Jullie 
krijgen binnenkort een brief om jullie in te schrijven. 

 



Met trots nodigen wij jullie uit op ons allereerste 

teamcafé!  
Wij, het team van chiro Sus, stellen onszelf graag aan 

jullie voor op een amusante en ontspannende manier. 

Het teamcafé zal plaatsvinden op zondag 26 november.  

Voor de Christus Koning viering zijn jullie van harte 

welkom vanaf 9.15u tot 9.40u in de lokalen van de chiro. 

Al zullen er zo vroeg nog 

geen pintjes getapt worden, 

kunnen jullie je wel komen 

verwarmen bij een lekker 

tasje thee of koffie. 

 

Graag tot dan! 

het team van chiro sus 



 

Dag Speelclubbers! Zijn jullie al benieuwd wat er in november allemaal zal gebeuren? Zullen 
we nieuwe wezens ontmoeten? Zullen we leuke spelletjes spelen? Heeft een activiteit te 
maken met fruit? Verschijnt er officieel een nieuwe leidster op het toneel? Op al deze 
vragen kan ik volmondig ja antwoorden! 

Zondag 5 november 2017 

*Biep* Hallo! *kraak* Hallo! Horen jullie mij? *Biep* Het is Ziggy hier. 
Oef, ik heb jullie nog op tijd kunnen bereiken. In jullie lokaal is een bom 
geplaatst door slechte aliens. *kraak* Als jullie deze niet kunnen 
ontmantelen voor het einde van de zondag, dan ontploft heel de Chiro! 
Ik ben er zeker van dat jullie deze missie tot een goed einde zullen 
brengen. *Biep*  

Zondag 12 november 2017 

Kunnen jullie alle kabouters bij het juiste huisje 
plaatsen?  

Met deze doolhof kunnen jullie alvast oefenen voor 
het spel van vandaag. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zaterdag 18 november 2017 – Zondag 19 november 2017 

Dit weekend is het mandarijntjesweekend. Meer informatie vinden jullie in 
het artikel in de flits.  

Zondag 26 november 2017 

Vandaag is het Christus Koning. We vieren de start van het Chirojaar en de 
leidingsaanstelling van Chadia. Meer informatie vinden jullie in het artikel in de flits. 

 

Kreet van de Speelclub: 

Speelclub klein maar fijn! 

Wacht maar tot we leiding zijn! 

 

Zo, dit was november 

Tot volgende maand! 

 

Greetz 

Désirée 

 



Tika’s 
Heeeeeeeey Tika’tjes!!! Wat vliegt de tijd toch 

snel! Het is alweer november en in november 

zijn er veel speciale dingen te doen. Ik kijk er 

alvast naar uit! Ook is er nu 2 keer per 

maand avondchiro, woehoeeewwwww!!  

 

                           5 november (14u-19u) 

Vinden jullie in een bos spelen 

nog altijd even leuk als 

vroeger? Hopelijk wel want het 

wordt een zeer spannende, 

maar vooral competitieve 

activiteit.  

 

12 november (14u-19u) 

Is er Chiro in Tikaland? Dit wordt niet zomaar een gewone 

quiz zoals al de anderen… Bereid jullie brein maar voor op 
de allercoolste quiz ter wereld!  



                          17-18 & 19 november 

Mandarijntjes zijn 
gezoooonnddd, steek het fruit 
in je mond, eet je buikje rond! 
Het is weer het jaarlijkse 
mandarijntjesweekend! Haal 
jullie schattige snoetjes en 
beste verkoopskills maar al naar 
boven zodat iedereen bezwijkt 
aan jullie! Meer info vinden 
jullie verder in de flits.  

26 november 

In de voormiddag is het Christus Koning! Het belooft super 
gezellig te worden, dus zeker komen! Nadien kunnen jullie 
lekker gaan smullen in het Tiptienrestaurantje. Breng jullie 
ouders, broers, zussen, buurmeisjes, oma’s en opa’s maar 
mee, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Meer info ivm 
de uren vinden jullie in de flits. 

