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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 5 juni 14u-17:30 

Vergeet vandaag zeker je speurneus 

niet op te zetten, want die gaan we 

zeker nodig hebben! Ben jij er klaar 

voor om de gekste dingen te 

vinden?  

Vrijdag 10 juni 18:30-21u Filmavond 

 We gaan een film kijken!!! Nemen jullie een hapje en een 

drankje mee? Klaar om te chillen met de billen? 

Zaterdag 18 juni 19u-21u  

Terwijl de kids een goed feestje bouwen kunnen de ouders 

genieten van een lekker drankje! 

 
Zondag 19 juni  

Geen chiro 

 

Zondag 26 juni Laatste chiro 

zondag 

Wij gaan zwemmen! Dus zeker geen lunchpakket vergeten en 

uiteraard ook je zwemgrief niet!!! De leiding is klaar om te 

plonsen!! Er komt nog een brief  

 

  



 Kwikken  
Zondag 5 juni 14u-17:30 

Hey kwikken, vandaag gaan we een super mega cool spel 

spelen! We gaan alles op wieltjes doen. Dat wilt zeggen dat je 

zeker je step, skateboard, rolschaatsen… moet meebrengen. 

Liefst geen fiets want dat is groot en onhandig…. Geen 

elektrische dingen!! Vergeet zeker geen koekje en drankje! 

Groetjes de leiding 

Zaterdag 10 juni 18u30-21u  

Hey kwikken, vandaag gaan we samen met 

de speelclub een film kijken. Doe maar een 

gezellige outfit aan. We kijken er naar uit! 

Jullie ook? Groetjes de leiding!  

Zaterdag 18 juni 19u-21u 

Hey kwikken, vandaag is het ouder cafe. Hier volgt nog verdere 

info van in de whatsap groep met de ouders. 19 juni is het 

GEEN chiro. Groetjes de leiding.  

Zondag 26 mei 

Hey kwikken vandaag is het de allerlaatste chiro zondag van 

het jaar. We gaan met alle kindjes op uitstap! Verdere info 

volgt nog in de whatsap groep! 

 

 
 

            



Tippers  
Zondag 5 juni 14u-19u 

Hey lieve tippers, vandaag gaan 

we iets heel leuks doen. We 

gaan vandaag naar brasschaat 

neem dus zeker jullie fiets mee 

en genoeg drinken, zonnecreme 

en voldoende eten om de dag 

door te komen!  

Vrijdag 10 juni 19:30-22u 

Vanavond houden we een film avond zo dat jullie dit weekend 

goed kunnen studeren! Neem zeker een film en een lekkere 

snack mee! 

Zaterdag 18 juni 19u-21U 

Let op vandaag is het zaterdag en dus morgen geen chiro! 

Maar vandaag dus wel oudercafe en crazy kids party! Jullie 

ouders zijn allemaal welkom om de andere ouders te leren 

kennen! En wij gaan er met de leden een goei feestje van 

maken! 

Zondag 26 juni  

Hey lieve tippers vandaag is 

het de allerlaatste chiro 

zondag. Maar niet getreurd 

want we gaan iets heel leuk 

doen. De brief volgt zeker 

nog!  



Aspi’s  
Zondag 4 juni 17u30-20u 

Vandaaaagggg gaan we een film 

kijken joepieee. Zoals jullie 

weten is het avond chiro want 

jaja de eindexamens komen 

eraan. Alvast veel succes XXX de 

leidingggg 

11 juni 17u30-20u 

Vandaaaggg gaan we frietjes eten mmmm smullen hahahah 

vergeet zeker geen 5 euro en we maken er een gezellige 

zaterdag van. 

Zondag 18 juni 19u-21u 

Vandaag is het oudercafe met kinderdisco smeer jullie 

stemmen en beentjes almaar in! 

Zondag 26 juni 

Ohh neee het is de laatste chiro zondag van het jaar…. Maar 

niet getreurd het bangelijke kamp komt eraan. Verdere info 

volgt later.  

 

 



Wistje datjes   
- Wist je dat dolma heel goed kan dansen? 

- Wist je dat arwen het heel leuk vind om bauke nat 

te maken? 

- Wist je dat Mandy het heel leuk vind om te  

-             Verven? 

  

- Wist je dat de kwikken super graag een water 

ballonnen gevecht houden? 

- Wistje dat de kwikken echt de beste zijn in dikke  

                    Bertha? 

                 -  Wistje dat de kwikken super mega cool zijn? 

  

                   -Wist je dat de tippers Super goe auto’s kunnen   

                   Wassen? 

- Wist je dat Laura en Emma da super goe hebben 

gedaan op Scherpenheuvel? 

- Wis je dat ons kamp bangelijk word? 

  

- wist je dat de aspi’s echt kei goe hebben gewandeld naar 

scherpenheuvel? 

- wist je dat de aspi’s allemaal een totem hebben? 

- wist je dat de leiding al uitkijkt naar het mega 

gekke zotte kamp! 



   

   

  

  


