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Enkele belangrijke chiro data die je zeker moet noteren in je agenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15-17 FEBRUARI GEWESTWEEKEND ( tippers, tip-10’s, 
aspiranten) 

24 FEBRUARI Carnaval  

2 MAART  Azaleaslag  

9 MAART  Chirobal  

10 MAART Geen Chiro 
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Beste leden, ouders en chirosympathisanten   

Ook al zijn de feestdagen intussen reeds gedaan, in naam van de hele 

leidingsploeg van de meisjes willen we jullie allemaal nog een fantastisch nieuw jaar 

wensen. We hopen dat 2019 een jaar gevuld met geluk en heerlijke chiromomenten 

mag worden! 

Voor de leidingsploeg komt er echter een drukke examenperiode aan. Hierdoor 

moeten enkele leidsters dus even een ‘chiropauze’ inlassen. Hierna staan ze terug 

voltallig paraat om elke zondag leiding te geven! Tijdens deze drukke weken 

kunnen we gelukkig rekenen op onze aspiranten en oud-leidsters. Zij nemen even 

de plaats van de leiding in om de leden een fijne zondag te bezorgen. Liefste aspi’s 

en oud-leiding, heel erg bedankt! 

We zijn 2019 begonnen en we hebben weer enkele 

evenementen op de agenda staan. Schrijf deze dus 

zeker op, op jullie mooie Chiro kalender indien jullie 

er reeds één hebben! Zo vieren we binnenkort 

carnaval op de Chiro, waar alle leden en leiding 

(zowel jongens als meisjes) hun beste beentje 

mogen voorzetten om zich te verkleden in het 

gekozen thema. Vergeet ook zeker onze azaleaslag 

niet en kom langs op de markt om een mooi 

bloemetje te kopen! Daarmee steun je onze Chiro! 

Ook de jaarlijkse gewestweekenden voor de oudere 

afdelingen (vanaf tippers) komen er weer aan! De 

leiding van alle Chiro’s uit ons Gewest organiseren 

op 15, 16 en 17 februari een fantastisch weekend vol 

spel en avontuur!  Daarnaast komt het Chirobal er 

naar jaarlijkse gewoonte weer aan. Noteer dus zeker 

9 maart maar in de agenda! De leidsters en leiders 

van Chiro SAS zullen weer klaar staan om jullie een 

fijne avond te bezorgen, vol ambiance, lekker eten, 

een mooi versierde en gezellige zaal en een knap team dat de avond zal 

verzorgen. Graag nodigen wij jullie na het eten ook uit om mee te spelen met de 

bingo en daarna de benen los te zwieren op de dansvloer.  

Ten slotte willen wij graag onze VB’s Nele en Gwendy, heel erg bedanken om ons bij 

te staan om knopen door te hakken, om ons tips te geven en ons steeds op het 

juiste pad te houden! Heel erg bedankt om onze super-VB’s te willen zijn!  

Veel leesplezier! En tot op onze evenementen! 

Heleen & Tine  
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Wij wensen jullie… 

Veel ooooh ’s en aaaaaah ‘s, 52 leuke zondagen met elkaar. 

Kriebels in je buik, de wind door je haar. 

Pyjamadagen, plannen om te smeden. 

Twinkelende ogen, de slappe lach zonder reden. 

Op weekend in de lentezon, kampvuurtjes die branden. 

Klamme tenten, dagen met gouden randen. 

Even van de wijs, wat flierefluiten. 

Veel lief en zacht, de bloemetjes buiten. 

Iets nieuws om te leren, een schaterlach. 

De sterren en de maan, iemand die vraagt: “Hoe was je dag?” 

We wensen aan iedereen een fantastisch 2019! 

 

Veel liefs, 

Nele en Gwendy 
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Beste leden en ouders 

Hier zijn we dan met de tweede editie van het wadoemenouke. Deze editie gaat 

gepaard met de start van 2019! Een nieuw jaar betekent ook goede voornemens 

en vele wensen. Die maken we ook bij onze redactie. Zo willen we jullie dochters 

nog veel meer leuke zondagen bezorgen en wensen we ieder van jullie een 

spetterend 2019!  

In deze editie zal u weer enkele belangrijke data en evenementen terugvinden. 

