Leiding
Dorien Bastiaanse

remershoek 29

0477 21 54 61

Jana Houbrechts

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

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

Trek vandaag jullie mooiste prinsessen
jurk maar uit de kast, want vandaag
worden we echte prinsessen! Vergeten
jullie
geen 4 uurtje, want ook prinsessen
hebben trek in een snack!

Vandaag is het 1 GROOT feest! Nodig al je vriendinnen uit
voor een fantastische Chirozondag! Ik heb een vogeltje
horen zeggen dat er ook een springkasteel gaat zijn! Komen jullie
ook? Ik heb er alvast heel erg veel zin in!

Piraten, onze vlag is gestolen! Help jij ons onze vlag te zoeken?

Vandaag gaan we samen met de hele chiro spelen! Het gaat
KEI leuk worden! Komen jullie ook?

Het is weer tijd om te griezelen! Haal jullie griezeligste outfits
maar boven, want wij gaan onze buurtbewoners eens een
poepje laten ruiken! SNOEP OF JE LEVEN!

Hey kwikken, hou jullie klaar voor een super spannende
zondag. Vandaag strijden de kwikken tegen hun leiding.
Zijn jullie er klaar voor?
Vergeet zeker geen vieruurtje voor extra krachten

Vandaag mag je iedereen uitnodigen van vriendinnetje,
buurmeisjes of nichtjes. Waaant… we houden een
opendeurdag op de Chiro! Je kan vandaag allerlei
spelletjes spelen en super veel plezier maken

Tijd om eens iets creatief te doen.
we gaan het zeker gezellig
maken maar wat we gaan
doen is nog een verassing…
Breng ook weer zeker een
vieruurtje en een drankje mee

Vandaag gaan we samen met de hele chiro spelen!
Het gaat KEI leuk worden! Komen jullie ook?

BOE! Het is weer zover, het is Halloween. Natuurlijk vieren
wij dit ook op de Chiro. Zijn jullie klaar voor een avondje vol
griezeligheid? Kleed jullie maar zo eng mogelijk want we
gaan de hele buurt laten schrikken.

Vandaag spelen we het
grote gsm spel! Dus jullie
gsm meenemen kan
handig zijn en stuur zeker
jullie nummer nog eens in
de groep! Vergeet ook
geen 5€ mee te brengen
want… (tromgeroffel) we
gaan in de avondchiro frietjes eten!

Vandaag is het open Chiro dag (meer info in de mail) en
we hebben jullie hulp nodig daarom moeten jullie iets
vroeger naar de Chiro komen. Maar het beloofd zeker
een leuke dag te worden! In de avondchiro gaan we
zelf nog even van de spelen genieten

Vandaag zijn jullie ontsnapte gevangene waar de politie
achter aan zit! Draag zeker stevige (stap) schoenen en
neem een jas/paraplu mee want zoals beloofd gaan
we vandaag buiten de Chiro gaan! Hopelijk hebben jullie er zin in!
Wij alvast wel!

Vandaag gaan we samen met de hele Chiro spelen!
Het gaat KEI leuk worden! Komen jullie ook?

Vandaag is het Halloween! Kom maar lekker eng verkleed
en hou je maar klaar om te gillen en in je broek te doen
(niet letterlijk) van de schrik!

eet zeker niet te veel vandaag want we gaan onze maagjes
goed vullen. samen koken, zingen en eten gaan we vandaag
zeker doen. We koken en eten allemaal samen. Wat dat
juist gaat zijn is een grote verrassing.

Vandaag is het open Chiro dag neem iedereen mee die kent
want het beloofd een zalige zotte dag te worden.

vandaaagg spelen we de enige
echte jenga maar natuurlijk
geven wij daar een echte aspi
draai aan. Hou jullie vast want
het beloofd een verrassende
dag te worden.

Vandaag spelen we met heel de Chiro samen. Kom allemaal zeker
want deze toffe zondag wil je zeker niet missen!

Kom vandaag (of eerder vannacht) allemaal naar de chiro om
lekker te komen griezelen. Of er echte spoken gaan zijn kan ik
natuurlijk nog niet verklappen, maar wel dat het heel spannend (en
leuk!) zal zijn.

- Wist je dat de leiding echt kei veel zin heeft in deze
chiro zondagen!
- Wist je dat de leiding echt zot is van halloween!
- Wist je dat we heel erg uitkijken naar de open
chiro dag!
- De kwikken al bijna de cup song kunnen
- De leiding jullie en super groepen vinden
- We gelukkig geen leden zijn verloren bij de safari
- De tippers echt bangelijk goed kunnen zingen met
stop de band
- Je bij zeeslag ook de leiding mag aangooien of toch
de tippers dat denken
- We dit jaar nog wat moeten werken aan ‘ik zit in’t
groen’ en ‘telefoontje
- wist je dat we heel blij zijn met ons nieuwste lid?
- wist je dat de leden de aspi-kreet beter kennen dan hun
leiding?
- wist je dat Koen Wauters heel goed staat met een roze
rok?

