


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:  
0494/33.40.62

mailto:voornaam.chirosus@gmail.com


September 
Het begin van het nieuwe Chirojaar 

Het begin van een nieuw avontuur 

Wandel je voor de eerste keer de 
Chiropoort binnen? Welkom! 

Wandel je voor de tienduizendste keer de 
Chiropoort binnen? Ook welkom! 

We zijn blij dat jullie er allemaal zijn! 

Oude vriendinnen, nieuwe vriendinnen, 
allemaal samen in een toffe ploeg 

Een hechte bende waar we met z’n allen 
voor gaan! 

Dat is waar de Sus voor staat!  



 

 

 

 

Het thema van de eerste themazondag is ‘ Op en top Chiro’. Dat betekent dat je 
net als alle andere zondagen in uniform naar de Chiro komt en dat we met z’n 
allen Chirospelletjes gaan spelen. Altijd al eens met meer dan 30 kinderen en 
jongeren Kiekeboe willen spelen? Wel, dan is het vandaag het moment! Dikke 
Berta of Dikke pik is ook altijd een heuse belevenis met zovelen, zeker de 
moeite waard om te beleven! 

 



SPEELCLUB 
Dag speelclubbers! Het is al de VOORLAATSTE maand van het 
chirojaar, maar we gaan er natuurlijk een spetterende maand van 
maken!   

 

MAANDAG 1 mei 

1 been, da’s genoeg om op te staan, 2 voeten nodig om op weg te 
gaan, 3 zere tenen baden in’t zweet, 
35 stappen dichter bij de meet. 
Vandaag is het… jaja, 
Scherpenheuvel!! We gaan samen 10 
km stappen naar Scherpenheuvel! 
Hopelijk hebben jullie je benen goed 
ingesmeerd.  

7 mei 

Vandaag is het vriendinnetjesdag! Breng allemaal jullie beste 
vriendin, zusje, nichtje of buurmeisje mee want het belooft een 
superleuke dag te worden vol verrassingen!  

14 mei 

Vandaag is het geen gewone chirozondag want het is het 
ZIPmoment. Een leuke spelletjesnamiddag met vele andere chiro’s! 
Het vindt plaats in Hof de Bist in Ekeren en start om 13.30u. We 
verwachten jullie eerst in de Chiro om 13u om zo samen naar daar te 
rijden. Jullie moeten 1 euro en een drankje meenemen. Het 4-uurtje 
wordt voorzien. Om 17.30u worden de auto’s die rijden verwacht in 
Ekeren. Om 18u komen we terug aan op de Chiro. 



 

 

 

 

Dag lieve schatjes van patatjes! Zijn jullie klaar voor een jaar boordevol knotsgekke, 
spannende, leuke en avontuurlijke activiteiten? Alright! Stap mee op de Speelclubtrein en rij 
met mij door Speelclubland! 

Zondag 3 september 2017 

Rarara, wie ben ik? Vandaag komen jullie te weten wie de leidster is die met jullie 
heel het jaar mee op pad gaat gaan! Best spannend, nee? Verder komen jullie ook 
te weten wie er voor de andere afdelingen staat en natuurlijk is het vandaag ook 
overgang. 

 

Zondag 10 september 2017 

De vijver in het Speelclublokaal bevat een heel groot geheim! Slagen jullie erin de juiste vis 
te vangen en zo het geheim te ontrafelen? 

 

Zondag 17 september 2017 

Howdy gele Cowboys! De goudkoorts heeft toegeslagen in de Chiro. 
Wie van jullie verzameld de meeste goudklompjes? Kom vandaag 
verkleed als een echte cowboy naar de Chiro! 

 

  



Zondag 24 september 2017 

Vandaag is het themazondag! Het thema is…. (trommelgeroffel)… Op en top Chiro! 
Trek je Chirouniform aan (zoals je ook op alle andere zondagen moet doen - ), breng 
je goed humeur mee naar de Chiro en zet je beste beentje voor, want vandaag spelen 
we klassieke Chirospelen met heel de Chiro! Het moment om met meer dan 30 een 
reuze versie van Jan in de pan te spelen en tal van andere toffe spelletjes! 

 

Het Speelclublied 

Strofe 1: 

We ravotten erop los, hier in het paddestoelenbos. 
En we trekken erop uit met de kartonnen brandweerspuit. 
Help je zoeken naar het briefje, dag mevrouw en dag meneer, 
of kent u misschien het liefje van de knuffelteddybeer? 

 

refrein: 

Zeg, ben jij er al geweest, 
op het superspeelclubfeest? 
Zondagmiddag zijn wij daar, 
raaaaaaaaaaar maar waar! 

 

Zo, dit was september. Tot oktober! 

 

Dikke gele zoenen 

 

Désirée 



Tika’s 

3 september 

RA RA RA wie is het? Zijn jullie benieuwd 
wie jullie nieuwe leiding is? Kijken jullie ook 
zo hard uit naar het nieuwe Chirojaar? Kom 
vandaag naar de Chiro en kom zo alles te 
weten! De leiding kijkt er alvast super hard 
naar uit! 

 

 

10 september 

Jullie krijgen bezoek van iemand die 
altijd een ladder met zich meeneemt. 
Wat zouden jullie daar nu mee kunnen 
doen? De hoogste berg mee 
beklimmen? Een brand blussen in een 
appartementsgebouw,…? Spannend 
zeg!  

	

	

 



17 september 

Hebben jullie ooit al eens baseball gespeeld in de WC 
met een wasknijper? Of 1,2,3 piano in het 
speelclublokaal met een stoel? Vandaag kan het 
allemaal! Bereid jullie maar voor op een knotsgekke 
zondag! 