Want zoals u weet zitten wij nooit stil. Daarnaast vindt u de leuke 

afdelingstekstjes en niet te vergeten een pagina over onze kalender!  

 

Wij, de redactie, zijn helemaal klaar voor het nieuwe jaar en om nog veel meer 

wadoemenoukes aan jullie te bezorgen!  

 

Veel leesplezier!  

Lotte, Florence en Caro  
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Op 24 februari vieren we carnaval op de chiro! Een dag waarop iedereen zich 

kan verkleden en we leuke spelletjes spelen samen met de jongens! Let wel 

op, want dit jaar  is carnaval van 14u tot 18u voor alle groepen!!! Je neemt 2 

euro mee voor een koek en drankje om 16u. En deze zondag zullen we 

eindigen met een heus confettifeest. Iedere afdeling krijgt een ander thema 

om zich te verkleden, en dit jaar richten we onze pijlen op het thema 

“superhelden”. 

PINKELS / BOONTJES = Mega Mindy en Mega Toby 

SPEELCLUB = Superman en Superwoman  

KWIKKEN / RAKKERS = Winx club  

TITO’S = Ninja turtles  

KETI’S = the Incredibles  

ASPIRANTEN = Powerpuff girls  

Wij kijken er alvast erg naar uit! Tot dan !  

  

CARNAVAL 
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Voor degene die uit gekeken zijn op de winter en het hoog tijd vinden om 

de lente is huis te halen hebben wij de oplossing.  

Op 2 maart zijn wij naar jaarlijkse gewoonte weer op parking tack te vinden 

met onze mooie azalea’s.  

Kan u daar niet geraken, geen probleem want wij, de leiding, tippers, tip-

10’s en aspiranten komen ook van deur tot deur met deze vroegbloeiers. 

Wij verkopen deze bloemetjes voor 5 euro per stuk.  

We hebben roze, rode en witte exemplaren. 
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Bij deze graag geven we nog eens extra aandacht een het chirouniform. 

Het is zeer belangrijk een perfect uniform te hebben. Dat maakt het voor 

de leidsters gemakkelijk om te zien wie wel of niet bij hun groep hoort. 

Dit bestaat uit: 

 Een blauwe chirotrui 

 Een rode chiro t-shirt en/of chiro topje  

 Een beige chirorok/short 

 Donkerblauwe kousen 

Al wie nog 

geen perfect 

uniform heeft 

kan terecht in 

chirowinkel. De 

Banier in Sint-

Niklaas, Gent 

of Antwerpen.  

 

Heb je nog enkele chirokleren nodig voor je kleine spruit? Op de chiro 

verkopen wij tweedehandskleren! Een topje of een t-shirt kost 5 euro; een 

broek, rok of trui kost 7 euro. 

Verder bieden wij ook nog nieuwe truien en topjes van onze chiro zelf aan! 

Een topje kost 10 euro, een kindertrui 15 euro en een volwassenen trui 20 

euro.  

Kom eens een kijkje nemen, een van onze leidsters kan je zeker verder 

helpen! 

Heb je chirokleren die jou te klein zitten en weet je niet wat je ermee moet 

doen? Breng ze gerust mee naar de chiro en geef ze af aan je leidster. Zo 

hoef jij niet met die kleren te blijven zitten en kan er een ander fier 

chiromeisje er nog gebruik van maken. 

We willen wel vragen om enkel chirokleren mee te geven. Andere te kleine 

kleren nemen we niet aan. 

 

CHIRO UNIFORM 
 

OUDERCOMITECHIRO UNIFORM 
 

OUDERCOMITE 
 

AFDELINGEN + 

VRAGENOUDERCOMITECHIRO 

UNIFORM 
 

OUDERCOMITECHIRO UNIFORM 
 

OUDERCOMITE 
 

AFDELINGEN + VRAGENOUDERCOMITE 
 

AFDELINGEN + VRAGEN 
 

KALENDERAFDELINGEN + 

VRAGENOUDERCOMITE 
 

AFDELINGEN + 

VRAGENOUDERCOMITECHIRO 

UNIFORM 
 

OUDERCOMITECHIRO UNIFORM 
 



 

9 

Heb je ‘t al gelezen in de krant? 

De tofste Chirogroep van ’t land 

bracht een aantal ouders bij elkaar 

… en kijk, de start van een oudercomité was daar. 

