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

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

13	OKTOBER	 Startdag	

18	OKTOBER	 Dag	van	de	jeugdbeweging	
	

20	OKTOBER	 Inschrijvingsavond	

24	NOVEMBER	 Kriko	

22	DECEMBER	 Kerstmarkt	

22	DECEMBER	 Geen	chiro	

29	DECEMBER	 Geen	Chiro	

2	KALENDER	
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dag	iedereen,	

Afgelopen	weken	maakten	de	leden	kennis	met	hun	nieuwe	afdeling	en	nieuwe	
leidsters.		Zijn	sommige	misschien	de	namen	van	de	nieuwe	leidsters	al	vergeten,	
geen	probleem…	daarom	is	het	eerste	wadoemenouke	van	het	jaar	hier!	

Wat	je	zoal	kan	terugvinden	in	ons	wadoemenouke	
…een	uitgebreide	kennismaking	met	de	leidsters	en	VB’s	
…een	starterspack	uitleg	voor	de	nieuwe	leden	
…contactgegevens	van	de	verschillende	afdelingen	
…elke	afdeling	die	een	beetje	prijsgeeft	wat	ze	de	komende	zondag	in	petto	
hebben	
…ontdekking	van	het	nieuwe	jaarthema	
…	en	nog	wat	wist-je-datjes	

	

Veel	leesplezier!	
Emma,	Stephanie	&	Lotte	
	 	

WOORDJE	VAN	DE	REDACTIE	
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Hallo	iedereen!	

Ons	nieuwe	chirojaar	is	weer	van	start	gegaan,	en	wat	voor	één!																																	
	Dit	jaar	is	onze	leidingsploeg	weer	4nieuwe	leidsters	rijker.	Zowel	leidster	Marthe,	Aagje,	
Emma	en	Justine	zullen	vanaf	nu	elke	zondag	paraat	staan	samen	met	ons	om	jullie	
kinderen	te	entertainen	als	geen	ander!	Wij	vormen	dit	jaar	een	leidingsploeg	van	maar	
liefst	24	super	enthousiaste	leidsters	die	er	enorm	veel	goesting	in	hebben!	Een	grote	
groep,	dus	dubbel	zoveel	enthousiasme	als	je’t	ons	
vraagt.	Wil	je	ons	graag	wat	beter	leren	kennen?	
Blader	dan	even	verder	in	ons	wadoemenouke.	Elke	
leidster	stelt	zich	kort	even	voor.		

Het	belooft	weer	een	jaar	vol	leuke	evenementen	te	
worden.	 Zo	 organiseren	 we	 weer	 onze	 jaarlijkse	
KRIKO	 op	 24	 november	 gezamenlijk	 met	 onze	
mannelijke	 chiro	 “Sint-Andreas”.	 Uiteraard	 volgt	
deze	 informatie	nog.	Een	bezoek	van	de	Sint	 staat	
ons	 hopelijk	 in	 december	 ook	 te	 wachten,	 als	 de	
leden	 maar	 ook	 leiding	 braaf	 zijn	 geweest.	 Ook	
zullen	wij	te	vinden	zijn	op	de	jaarlijkse	kerstmarkt	te	
Stekene.	Wij	nodigen	jullie	bij	deze	al	graag	uit	om	
eentje	 te	 komen	 drinken	 in	 ons	 gezellig	
jeneverkraampje.		

Ons	jaarlijks	chirobal	zal	ook	dit	jaar	plaatsvinden	in	maart	meer	precies	op	14	maart	2020.	
Het	 thema	 is	 nog	 strikt	 geheim	maar	 bij	 deze	willen	we	 jullie	 al	warm	maken.	 Hopelijk	
mogen	we	jullie	daar	ook	verwelkomen?	Wat	we	reeds	kunnen	verklappen,	is	dat	het	dit	
jaar	 terug	 zal	 plaatsvinden	 in	 het	 Gildenhuis.	 (Meer	 info	 volgt.)	 Op	 onze	 website	
https://meisjes.chirosas.be/	 kan	 je	 voortaan	 alle	 informatie	 terugvinden	 omtrent	
evenementen,	afdelingen,	mailadressen,	agenda,	foto’s,…	.	We	beschikken	ook	over	een	
facebookpagina	“Chiro	Sint-Agnes”	maar	verwijzen	voor	belangrijke	informatie	toch	graag	
door	naar	onze	website.	Wanneer	u	als	ouder	of	als	lid	met	vragen	zit,	aarzel	dan	niet	om	
jullie	favoriete	leidsters	te	contacteren.	Ook	zijn	we	dit	jaar	te	vinden	op	Instagram.	Hier	
kunnen	jullie	leuke	foto’s/filmpjes	terugvinden.	(Instagram:	chirosintagnesstekene)	

