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Adressen en telefoonnummers van de      

 leiding & VB’s  

  Leiding   

 

Wijnegem   

             Arwen Hegge                                   Bremboslei 71                                  0483 43 49 39     

                                                                      2180 Ekeren                                                                       

  Groepsleiding   

  Emma Traets en Jana Wattenberghe   

  

  Vb’s (volwassen begeleiding)   

  Ann Roes       meereigen 213      0496 33 40 62  

  Wim Traets       meereigen 213      0497 66 22 52  

  

Iedereen woont in Merksem, tenzij anders vermeld.  

Alle leiding is ook bereikbaar op: voornaam.chirosus@gmail.com          

De vb’s op: vb.chirosus@gmail.com   

  Dorien Bastiaanse  

  

  remershoek 29    
  0477 21 54 61  

  Jana Wattenberghe  

  

  irislei 7      
  0491 12 28 40  

  Elise Stuer     

  

  boerenkrijgplein 2   
  0489 24 22 60   

  Emma Traets     

  

  Meereigen 213    
  0487 36 91 86  

  Indra Geys     
  verbondstraat 24   

2000 Antwerpen   
  0488 01 70 56  

  Bauke Van Den Bossche    

  

wildert 60    
  0485 91 75 99  

  Roos Oversteyns     zandstraat 62     
  0468 20 70 29   



  

 Speelclub  
Zondag 1 mei 11U-18:30 

Trek vandaag jullie beste stapschoenen aan want we gaan 

wandelen. We wandelen wel 10 km. We 

vertrekken met de bus naar Wolfsdonk 

en daar vertrekken we met de wandeling. 

We verzamelen aan de parking van de 

Aldi en Carpetright aan de Bredabaan in 

Merksem. Zorg ervoor dat jullie een lunchpakket mee hebben! 

Vergeet je stapschoenen niet! 

Zondag 8 mei K dag 10 U TOT 17U30 

 Hey hey vandaag wordt het vroeg opstaan, we gaan al eens 

voorproeven van het kamp. We gaan veel plezier maken maar 

natuurlijk ook kijken hoe de dag verloopt zoals op kamp! 

Zondag 15 MEI schilderen 14U-17:30 

Vandaag kunnen jullie, jullie beste schilderkunsten laten zien. 

We gaan spelen met verschillende kleuren en gaan onze 

fantasie hun gang laten gaan. Zorg dat je kleren aan doet die 

vuil mogen worden. De leiding kijkt er naar uit om jullie 

schilder kunsten te leren kennen! 
Zondag 22 mei geen chiro 

Jammer geen chiro! We kijken uit naar de volgende week! 

Zondag 29 Mei Verassing 14U-17u30 

Wat we vandaag gaan doen is nog een grote verassing voor 

jullie. Jullie leiding heeft er in ieder geval veel zin in om de 

verassing te verklappen!! We zien jullie dan 



  

 Kwikken  
Zondag 1 mei 8u45-18U30 

Hey hey vandaag doen we Scherpenheuvel. Trek je 

stapschoenen dus maar aan want we gaan 20 km wandelen. 

We verzamelen om 8:45 op de parking van de Aldi langs de 

Bredabaan, gelieve niet te laat te komen want de bus kan niet 

wachten. Wat je zeker moet meenemen: stevige 

stapschoenen, genoeg eten en drinken, zeker je uniform 

aandoen en een regenjas voor de zekerheid. 

Zondag 8 Mei 10U-17U30 

Deze zondag beginnen we lekker vroeg, de reden hiervoor….. Het 

is K-dag. We gaan een dagje doen zoals we ook op kamp dagen 

zouden doen. Kom dus zeker, het gaat kei tof worden!  

Zondag 15 MEI 14U-17U30 

Wat we vandaag gaan doen is nog 

sshhhh een grote verassing. Maar we 

kunnen wel beloven dat het kei tof 

gaat worden!  

Zondag 22 MEI  

Oh nee vandaag is het geen chiro. 

 
Zondag 29 Mei 

Vandaag gaan jullie nieuwe leiding krijgen maar wie o wie zou dit 

zijn?  

            



Tippers  
Zondag 1 Mei  

Lieve tippers, het is weer zo ver!!!! We gaan weer stappen. 

Voor al de informatie hebben jullie allemaal de brief 

doorgemaild gekregen! Zeker af komen!  

Zondag 8 Mei 10U-17U30 

Vandaag is het K-DAAAAAAGGG!!! 

Dus we gaan weer een dag leven 

zoals we op kamp doen. Zet jullie 

wekkers en zie dat je op tijd in de 

formatie staat! Kusjes Emma en 

Dorien  

Zondag 15 Mei 10U-17U30 

Helloowwww liefste tippers of moet ik zeggen carwash 

medewerksters? Waaannttt we gaan vandaag auto’s , camionettes 

en fietsen poetsen!! Trommel al jullie vrienden, vriendinnen, 

kennissen en familie op! 

Zondag 22 Mei  

Dag tippers. Vandaag mogen jullie in jullie bedje blijven liggen 

want het is jammer geen chiro! 

Zondag 29 MEI 14U-19U 

Hey lieve tippers Vandaag gaan we kijken wie er een goede 

verrader zou zijn, wie er een goede mol zou zijn, wie er een goede 

moordenaar zou zijn… Kortom haal je beste leugens maar boven 

want dit wordt een mysterieus spel! 



Aspi’s  
Zondag 1 Mei  

Hey aspi’s smeer jullie beentjes maar goed in want vandaag 

wandelen we naar Scherpenheuvel !!!! 

8 MEI 10U-17U30  

Hebben jullie in in het kamp? Dan hebben we goed nieuws voor 

jullie. Vandaag doen we een dagje alsof we op kamp zijn!! 

Zondag 15 MEI 14U-19U 

Vandaag gaan we … Ha, wat gaan we nog 

niet verklappen wat we gaan doen 

vandaag maar het wordt zeker en vast 

super tof!  

  
Zondag 22 MEI  

Vandaag is het jammer genoeg geen chiro  

Zondag 29 MEI 14U-19U  

Vandaag mogen jullie nog eens leiding geven, aan de kwikken! 

  
 



Wistje datjes   
- Wist je dat een mens gemiddeld 14 scheten per 

dag laat. 

- Wist je dat de leiding elke zondag zin heeft om 

aan jullie leiding te geven? 

                 Wist je dat een giraffe langer zonder water kan dan    

                 Een kameel? 

  

- Wist je dat de kwikken kei goed kunnen    

verkopen? 

- Wistje dat de kwikken tiktok famous zijn? 

                   Wistje dat de kwikken de tofste groep zijn? 

  

                   Wist je dat de tippers heel goed zijn in    

gezelschapspelletjes spelen en winnen van de leiding ???? 

- Wist je dat ons weekend top was? 

- Wist je dat de tippers als beste auto’s kunnen  

                    Wassen? 

  

- wist je dat een octopus een coladier is? 

- wist je dat de aspi’s het wereldrecord voor 

hoogschoensjotten zeker verbroken heb? 

- wist je dat prinses zijn toch niet zo makkelijk is? 

   



   

  

  


