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Groepstijdschrift Chiro SUS jaargang 54 2022-2023  

V.U Dorien Bastiaanse en Indra Geys 

Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus 

Chiro SUS, terlindenhofstraat 202A, 2170 Merksem  



 

Adressen en telefoonnummers van de  leiding & VB’s 

 Leiding  

 Dorien Bastiaanse  remershoek 29   0477 21 54 61 

 Esme Vangelder   boerenkrijgplein 9   0471 84 13 00 

 Jozefien Stuer    boerenkrijgplein 2   0471 07 50 39 

 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 Jozefien Stuer   

 

 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  
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Speelclub 

Zondag 2 oktober  14u-17u30 

Vandaag is het vriendinnetjesdag! Dat wilt zeggen dat je al je vriendinnen mag 

meenemen! Want de groep die de meeste vriendinnetjes mee neemt krijgt 

een leuke prijs! Dus vraag zeker aan alle meisjes op school, andere hobby’s, in 

de straat…. Om mee te komen. Het beloofd een leuke dag te worden! 

 

zondag 9 oktober   14u-17u30 

Ahoy! Vandaag zijn we echte piraten! Je mag je verkleden als een echte piraat. 

Vandaag gaan we schatten zoeken, varen op ons schip, vechten met 

slechteriken, praten met de papegaai op onze schouder en hopen dat we iets 

kunnen zien door ons ooglapje! Hopelijk zijn jullie er allemaal bij! Alle hens 

aan dek! 
 

zondag 16 oktober   14u-17u30 

Vandaag gaan we knutselen! Heb je thuis nog leuke spulletjes liggen waarmee 

we kunnen knutselen dan mag je deze zeker meenemen! 
 

zondag 23 oktober 14u-17u30 

Eekhoorn, vleermuis, das, vogel, mol, hert,… kennen juliie al bosdieren? 

Vandaag gaan we ze allemaal leren kennen! Doe zeker de goede kleren aan 

naar gelang het weer. 

Zondag 29 oktober 18u30-20u30 

Halloween is in zicht! Dus vandaag gaan we trick or treat’en! Je mag dus zeker 

als een eng wezen verkleed komen! 

 

 

 

 

 



Kwikken 

Zondag 2 oktober 14u-17u30 

Hey lieve kwikken! Vandaag is het vriendinnetjesdag! Hebben jullie nog 

vriendinnen Die niet in de chiro zitten? Nodig ze dan uit om ze vandaag mee 

te nemen! En wie weet vinden ze het super leuk en blijven ze! Hoe meer 

zielen hoe meer vreugd!  

Zondag 9 oktober  14u-17u30 

Halooo lieve kwikken! Vandaag gaan we de schat zoeken die jullie leiding al 

heel lang kwijt is! We gaan ze zoeken in de speeltuinen in Merksem dus zorg 

er voor dat je goed aangekleed bent! Wij hebben er al veel zin in! 

Zondag 16 oktober 14u- 17u30 

Zijn jullie echte chiro grieten? Dat willen wij wel is zien! We gaan  

Echte chiro spelletjes spelen! De leiding heeft er al suuuuuuper  

Veel zin in!  

Zondag 23 oktober 14u-17u30 

Zijn jullie even zot van tik tok als de leiding? Kunnen jullie  

meedansen met alle tik tok dansjes? Zijn jullie op de hoogte van  

de aller nieuwste tik tok trends? Vandaag staat alles in teken van  

tik tok! Haal jullie dans benen al maar boven!  

Zaterdag 29 oktober 14u-17u30 

Jaja het is weer zo ver! Het is HALLOWEEN! Het grootte cookiemonster heeft  

Heel veel zin in snoep en als hij dat niet krijgt, verwoest hij heel de chiro! Trick  

Or treat’en die handel! 

 

 



 

Tippers 

Zondag 2 oktober 14u – 17u30 

Hey! Vandaag is het vriendinnetjes dag!! Neem dus zeker allemaal  

Een toffe vriendin mee! We maken er een kei toffe dag van!  

Groetjes de leiding!  

Zondag 9 oktober 14u - 19u 

Hey tippers! Vandaag Kruipen jullie in de huis van artiesten!  

En proberen jullie de wereld te veroveren met jullie muziek.  

Kijken jullie er al naar uit? Vergeet ook zeker niet om versiering  

Mee te nemen voor het lokaal! Xxxx jullie leiding  

Zondag 16 oktober 14u - 19u 

Hey Tippers, Vandaag spelen we toerist in eigen stad en bezoeken we de 

toeristische attracties van ’t stad! Probeer zeker met de  

Fiets te komen, en vergeet ook geen 5 euro mee te nemen want dan eten we 

nog super lekkere frietjes! Groetjes jullie leiding! 

Zondag 23 oktober 14u-19u 

Hey tippers, Wat we vandaag gaan doen is nog een verassing. Zorg 

maar dat je veel energie hebt. Zijn jullie benieuwd? Dan moeten 

jullie zeker komen! Xxx jullie leiding  

Zaterdag 29 oktober  

Halloween! Bereid jullie maar voor op een avond vol gegil en 

gespook. Let op het is een zaterdagavond xxxx de leiding  

 



 

Aspiranten 

2 oktober 14u-19u 

Vandaag  is het vriendinnetjes dag!!! Je mag dus al je vriendinnen 

Meenemen die de chiro wel is willen proberen! 

           9 oktober 14u-19u 

             Neem vandaag zeker je onderhandeling skills mee want je gaat ze  

             Nodig hebben bij de ruiltocht die we vandaag gaan doen. 

16 oktober  14:00 – 17u30 

Vandaag strijden jullie tegen elkaar, wie gaat het grootste gebied krijgen en de 

strijd voor Antwerpen winnen? 

23 oktober 14u-19u 

Vandaag gaan jullie zelf leiding geven. Aan wie jullie leiding gaan 

Geven is nog een groot mysterie voor iedereen. 

Zaterdag 29 oktober  

Vandaag is het halloween! Hopelijk zijn jullie snel bang want wat er 

Jullie te wachten staat amai ze! Je mag ook zelf je engste kleren aan 

Doen! 

 

 

 

 



 

 

Wistje datjes 

● Wist je dat de speelclub zich graag verkleed? 
●Wist je dat de speelclub al een paar nieuwe leden er 
bij hebben? 
●Wist je dat mazzel het afdelingsfiguurtje is van de 
speelclub? 

 

 

●Wist je dat Helena goed kan turnen? 
●Wist je dat het al een super leuke chiro maand was? 
●Wist je dat Deborah heel luid kan roepen?  
 

 
 

●Wist je dat de tippers veel hebben bij geleerd over de 
katholieke kerk? 
●Wist je dat de tippers top koks zijn? 
●Wist je dat aanstekers eerder zijn uitgevonden dan  

                                   Lucifers? 
 

●Wisten jullie dat Hanne toch niet altijd de besten is in 
presidenten? 
●Wisten jullie dat de leiding al wilde plannen heeft dit 
jaar? 
●Wisten jullie dat het niet altijd even gemakkelijk is om      

                                   3 eigenschappen op te schrijven? 
 



    
 
 
 

 
 