Wij	hopen	veel	oude	maar	ook	nieuwe	gezichtjes	te	zien	om	er	weer	een	spetterend	
nieuw	chirojaar	van	te	maken!	Vriendinnetjes	zijn	gerust	ook	welkom	om	eens	te	
proberen,	dus	aarzel	niet	en	dompel	ze	mee	onder	in	onze	chirovibe!		
Vele	groetjes,	Liesje	&	Heleen	

WOORDJE	VAN	DE	HOOFDLEIDING	
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Beste Chirovrienden,	

Een nieuw chirojaar, dat is afscheid nemen van een heleboel leuke 
herinneringen, afscheid nemen van hoofdleidster Tine (nog eens een 
dikke dank-je-wel voor al wat je voor de Chiro deed!), maar vooral 
vol spanning uitkijken naar wat komt… 

Een nieuw Chirojaar, dat is ook een nieuwe groep of afdeling en 
nieuwe of meer vertrouwde, maar vooral super-enthousiaste 
leidsters. Jawel, 24 stuks, één voor één toffe meiden, die elke 
zondag voor jullie klaar staan. Ze stellen zich in dit Wadoemenouke 
heel graag aan jullie voor. In hun spoor doen we hetzelfde, want… 

"A zo ne veebee (en in dit geval zijn het er 2),  
wat doet die en hoe zit dat daar nou mee…?" 

Wij zijn Gwendy Ruymbeek en Nele Daneel, naast collega's in VBS 
Tuimelaar ook al heel lang vriendinnen en samen 6 jaar leidster 
geweest bij de Stekense Chiro. En sinds vorig jaar dus ook Veebee 
(Volwassen Begeleidster). 

Als VB willen we de leidinsploeg een beetje ondersteunen. Dat doen 
we door naar de wekelijkse leidsterskring te gaan, hen positief aan 
te moedigen en er voor hen te zijn als het nodig is.  

Het is absoluut niet onze taak om hen te vertellen hoe ze de Chiro 
moeten organiseren, maar ze vinden bij ons een klankbord voor hun 
vragen, evaluaties en ideeën en we helpen hen - samen met de 
mensen van het oudercomité - bij een aantal praktische zaken.  

Daarbuiten willen we ook een beetje de contactpersoon zijn tussen 
de ouders en de leiding. We hopen natuurlijk dat jullie met een 
mogelijk probleem in eerste instantie bij de leiding langs gaan en dat 
jullie samen tot een oplossing kunnen komen. Maar indien dit niet 

WOORDJE	VAN	DE	VB’S	
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lukt, of het onderwerp is te gevoelig, mogen jullie altijd bij ons 
aankloppen. Je vindt onze gegevens op de website. 

Onderaan dit artikeltje kan je nog een tekstje lezen dat we vonden 
bij Chiro Nationaal. Het stelt de VB voor als de persoon in het 
kraaiennest van het Chiroschip en daar kunnen we ons helemaal in 
vinden. 

 

We wensen jullie alvast 
allemaal een fantastisch 

Chirojaar toe! 

Lieve groetjes, 

Gwendy en Nele 
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De	VB:	in	het	kraaiennest	van	het	Chiroschip!		
chiro	nationaal	
	