Ben je handig, wil je helpen of heb je een goed idee? 

Stuur dan een mailtje en denk met hen mee.  

meisjes@chirosas.be 
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Heb je vragen of zit je met een probleem aarzel dan niet om de leidsters te 

contacteren. Dit kan naar de volgende mail adressen. 

PINKELS: meisjes.pinkels@chirosas.be 

SPEELCLUB: meisjes.speelclub@chirosas.be 

KWIKKEN: meisjes.kwikken@chirosas.be 

TIPPERS: meisjes.tippers@chirosas.be 

TIPTIENS: meisjes.tiptiens@chirosas.be 

ASPIRANTEN: meisjes.aspiranten@chirosas.be 

Verdere informatie en weetjes zijn normaal te vinden op onze website: 

www.meisjes.chirosas.be 

 

Verder zijn we ook bereikbaar via sociale media. Zo kan je ons vinden op 

facebook.  
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Er zijn nog altijd kalenders te koop! 

Vanaf 13 januari is het weer Chiro, en kan je er nog eentje in huis halen. 

Het is 10 euro voor een kalender. 

Misschien een goed “laat nieuwjaars cadeautje”. 
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Zoek het geheime ingrediënt van de 

BIVAKPAP 
Ingrediënten voor 4 personen: 

 ¾ liter melk 

 75 g suiker 

 1 zakje van 50 g Imperial pudding powder 

  Geheim ingrediënt

 Liefde van de kookies 

Recept:  

1. Doe wat melk in een kopje (10 eetlepels).  

2. Los het poeder erin op en roer tot alle klonters zijn verdwenen. 

3. Voeg de suiker toe aan de rest van de melk en breng aan de kook. 

4. Voeg nu het toe. geheime ingrediënt 

5. Haal de pan van het vuur en voeg al kloppend het opgeloste puddingpoeder 

toe. 

6.  Laat nog 1 minuut koken; blijf goed kloppen. 

7. Ga naar één van onze kookies en haal daar een potje liefde 

8. Giet de pudding in schaaltjes en laat afkoelen 

9. Smullen maar! 
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Hallo lieve Pinkels!  

Een nieuw jaar is weer in zicht, hopelijk hebben jullie een leuke kerstvakantie en 

krijgen jullie veel cadeautjes. Dit betekent ook dat ons chirojaar al enkele 

maanden bezig is. We speelden al heel wat leuke spelletjes. We gingen naar het 

gelaag, speelden een hele dag samen met de Boontjes, we hebben een leuke 

fotoshoot gehouden voor de kalender en we hebben samen feest gevierd op ons 

kerstfeestje! De leidsters hebben zich al goed geamuseerd en we hopen jullie ook! 

Hieronder vinden jullie een leuke woordzoeker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen jullie fijne feestdagen en een fantastisch 

2019! 

Groetjes jullie leidsters, Hanne, Ina en Caro  
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Hoi aller liefste speelclubjes! 

Vonden jullie de start van het chirojaar ook al zo leuk? Want wij hebben ons al 

heel hard geamuseerd! Jullie zijn altijd met veel aanwezig op de chiro, wat heel 

erg leuk is! We hopen dat jullie in 2019 ook nog met zoveel komen, want we zijn 

van plan om nog heel leuke dingen te doen. Dan kunnen we er samen met jullie 

een heel leuk jaar van maken. Wij wensen jullie alvast een heel gelukkig 

nieuwjaar!!  

 

Dikke kussen Amely, Louise, Katlijne en Lotte (of beter gekend als de leukste 

leidsters) 
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Liefste dagboek 

Onze leden zijn echt schatjes van (friet)patatjes. 

Elke zondag spelen ze vol enthousiasme mee met het programma en weten ze 

ons de nieuwste weetjes te vertellen zodat we steeds up to date zijn over alle 

lagere school roddels. 

Naast hun enthousiasme zitten ze ook boordevol kennis! Zo ontrafelden ze wie er 

Cora van Mora heeft vermoord. Bij het missenspel wisten ze ons te verrassen met 

alle verborgen talenten die ze hebben. Zelfs op Kriko, toen ze met de (iets minder 

leuke) jongens moesten spelen, deed iedereen goed mee en vlogen ze zo heel het 

heelal door om op elke planeet een spel te spelen. 