 

Wooooow, hoe snel is deze maand gevlogen? 985 km/u denk 
ik?! De laatste maand van het jaar (gelukkig niet van het 
Chirojaar) staat voor de boeg. Ik ben er alvast klaar voor. 
Jullie ook? 

Dikke knuffel, Vicky 



TIPPERS 
	

P	P	TSJ	P	P	TSJ	(zo	een	beatbox	achtergrond	deuntje)	

Hey!	lieve	tippers	we	gaan	er	tegen	aan	

Jow!	Deze	maand	klimmen	we	weer	door	het	raam		

Waa!	Iedere	week	vieren	wij	hier	feest	

Woe!	De	maand	november	is	nog	nooit	zo	leuk	geweest!		

	

5 NOVEMBER?? 
	

Dat	roep	vragen	op?	Foto’s?	Badjas	aandoen?	Achtervolginen?	Gsm	met	snapchat	

app	meenemen?	Kom	allemaal	om	het	mysterie	mee	op	te	lossen!	

	

	
	

12 NOVEMBER 
	

In	het	midden	van	de	jaren	70	ging	het	er	soms	wild	tegenaan	

in	de	PUNK	cultuur,	vandaag	veranderen	wij	in	echte	punkers,	

laat	die	punk	muziek	en	die	hanenkammen	maar	komen!!	

(was	je	haar	vooral	niet	net	voor	de	chiro,	beter	er	na	J)	

Gene	stress	we	sturen	jullie	niet	allemaal	naar	huis	met	een	

neuspiercing	J		

In	de	avondchiro	eten	we	iets	super	mega	lekkers	op	de	chiro	

dus	moeten	jullie	geen	boterhammen	meenemen,	wel	5€.	

	

	



	
ZATERDAG 18 EN ZONDAG 19 NOVEMBER 
	
Mandarijntjes	zijn	gezond!	Steek	het	fruit	in	je	mond,	eet	je	buikje	rond!!		
Jullie	kennen	het	concept	ondertussen	al	wel,	we	verkopen	de	lekkerste	mandarijen	
van	de	wereld	om	de	chiro	kas	bij	te	vullen.	Doe	alvast	jullie	best	met	de	
voorverkoop,	want	je	kan	wel	eens	in	de	prijzen	vallen!!		
Om	het	helemaal	compleet	te	maken	logeren	we	ook	met	z’n	allen	op	de	chiro,	meer	
informatie	over	het	hele	weekend	in	het	artikeltje.		

	
	
26 NOVEMBER  
	
Vandaag	stellen	we	de	nieuwe	leidster	officieel	aan!	Meer	
informatie	over	Chiristus	koning	vind	je	verder	in	de	flits.	Nadien	
kan	je	ook	lekker	komen	smullen	op	het	Tiptienrestaurantje,	
vergeet	hier	zeker	niet	voor	in	te	schrijven.	
	
Dat	was	het	weer	voor	deze	maand…	Jongens	toch	de	tijd	gaat	
snel!	Volgende	maand	is	al	de	laatste	van	het	jaar,	en	war	voor	
eentje!? 	
	
Dikke	kussen	en	knuffels!	xx	
Ilke	en	Nele		
	
	



      TIPTIENS  
Als TipTien beginnen de beste jaren van je chirocarrière, waar vriendschappen voor 
het leven gesmeed worden! Ook deze maand gaan we daar werk van maken, daarom 
presenteren wij jullie NOVEMBER:  

 
5 NOVEMBER  

BLOED.    ZWEET.      TRANEN.  

Vandaag leggen jullie een loodzware tocht af om te 
bewijzen dat jullie échte kanjers zijn.  
Vandaag spelen we EXPEDITIE ROBINSON!   

(neem zeker ook allemaal je buzzypas of een tramkaartje mee!)  

12 NOVEMBER  
Zijn jullie ooit al in China geweest? Nee? Geen probleem!  
Wij brengen vandaag de Chinese muur naar jullie 
AND THINGS ARE GOING DOWN!!!  

