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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  

 

 

 

mailto:voornaam.chirosus@gmail.com
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Speelclub 

Zondag 6 november 

Helaas pindakaas, het is geen chiro vandaag! Geniet nog van de vakantie! 

12-13 november  

Dit weekend is het mandarijntjesweekend! 

Verdere info volgt nog maar het belooft super 

leuk te worden!  
 

zondag 20 november  vanaf 9u30 

Vandaag is het geen gewone chiro zondag. Vandaag is het Christus Koning! We 

gaan met z’n alle naar de kerk daarna kunnen jullie met alle ouders, vrienden, 

familie,… nog naar het Aspirestaurantje komen! Vergeet hiervoor niet op 

voorhand te bestellen! ( Alle info staat verder in de flits) 

 

zondag 27 november 14u-17u30 

Vandaag gaan we zoeken wie een echte Homo Universalis is. 

Wat is een Homo Universalis? Dat is iemand die ALLES kan! Het belooft dus 

super leuk te worden! 

 

 



 

Kwikken 

Zondag 6 november 

Hey lieve kwikken! Het is de allerlaatste vakantie dag dus geniet er nog maar 

van want vandaag is het jammer genoeg geen chiro! 

12-13 november 

Het is eindelijk mandarijntjesweekend! Ik zou zeggen kom met zoveel mogelijk  

Dan kunnen we veel verkopen!! De brief kan je hier in de flits terug vinden voor  

Alle uitleg!! 

Zondag 20 november (9u30) 

Vandaag is het een speciale dag want het is Christus koning en erna Aspi 

Restaurantje! Dat wilt zeggen dat we om 9u30 met alle ouders en leden en  

Familie of vrienden die mee willen naar de mis verzamelen op de chiro en erna 

Samen naar de kerk vertrekken voor de mis viering! Daarna is er nog een  

Receptie in de kring en aspi restaurantje! Vergeet je niet op tijd in de schrijven  

Met je familie of vrienden voor het Aspi restaurantje! 

Zondag 27 november 14u-17u30 

             Vandaag gaan we een zondag onder water leven, spannend eh? Wij hebben  

             Er al heel veel zin in! Komen is dus de boodschap!! 

 

 

 

 



Tippers 

Zondag 6 november  

Hey tippers! Vandaag is het jammer genoeg geen chiro! Geniet van jullie 

Vakantie en we zien jullie volgend weekend met veel plezier terug!  

Xxx jullie leiding 

12-13 november 

Hey tippers hoe goed zijn jullie verkoopskunsten? We zullen het dit weekend  

Ontdekken want het is weer zover dit weekend verkopen we de lekkerste  

Mandarijntjes! Xx de leiding 

Zondag 20 november 9u30 

Heyy tippers het is weer tijd voor christus koning. Blijf zeker erna ook lekker  

Eten in het aspi restaurantje! Xx de leiding 

Zondag 27 november 14u-19u 

Hey tippers, vandaag kruipen jullie in de huid van artiesten! En 

proberen jullie de wereld te veroveren met jullie muziek! Kijken  

Jullie er al naar uit? Xxx jullie leiding 

 

 

 

 



Aspiranten 

6 november vakantie 

Vandaag  is het helaas geen chiro maar jullie leiding wenst jullie wel nog een  

Leuke dag!!! 

           12-13 november mandarijntjes weekend 

             Yeey het is zo ver mandarijntjes weekend we gaan weer veel mandarijntjes  

             Verkopen. Uren volgen nog. We hopen jullie dit weekend zeker te zien! 

20 november christus koning en aspi restaurantje 

Vandaag gaan we nog eens met z’n alle naar de kerk. Daarna gaat het aspi 

restaurantje natuurlijk nog door en we gaan weer overheerlijke spaghetti 

maken. De leiding hoopt in ieder geval op veel volk. Hier spreken we samen 

nog verder af! 

27 november gezelschapspelletjes 

Vandaag mogen jullie jullie favoriete gezelschapspelletje meenemen. We gaan  

Namelijk bekijken wie de meeste wint en wie er het meest verliest. We hopen  

Jullie zeker te zien! 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo, Chiro SUS verkoopt ook dit jaar weer super 

lekkere mandarijntjes!!  

Wil je ons steunen? Maak dan zeker een bestelling!  

Voor 1 kg is het 4 euro. Je kan ook altijd een online 

bestelling plaatsen 

https://forms.gle/cNMLmBNM81DqzWDQ6 (bekijk onze 

flits op de website) 

Heeft u vragen? Mail naar roos.chirosus@gmail.com. 

Alvast bedankt voor uw bestelling!  

 

 

 

 

Naam lid/leden ………………………………………………….….. x 

1kg mandarijntjes = ………… euro 

 

https://forms.gle/cNMLmBNM81DqzWDQ6
mailto:roos.chirosus@gmail.com


 

Wistje datjes 

● Wist je dat de speelclub meestal niet vals speelt maar 
soms toch ook wel? 
●Wist je dat de speelclub super veel vriendinnetjes 
hebben en allemaal geweldige superhelden zijn? 
●Wist je dat zowel ‘blauw- baarden’ als de ‘rood-ogen’  

                                   Super goede piraten zijn? 
 

 

●Wist je dat de kwikken houden van speeltuinen? 
●Wist je dat de kwikken echte tik toksters zijn? 
●Wist je dat de kwikken heel goed zij in echte chiro 
spelen?  

 
 

 

●Wist je dat de tippers experts zijn geworden in de cup 
song? 
●Wist je dat de tippers goed verschoten zijn bij 
Halloween? 

                                ●Een giraf langer zonder water kan dan een kameel 
 

●Wisten jullie dat Hanne zich mega super ongelooflijk 
goed kan verstoppen? 
●Wisten jullie dat de leiding nu al zin heeft in 
mandarijntjes weekend? 
●Wisten jullie dat de aspi’s best nog goed een code  

                                   Kunnen kraken? 



 
    
 
 

 
 

 


