
O 



Hey lieve speelclub, vandaag gaan we iets super leuks doen. 

Wil je weten wat? Kom dan zeker naar de 

chiro! Wat we al wel 

Kunnen verklappen is dat jullie 2 andere 

toffe leidsters krijgen vandaag tot 

daaaaaan!!!  

Vandaag hebben de aspi’s een super leuke verassing inpettttoooo! 

Het is zo geheim dat zelfs wij er niets van weten! Spannend he! 

Deze zondag staat alles in teken van Studio 100!! We gaan dansen 

Met kabouter plop, zingen met de meiden van k3 en Marie heeft  

Me gezegd dat Samson ook van alles inpetto heeft voor ons! 

WAT LEUUUUKKKK! De leiding heeft er alvast super veel zin in!! 

 
Zondag 27 Maart ganzenbord 14U-17U30 

 

Deze zondag trekken we in ganzenpas de chiro rond! De ganzen 

Van het park hebben verschillende challenges voor ons klaarstaan! 

Zijn jullie er klaar voor?  

 

 

 

 



 

Oh nee er is een virus uitgebroken op de chiro. Gaan ju  llie ons 

helpen om de chiro te redden? Komen jullie 

allemaal? Want 

we hebben jullie hulp echt nodig!!! Goetjes jullie 

nieuwe leiding.  

Hey kwikken vandaag spelen wij het super coole vette tik tok 

Spel! Haal jullie dancemoves maar boven! 

Hey kwikken vandaag spelen we levend ganzenbord oh my god 

super cool! Kom zeker meespelen!! 

Hey kwikken vandaag gaan we onze kaartjes verkopen!  

Doe stevige stapschoenen aan en vergeet zeker geen rugzakje  

Met een vieruurtje en een drinkenbus! Je kan best thuis al lunchen  

zodat jullie veel energie hebben om te verkopen… 

 

 

 



ANTWERP IS GOING DOWN 

Oh oh! De boeven zetten heel Antwerpen op ontploffen! De 

Secret Unite Service (SUS) heeft jullie hulp nodig!!! Komen  

Jullie met zen alle af voor de secret 

mission? Dan kunnen we  

Daarna met zen alle misschien een frietje 

steken ! XOXO 

The secret sisters! 

Vandaag gaan we kijken wie er een goede verrader zou zijn, wie er  

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! 

Hopelijk hebben jullie dit weekend al veel kunnen studeren voor de 

examens! Alles stress gaan we er vanavond uitgooien dus trek jullie 

jas al maar aan want het word een avontuurlijke avond!!! 

Na al die stomme examens en veel te  werken hebben jullie wel 

een rust avondje verdient!! Hopelijk spelen jullie graag gezelschap 

spelletjes waaant we gaan vanavond ons amuseren met: 

monopoly, kaarten, wie is het…. Zeker komen dus! 



Vandaag geven wij aan jullie leiding. Wil je weten wie wij zijn kom 

dan zeker deze zondag naar de chiro. Wat we gaan doen is nog één 

groooooote verassing. Zorg dat je met een goed humeur en een 

brede glimlach klaarstaat. 

Hoi hoi we zijn terugggg maar vandaag geven wij geen leiding maar 

jullie hahaahah 2de keer goeie keer laat ons hopen hahah ik denk 

dat jullie wel weten aan wie eh ☺ veeeel succes  

Jeeeeeeey eindelijk zijn we er terug. Vandaag is het Guinness 

zondag of recordssss jaja you can do itttt wij gaan gewoon wereld 

records verbreken are you readyyyy 

Helooooo wat we vandaag gaan doen is nog een grote verassing 

om te ontdekken wat we gaan doet moet je zeker komen 

groetjesssssssssss Eliseeeeeeeee en janaaaaaaaaaaaa 

 

 



- Wist je dat Antwerpen op een gigantisch walviskerkhof gebouwd 

is? 

- Wist je dat een scheet laten goed is tegen een te hoge bloeddruk? 

  - Wist je dat vogels niet plassen? 

 

 - Wist je datje je mondmasker als haarband kunt  gebruiken? 

  - Wist je dat de kwikken super coole tiktokkers zijn? 

  - Wist je dat de kwikken heel de wereld hebben  

                                      rondgereisd met hun eigen vliegtuig? 

 

          - Wist je dat de tippers hele mooie Valentijn-dates   

       Hebben gemaakt?            

   - Wist je dat de tippers super goed frietjes kunnen  

      gaan halen als echte celebrities? 

         - Wist je dat de tippers super goed kunnen koken  

            Zelfs met blinddoek?  
 

- wist je dat we een mooie tong hebben heel belangrijk is voor joze 

haar toekomstige man? 

- wist je dat azijn niet super lekker is ook al vul je het aan met 

water? 

     -  wist je dat het een zotte leefweek was? 

 

 



 

  zoekt VB MET TALENT! 

    Word jij onze nieuwe Volwassen Begeleider (VB)? 

    Wij zoeken een VOLWASSEN M/V/X/DUO/KOPPEL, dat zich wil 

inzetten om onze           te ondersteunen, om nog even dubbel te lopen 

met onze huidige VB’s (Ann & Wim) &   vanaf september 2022 de fakkel 

volledig over te nemen. 

               Wat doet een VB bij Chiro Sus? 

               -Is aanwezig op de LK (LeidingKring) & zorgt voor; 

              -een nuchtere/volwassen kijk op het jeugdige enthousiasme van 

de leiding. 

-het aanmoedigen van de leidingploeg, maar ook soms een 

(constructief) kritische noot. 

 -het bewaken van een goede sfeer binnen de leidingploeg, zodat 

iedereen zich er thuis voelt. 

             -Is een aanspreekpunt voor elke leidster & ieder lid voor alles wat 

met chiro te   

               maken heeft. 

             -Is, naast de leiding, een vast & herkenbaar aanspreekpunt voor 

de ouders  

              Van de  leden.      

             -voor of na de chiro-zondagen of telefonisch / Per mail 

            -zal zelf ook ouders / leden contacteren bij problemen, praktische 

zaken,… 

            -Is een helpende hand bij allerlei activiteiten  



   Ervaring in een jeugdbeweging is niet vereist, gewoon een goede 

dosis gezond     verstand en het enthousiasme om te werken aan een 

toffe chiro groep volstaat! 

Voor meer inlichtingen of kandidaturen kan je steeds terecht bij de 

huidige VB’s op:  vb@chirosus.be of 0497 / 66 22 52, of spreek ons aan 

op zondag 



   

 

   Hallo iedereen 23 April 2022 17U45-19u30 is het onze geweldige frietjes avond op de Chiro! 

   Hier onder vinden jullie de link waar jullie jullie bestelling kunnen plaatsen! Tot dan! 

 

 

https://eu.jotform.com/210716927627360 

 

 

 

 

 

 

https://eu.jotform.com/210716927627360


 

 

 

 

 