ZATERDAG 18 EN ZONDAG 19 NOVEMBER  

MAAAAANDARIJNTJES ZIJN GEEEEEZOND, STEEK HET 
FRUIT IN JE MOND… EEEEEET JE BUIKJE ROOOOOND!!!!  

Jaja het is weer zover, onze jaarlijkse mandarinnenverkoop!!! 
We weten allemaal dat de speelclub met hun schattige snoetjes 
goed kunnen verkopen, MAAR WIJ GELOVEN OOK IN JULLIE!!!! Als één van jullie met 
de voorverkoop in de top 3 beland, geven wij een zondag leiding verkleed als mandarijn!  



26 NOVEMBER  

Vandaag is het zover: onze liefste Chadia 
wordt officieel aangesteld als leidster in 
de kerk, WHOEHOEW!!!   
Maar dat is niet het enige, vandaag gaan 
we ook weer wat centjes verdienen! 
Nodig daarom zeker al je familie en 
vrienden uit op ons TipTien-
restaurantje!!!  

Meer info en brief volgt nog!!!  

Zo lieverds dat was het voor deze maand… 
Volgende maand zijn we er weer met een nieuw knotsgek programma!  

Vele natte blauwe lebbers van jullie leidstertjes!  

CHADIA EN MAXIME



 

 

x Lilli (1/11) 

 

x Elise (12/11) 



 

Mandarijntjesweekend  
Op zaterdag 18 en zondag 19 november verkopen we met heel 
de Chiro lekkere mandarijntjes.  

Zaterdag 18 november 2017 

We verwachten iedereen in uniform om 9u30 in de Chiro zodat we samen 
op pad kunnen gaan doorheen Merksem om mandarijntjes te verkopen. ‘s 
Middags eten we onze boterhammetjes op bij een leidster thuis en 
voorziet het team warme chocomelk en soep. Na een verkoopdag wordt 
er ook voor ons gekookt op de Chiro.  Daarna blijven we met z’n allen in 
de Chiro overnachten. 

Zondag 19 november 2017 

In de voormiddag, na het ontbijt, gaan we nog even verder verkopen 
zodat alle mandarijntjes op het einde van het weekend verkocht zijn! Om 
13u is het mandarijntjesweekend voorbij en mag iedereen terug naar 
huis. 

Kom je ook mee mandarijntjes verkopen? Geef dan onderstaand strookje 
af aan de leidsters op zondag 5 november, samen met €5 voor het eten  

Wat mag je zeker niet vergeten mee te nemen op mandarijntjesweekend?  

Slaapzak, matje/veldbed/luchtmatras, pyjama, toiletzak, proper 
ondergoed, reservekledij, warme jas, handschoenen, sjaal, muts, 
luchtpakket + vier-uurtje + voldoende drinken 
_________________________________________________ 
Ik................................................................................. van de 
Speelclub/Tika’s/Tippers/Tiptiens ga mee op mandarijntjesweekend en 
betaal hierbij €5. 



WIST JE DAT… 
SPEELCLUB 

- De Speelclub al heel goed de liedjes 
kan meezingen? 

- We bij deze officieel kunnen bevestigen 
dat er geen zandheksen in de 
speeltuinen van Merksem zitten?

- De Speelclub een gigantische toren 
van stoelen in het lokaal heeft staan die 
al twee weken lang recht blijft staan?

TIKA’S 

- Hanne niet veel geluk had met het spel 
van vriend of vijand?

- Jozefien samen "De mol" heeft 
gespeeld met de tippers?

- Halloween gewoon MEGA ENG was?

TIPPERS 

- Alle tippers bang zijn van spinnen?
- Wij bijna een bosbrand veroorzaakten?
- Bomma's altijd welkom zijn in de chiro 

ook op dagen dat het geen bomma 
spel is (Samantha ;) )

TIPTIENS 
- Wist je dat de tiptiens er een nieuwe 

leidster bij hebben? 
- Wist je dat Elise ontzettend snel kan 

spellen? Maar echt extreem!!!  

  

  

  

  