Kortom, onze Chirozondagen bestaan uit actieve spelletjes met heel wat 

geschater en gelach ertussen. Er staan nog heel wat leuke activiteiten op de 

planning maar die houden we voorlopig nog wat geheim 😉 

Kusjes de leidsters 
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Hallo liefste Tippers,  

 

 

Wat een geslaagde start van het nieuwe chiro jaar! Direct hebben 

we ondervonden dat jullie heel wat in petto hebben, zoals lekkere 

pompoensoep maken en de beste verkooptrucs hebben. Er staat 

jullie dit jaar nog veel te wachten waar jullie de innerlijke Tipper 

in jullie naar boven kunnen halen! Om een tip van de sluier op te 

lichten, kunnen jullie een super fluo mega chique gewest weekend 

verwachten en ook jullie toeters en bellen mogen boven halen voor 

carnaval! Wij hebben er alvast zin in!  

 

Kusjes van Leidsters Lise, Laura, Lauren  

en Stephanie   
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TIP-10’S 
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ASPIRANTEN 
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10’S 
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FOTO VAN DE MAAND 
 

FOTO VAN DE MAANDASPIRANTEN 
 

FOTO VAN DE MAANDASPIRANTENTIP-

10’S 
 

ASPIRANTENTIP-10’S 
 

ASPIRANTEN 
 

FOTO VAN DE MAANDASPIRANTENTIP-

 Scoor zo veel mogelijk views op een YouTube 

vlog van een Chiro zondag 

 Ga een zondag BH-loos naar de Chiro 

 Scheer een maand je benen niet 

 Leer sjorren (leg hiervoor contact met de scouts) 

 Ga te voet naar school 

 Kom met IEDEREEN naar de Chiro 

 Laat een zondag je GSM thuis 

 Ga met minstens 10 personen naar de 

azaleaslag 

 Verkoop alle pennen 

 Kom verkleed naar de Chiro zonder dat de 

leidsters dit op voorhand zeggen 

 Kom op de radio 

 Kom in Vlam 

 Schrijf zelf programma voor een zondag (zeg dit 

op voorhand aan de leidsters) 

 Verzorg een etentje. (Dit wordt bewaard voor 

op weekend) 

 Steek iets uit op gewest. De leidsters mogen het 

weten, maar de andere leiders/leidsters weten 

dit niet. Ga er niet over!!  

 

 

 Scoor zo veel mogelijk views op een YouTube 

vlog van een Chiro zondag 

 Ga een zondag BH-loos naar de Chiro 

 Scheer een maand je benen niet 

 Leer sjorren (leg hiervoor contact met de scouts) 

 Ga te voet naar school 

 Kom met IEDEREEN naar de Chiro 

 Laat een zondag je GSM thuis 

Dag liefste tiptientjes,  

om te beginnen willen we jullie nog eens 

proficiat wensen met het verdienen van al 

enkele spullen voor op bivak. Zo kwamen jullie 

op de tv tijdens de warmste week, zongen jullie 

op de kerstmarkt en kabbelden de leidsters 

tijdens de avondchiro.   

Hierdoor kunnen jullie nu al een borstel, blauwe 

sokken en een matje meenemen op kamp. 

Doe gerust voort want zoals jullie zien staat er 

nog veel op het spel!  

 

 

TIP-10’SDag liefste tiptientjes,  

om te beginnen willen we jullie nog eens 

proficiat wensen met het verdienen van al 

enkele spullen voor op bivak. Zo kwamen jullie 

op de tv tijdens de warmste week, zongen jullie 

op de kerstmarkt en kabbelden de leidsters 

tijdens de avondchiro.   

Hierdoor kunnen jullie nu al een borstel, blauwe 

sokken en een matje meenemen op kamp. 

Doe gerust voort want zoals jullie zien staat er 

nog veel op het spel!  

 

 

TIP-10’S 
 

ASPIRANTENTIP-10’SDag liefste tiptientjes,  

om te beginnen willen we jullie nog eens 

proficiat wensen met het verdienen van al 

enkele spullen voor op bivak. Zo kwamen jullie 

op de tv tijdens de warmste week, zongen jullie 

op de kerstmarkt en kabbelden de leidsters 

tijdens de avondchiro.   

