Februari

Adressen en telefoonnummers van de
leiding & VB’s
Leiding
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

0488 01 70 56

2000 Antwerpen
Bauke Van Den Bossche

wildert 60

0485 91 75 99

Roos Oversteyns

zandstraat 62

0468 20 70 29

2110 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

Speelclub
Zondag 6 Februari 14U-17U30 bake-off
Vandaag gaan we koekjes bakken dus doe je schort al maar aan en
zet je koksmuts maar op!

Zondag 13 Februari 12U-17U30 valentijn verkoop
Wij gaan snoepjes verkopen!! Zou jij samen met ons de liefde
willen verspreiden in Merksem? Wij hebben er alvast heel veel
zin in!!!! Jullie toch ook?
Vergeet zeker je boterhammetjes en je vieruurtje niet!
Zondag 20 Februari 14U-17U30 Sportdag
We gaan in actie vliegen, vandaag spelen we namelijk allerlei
sporten. Voetbal, basketbal, judo, dansen, en veel meer. Jullie
leiding ziet jullie graag klaarstaan deze zondag met veel energie
en een leuke sportoutfit.
Zondag 27 Februari 14U-17U30
Wij weten wat we vandaag gaan doen maar voor jullie is dit nog
Een verassing! We hopen jullie te zien deze zondag met veel
Enthousiasme en een lach op het gezicht.

Kwikken
Zondag 6 Februari 14U- 17U30
Hey kwikjes, vandaag hebben jullie jullie tekenkunsten zeker
nodig!!! We gaan vandaag al werken aan onze actie om geld in
te zamelen door kaartjes te maken.
13 Februari 14U- 17U30
Deze zondag gaan we het leukste en spannendste spel spelen, wil
je weten wat? Kom dan zeker!
Zondag 20 Februari 14U- 17U30
Whoooosh… volgens mij zag ik net een kwik voorbij rollerbladen.
Want vandaag doen we alles op wieltjes. Neem dus zeker iets mee
op wieltjes: skateboard, rolschaatsen, step….
Zondag 27 Februari 14U-17U30
Vandaag is het een klein feestje, een klein verkleedfeestje het is
namelijk carnaval! Kom dus allemaal zeker zo gek en leuk mogelijk
Verkleed!!

Tippers
Zondag 6 Februari 14u-19u
Vandaag gaan jullie strijden voooooor eten!! Maar niet zo maar
Eten nene!!! Want wij gaan vandaag koken!! Wat? Dat is nog een
Verassing! Neem 3 euro mee voor het eten!
Zondag 13 Februari 14u-19u
Vandaag doen we het echte celebrity-spel!! Dus kom zeker
verkleed in je favoriete bekende persoon: Taylor Swift, Ariana
Grande, Leonardo DiCaprio, Justin Bieber…. Je mag zelf kiezen! In
de avond chiro gaan we natuurlijk ook nog Valentijn vieren en ons
perfecte lief maken!
Zondag 20 Februari 14u-19u
Hey lieve Tippers vandaag krijgen jullie leiding van onze geweldige
Aspi’s . Wat jullie gaan doen blijft nog een verassing maar zeker
komen! En neem zeker je grote glimlach mee!
Zondag 27 Februari 14U-19U
Vandaag is heeeet carnaval! Dus kom
zeker allemaal verkleed als een dikke
bomma, een aap, een koningin, studio
100….. veras ons! En neem zeker 5
euro mee waaant wij gaan frietjes eten in de avond chiro!

Aspi’s
Zondag 6 Februari 14u-19u
Vandaag doen we iets met muziek  dus smeer jullie stemmen
Al maar en bereid jullie al maar goed voor. Want het beloofd
spannend te worden.

Zondag 13 Februari 14u-19u
Olaaaaaaaa morgen is het valentijn en jaja tuurlijk kan een spel
Hier niet ontbreken. Wie kan het beste flirten? We komen het
Vandaag te weten.
Zondag 20-25 FEBRUARI
Yessss eindelijk leefweek kan doorgaan. Maar voor we daar aan
beginnen gaan jullie nog is leiding geven aan wie? Dat vertellen
We jullie nog wel is. Wanneer jullie verwacht worden komen jullie
nog wel te weten. Bereid jullie al voor want het beloofd een
zaligeeee week te worden.
Zondag 27 FEBRUARI
Vandaag hebben jullie geen chiro. Zo kunnen jullie nog wat
bekomen van deze zeer leuke maar vermoeiende week.

Wistje datjes
- Wist je dat de leiding heel graag dessertjes eet?
- Wist je dat we altijd met veel plezier leiding geven?
- Wist je dat je niet aan je eigen elleboog kan likken?
- Wist je dat de kwikken echt goed kunnen weglopen
Van de leiding?
- Wist je dat de kwikken super dansers zijn?
- Wist je dat de kwikken goed kunnen schaatsen, met
en zonder hulpmiddel?
- Wist je dat de Tippers beter kunnen schaatsen dan
Sommige leidsters?
- Wist je dat de Tippers echte kokkinnen worden?
- Wist je dat de Tippers heeeeeeeel goed snoepjes
Kunnen verstoppen?
- wist je dat leefweek eindelijk kan doorgaan?
- wist je dat we leefweek dubbel en dik gaan vieren?
- wist je dat Elise haar examens eindelijk gedaan zijn?
Yeeeeyyyy Elise is terugggggggg!!!!