 

24 september 

Vandaag is het de enige echte themazondag met als 
thema: Op en top Chiro. Wat houdt dat 
in? We gaan met heel de Chiro supertoffe 
authentieke Chirospelletjes spelen! Hou 
jullie maar vast aan de takken van de 
bomen want het gaat een super fijne 
zondag worden. 

 

 

Dit was het dan voor onze eerste maand! Hopelijk 
vonden jullie het net zo fijn als mij! Laten we er een 
spetterend Chirojaar van maken! 

Dikke zoenen, 
VICKY 

	



TIPPERS	
EINDELIJK	het	is	weer	CHIRO!	Toch	nog	een	voordeel	aan	de	

start	van	het	nieuwe	schooljaar	J		

Lees	maar	snel	verder	en	kom	te	weten	wat	er	deze	maand	

allemaal	op	het	programma	staat	

Wij	kunnen	alvast	niet	wachten	om	er	samen	met	jullie	in	te	

vliegen!	

	

ZONDAG	3	SEPTEMBER	
SPANNEND!!	Wie	zal	jullie	nieuwe	leiding	worden?	Vandaag	is	

de	enige	echte	overgang!	

	

ZONDAG	10	SEPTEMBER	
Vandaag	is	het	lachend	kakske	koning	en	de	smileys	zijn	

onderdanen.	We	spelen	een	gigantisch	emoticon	spel!	

	

	

	
	
	
	

	
ZONDAG	17	SEPTEMBER	
Jullie	dachten	dat	jullie	wisten	wie	de	nieuwe	leiding	wat?	

Mis!	Jullie	kennen	ons	nog	niet	geod	genoeg,	vandaag	komt	

daar	verandering	in	en	leren	jullie	ons	door	en	door	kennen,	

maar	we	geven	natuurlijk	niet	zomaar	deze	strikt	geheime	

infomatie…		



	
ZONDAG	24	SEPTEMBER	
Thema	zondag!		
De	laatste	zondag	van	de	
maand	is	zoals	altijd	een	
specialleke.	Verder	in	de	flits	staat	hierover	wat	meer	
informatie.	
	
ZATERDAG	30	SEPTEMBER	
Hier	is	hij	weer,	de	super	mega	geweldige	cocktailavond!	
Jullie	zijn	deze	avond	allemaal	welkom	in	onze	Chirotuin	om	
gezellig	een	drankje	te	komen	drinken	of	een	hamburger	te	
eten	

	
Dat	was	het	dan	al	weer	voor	september,	de	tijd	gaat	zo	snel	
als	je	het	naar	je	zin	hebt!	Volgende	maand	zit	weer	vol	
verassingen	
	
Dikke	rode	knuffels,	
Ilke	en	Nele	
	
	
	



TIPTIENS-SEPTEMBER 
 

Welkom op het vaagste flitsonderdeel dat je ooit hebt gezien. 
Waarom het zo vaag is? Omdat ik niets maar dan ook niets wil 
verklappen over m’n identiteit. Ik kan alles zijn, zelfs een kale 
sympathieke man.  
 
 
10 
Inwijden van ons lokaal! Pimp that kot! Indien jullie toffe dingen 
of ideeën hebben die bruikbaar kunnen zijn voor de inrichting, 
meebrengen die handel!  
 
17 
Alles loopt op wieltjes vandaag, letterlijk.  
 
24 
Themazondag: op en top Chiro! (dit betekend volledig in uniform en 
ons gewoon kei hard smijten!)  
  
ZATERDAG 30  
Vandaag is het onze befaamde cocktailavond!  
Het ideale moment dus om onze kas te spijzen. (denk aan een luxe 
hotelleke op tweedaagse) Ook dit jaar doen we dat door overheerlijke 
hamburgers te verkopen! Meer info over de praktische kant hiervan 
volgt nog! 

 
P.S. Grapje! It’s me, Maxime!  



  

  

  

  

  

WIST JE DAT… 

SPEELCLUB 

- Wist je dat het een knotsgek, megacool, 
supergeel jaar wordt?

- Wist je dat de leiding hoopt dat er doorheen het 
jaar veel nieuwe Speelclubbers bijkomen?

- Wist je dat ons afdelingsfiguurtje Mazzel noemt?

TIKA'

  
TIPPERS 

- Wist je dat Nele en Ilke hun lievelingskleuren dit 
jaar veranderen naar rood

- Wij er helemaal klaar voor zijn om er een 
knaljaar van te maken

- Dat een zak kan zeeën in de zon? 

TIPTIENS 
- Wist je dat jullie leidster al superveel zin heeft in 

het nieuwe jaar?
- Wist je dat de Tiptiens los gaan knallen?!
- Wist je dat jullie best jullie hamburgerbakskills 

thuis al beginnen oefenen?

LEIDING
- Wist je dat alle leiding deel uitmaakt van 

dezelfde pizza?
- Leiding is kei hard steengoed!
- Wist je dat de leiding kei veel zin heeft in het 

nieuwe Chirojaar?

- Jullie	leiding	heel	hard	uitkijkt	naar	het	nieuwe	
Chirojaar?	

- De	leiding	hoopt	dat	er	veel	nieuwe	meisjes	in	de	Tika’s	
komen?	

- De	Tika’s	de	leukste,	coolste,	grappigste	groep	ooit	is?	
	



LICHTBLAUWE 

CHIRO SUS 

TRUI EN T-SHIRT

TE KOOP OP DE CHIRO

€13 VOOR EEN T-SHIRO

€23 VOOR EEN TRUI

CHIRO ROK OF SHORTTE KOOP BIJ CHIRO WINKEL
DE BANIERKIPDORP 30, 2000 ANTWERPEN 






