
 

September  

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  



 

 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  

 

 

 

mailto:voornaam.chirosus@gmail.com
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Speelclub 

 

Vandaag komen jullie erachter wie jullie nieuwe leiding is dus wees 

er zeker bij om het nieuwe jaar mee te starten! 

Wij kijken er alvast naar uit om jullie te leren kennen! 

Groetjes van jullie nieuwe leiding 
 

 

 

Vandaag gaan we ons als echte chirogrieten gedragen. We spelen 

dus alleen maar chirospelletjes, zingen alleen maar chiroliedjes en 

gaan we heel veel plezier maken! Wees er dus zeker bij! 

Dikke kus van jullie nieuwe leiding van de Sus 

 

 

 

Vandaag trekken we Merksem rond en gaan we van speeltuin naar 

speeltuin. Trek dus zeker goede schoenen aan en draag goede 

kleren afhankelijk van het weer. Zin om mee te schommelen, 

klimmen, schuiven en stappen? 

 

 

Vandaag is het jammer genoeg geen chiro omdat het gisteren 

(24/09) onze leuke cocktailavond was! In oktober zijn we zeker 

terug! 

 

 

 



 

Kwikken 

Hey lieve kwikken! Zijn jullie benieuwd naar jullie rnieuwe leiding? 

Kom dan zeker vandaag naar de chiro en kom te weten wie jullie 

nieuwe leiding is! Wij hebben er alvast veel zin in! 

Groetjes jullie nieuwe leiding! 

Halooo lieve kwikken! Vandaag gaan we een hele dag alles rond 

muziek doen! Duss jullie mogen verkleed komen in jullie lievelings 

zanger, zangeres, groep… naar de chiro komen! 

Help! Wij zijn onze schat verloren! Helpen jullie ons mee zoeken? 

Wij hebben al zo een vermoeden da die ergens in een speeltuin 

van Merksem ligt . Komen jullie mee?

Let op vandaag is het zaterdag! 

Vanavond is het onze cocktailavond! Neem jullie ouders mee en 

kom een lekkere hamburger of iets fris drinken! Vanavond zijn alle 

leidsters druk bezig met jullie drankjes te serveren dus is het de 

bedoeling dat jullie met jullie ouders, familie en vrienden komen!! 

 

 

 



 

Tippers 

Hey Tippers, vandaag komen jullie te weten wie jullie nieuwe 

leiding is... Kijken jullie er naar uit?? Groetjes de secret leiding xx 

Hey Tippers, trek alvast jullie kookschort maar aan want vandaag 

moeten jullie uw bakkunsten tonen! Groetjes de leiding x 

Hey Tippers, het is tijd voor een mega cool spel vandaag! Namelijk 

een... PISQUIZ!! We eten samen in de avondchiro frietjes dus breng 

€5 mee. Groetjes de leiding x 

Hey Tippers, vanavond is het cocktailavond! Let op het is een 

zaterdag en geen zondag!! De leiding maakt fantastische cocktails 

dus zeg het al maar tegen je vrienden/familie. Groetjes de leiding x  

 

 



Aspiranten 

Vandaag gaan jullie ontdekken wie van wie leiding wordt.  

Jullie nieuwe leiding zit alvast vol spanning 

voor het nieuwe jaar. Hopelijk zien we jullie zondag.

Monopolyyyy, we gaan elkaar een beetje beter leren kennen door 

monoploy. Zelfgemaakt, wij hebben er alvast heel veel zin in.  

 Wij hopen jullie ook! 

Quizzzzzz!!! Vandaag gaan we een super toffe mega leuke 

 fantastische reuze plezierige en grappige quiz doen. Bereid je al 

 maar voor, er gaan kennis vragen zijn maar zeker en vast ook 

 puzzel en doe rondes. De rest verklap ik nog ni anders is de 

 spanning er al af. 

Vandaag is het de cocktailavond!! Om er voor te zorgen dat jullie 

wat geld in aspi kas hebben gaan jullie de hele avond hamburgers 

bakken. Meer info hierover volgt nog.  

 

 

 

 



 

Wistje datjes 

● Jullie nieuwe leiding super veel zin heeft in het  
nieuwe jaar? 
●We dit jaar super leuke dingen gaan doen? 
●De speelclub de leukste groep van heel de chiro is? 
 

 

●Wist je dat de leiding er al super veel zin in heeft! 
●Wist je dat het een top jaar gaat worden? 
●Wist je dat de kwikken een kei toffe groep is?  
 

 
 

●Wist je dat jullie nieuwe leiding super veel zin heeft in 
dit jaar? 
●Wist je dat we er echt een top jaar van gaan maken? 
●Wist je dat bananen en mensen voor 50% hetzelfde

    DNA? 
 

●Wisten jullie dat de leiding jullie goed gaan 
voorbereiden op leiding worden?  
●Wisten jullie dat het een ongevergetelijk jaar gaat 
worden?  
●Wisten jullie dat jullie en top groep zijn?  

 
    
 
 



 
 

 