Hierdoor kunnen jullie nu al een borstel, blauwe 

sokken en een matje meenemen op kamp. 

Nog enkele belangrijke data die zeker in jullie agenda moeten staan.  

15-17 feb. zijn we op gewestweekend. Verder info volgt nog.  

27 jan. Verwachten we jullie massaal op de chiro.  

5 mei onze jaarlijkse spaghettislag!! 

 

 

 

Veel succes nog en dan zien wij jullie graag zondag op de chiro!  

Veel liefs jullie favoriete leidsters Alien, Lotte en Florence 
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Maak er een zalig jaar van!  

Dikke kussen Rani, Emma en Tine 

ASPIRANTEN 
 

FOTO VAN DE MAANDASPIRANTEN 
 

FOTO VAN DE MAAND 
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FOTO VAN DE MAANDASPIRANTEN 
 

FOTO VAN DE MAAND 
 

FOTO VAN DE MAAND 
 

FOTO VAN DE MAAND 
 

FOTO VAN DE MAANDASPIRANTEN 
 

FOTO VAN DE MAANDASPIRANTEN 
 

FOTO VAN DE MAAND 
 

FOTO VAN DE MAANDASPIRANTEN 
 

FOTO VAN DE MAANDASPIRANTEN 
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Bij deze wensen de leidsters en vb’s jullie FIJNE FEESTDAGEN EN EEN 

GELUKKIG NIEUWJAAR! 

 

  

FOTO VAN DE MAAND 
 

FOTO VAN DE MAAND 
 

FOTO VAN DE MAAND 
 

FOTO VAN DE MAAND 
 

FOTO VAN DE MAAND 
 

FOTO VAN DE MAAND 
 

FOTO VAN DE MAAND 
 

FOTO VAN DE MAAND 

Ook willen we de winnaars van sport en spel nog eens in de spotlights 

zetten. Zondag 16 december  zochten we naar de slimsten der chiro 

Sint-Agnes. Na een spannende strijd won dit team de titel! 
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WIST JE DATJESOok willen we de winnaars van sport en spel nog eens in 

de spotlights zetten. Zondag 16 december  zochten we naar de 

slimsten der chiro Sint-Agnes. Na een spannende strijd won dit team de 

titel! 
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wist je dat … 

HVD Sinds kort eindelijk haar diploma heeft te pakken en er stalend 
uitzag op haar proclamatie!  

LSe Een attent cadeautje heeft achtergelaten voor de tiptiens in hun 
lokaal. 

LH Precies goed in de smaak valt binnen het gewest, van horen 
zeggen hé. 

FW Met iedereen voor de photobooth heeft gestaan op nieuwjaar. 

LVL Als goede voornemen dit jaar opzoek gaat naar een goe lief!  

RL Schuurplekken krijgt op wel heel vreemde plekken? 

TW Een nieuw favoriete diertje heeft, toch schattig zo een pinguïn.  

EV Jaloers is op de huisdieren van haar colle’s. 

LG Wel een boontje heeft voor brandweermannen. 

LS Af en toe eens uitgelachen word met haar lach maar eigenlijk is 
deze best cute!  

LDQ Tegenwoordig connecties heeft bij de jongenschiro? Ze kan het 
het wel heel goed met iemand vinden. 

KO De zotste verkleedkleren helemaal zelf kan maken.  

LDB De taxi nemen echt bangelijk vindt. Het is haar favoriete voertuig! 

CVA Al eens graag een powernapke doet op het toilet.  

HP Een heel mooi kleedje aan had op Nieuwjaar? Ze begon het jaar al 
schitterend. 

LW Kan goochelen? De grote verdwijntruc kent ze als de beste!  

IM  Niet kan zwijgen over hare halven trouboek? Het trouwfeest is 
trouwens op de azaleaslag!  

IDV Als kerstcadeau te weten kwam dat ze voor de derde keer tante 

WIST JE DATJES 
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wordt.  

AVG Precies een bepaalde leider ook wel leuk vindt… Jaaaaaaa  

SM De kinderanimatie op vakantie nog steeds enorm leuk vindt of is 
daar soms een andere reden voor?  

AS Nieuwjaar vierde met haar vriend in Eeklo? We misten je 
Schokkie! 

 