De	VB	zit	hoog	en	droog	in	het	kraaiennest,	hij	of	zij	vaart	altijd	dezelfde	koers	als	
de	groep	(die	onderaan	op	het	dek	druk	bezig	is	om	het	schip	varende	te	houden)	
maar	zal	die	koers	nooit	bepalen.	De	leiding	is	verantwoordelijk	voor	het	stuur	en	
de	zeilen,	zij	maken	uit	in	welke	richting	hun	schip	vaart	en	zij	nemen	de	VB	op	al	
hun	tochten	mee.	De	VB	heeft	dan	ook	vertrouwen	in	de	bemanning	en	gelooft	in	
de	tocht	die	hun	schip	maakt.	
Hoewel	de	VB	dus	deel	uitmaakt	van	de	bemanning	en	heel	goed	weet	waar	de	
hele	crew	mee	bezig	is,	staat	hij	of	zij	toch	een	beetje	buiten	de	ploeg.	Terwijl	
iedereen	druk	over	en	weer	loopt	op	het	dek,	staat	zij	een	beetje	op	afstand	toe	
te	kijken.	Iedereen	weet	dan	ook	dat	zij	in	het	kraaiennest	terecht	kunnen	als	ze	
eventjes	willen	wegvluchten	van	de	drukte	beneden	en	dat	zij	in	het	kraaiennest	
dan	eventjes	weer	op	hun	positieven	kunnen	komen.	
Natuurlijk	heeft	ook	de	kraaiennestpersoon	taken!	De	VB	houdt	een	oogje	in	't	zeil	
en	ziet	vanuit	het	kraaiennest	heel	wat	zaken	die	de	bemanning	beneden	niet	zo	
direct	opmerkt.	Zij	hebben	immers	genoeg	werk	en	zijn	vaak	zo	druk	in	de	weer	
dat	ze	bepaalde	dingen	over	het	hoofd	zien	of	niet	zien	aankomen.	De	
interessante	informatie	moet	doorgegeven	worden	aan	de	bemanning,	zodat	zij	
er	dan	rekening	mee	kunnen	houden	bij	het	bepalen	van	hun	koers.	Als	er	
bijvoorbeeld	een	eiland,	een	storm	of	piraten	in	aantocht	zijn,	zal	de	VB	de	ploeg	
dadelijk	op	de	hoogte	brengen.	Zij	kunnen	dan,	als	ze	willen,	de	koers	bijstellen	of	
het	stuur	omdraaien.	De	VB	zal	echter	nooit	zelf	naar	beneden	komen	om	het	roer	
over	te	nemen.	Vol	vertrouwen	vaart	de	VB	dan	ook	mee	in	de	richting	die	de	
bemanning	heeft	bepaald!	
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Hier	een	kleine	voorstelling	van	alle	leidsters…	
Pinkels:	

	

Hallooo!	Ik	ben	leidster	Emma,	ik	ben	18	jaar	en	
woon	in	Stekene.	Ik	zit	in	mijn	eerste	jaar	
verpleegkunde	in	Sint-Niklaas.	Na	10	fantastische	
jaren	als	lid	koos	ik	er	voor	om	leidster	te	worden,	ik	
ben	leidster	van	de	pinkels	en	dit	doe	ik	samen	met	3	
super	leidsters	Lotte,	Ina	en	Laura.	We	gaan	er	
samen	een	top	jaar	van	maken	!!!!!!	

	
	

Hallo,	ik	ben	leidster	Lotte	en	ben	19	jaar.	Ik	studeer	
voor	leerkracht	lager	onderwijs	aan	de	Odisee	in	Sint-
Niklaas.	Ik	zit	al	heel	lang	in	de	Chiro,	vanaf	mijn	eerste	
jaar	pinkels	en	ben	nu	mijn	tweede	jaar	leiding.	Ik	ben	
nu	leidster	bij	de	pinkels	en	heb	er	super	veel	zin	 in	
om	er	een	kei	leuk	jaar	van	te	maken!	

	
	

Hallo,	ik	ben	leidster	Ina.	Ik	ben	19	jaar	&	ik	studeer	
voor	leerkracht	lager	onderwijs!	Ik	ben	heel	blij	dat	ik	
terug	 een	 jaartje	 bij	 de	 pinkels	 mag	 staan	 met	 3	
andere	super	toffe	leidsters!	

	

Hallo,	ik	ben	leidster	Laura.		
Ik	ben	20	jaar	en	studeer	handelsingenieur	in	Leuven.		
Dit	is	ondertussen	mijn	3e	jaar	leiding	en	na	2	jaar	bij	
de	 tippers	 te	 staan,	 begin	 ik	 dit	 jaar	 met	 veel	
enthousiasme	bij	de	pinkels!	

DE	LEIDINGSPLOEG	



	
9	

	
Speelclub:	
	

Kwikken:		

	

Hoi,	 ik	 ben	 leidster	 Marthe.	 Ik	 ben	 17	 jaar	 en	 ik	
studeer	biomedische	wetenschappen.	Ik	heb	buiten	
de	 chiro	 ook	 nog	 een	 andere	 hobby,	 namelijk	
tennissen.	 Dit	 is	 mijn	 eerste	 jaar	 dat	 ik	 leiding	 ga	
geven	en	ik	heb	super	veel	zin	om	de	speelclubbers	
een	toffe	zondag	te	bezorgen!	

	

Hallo	iedereen!	Mijn	naam	is	Lara,	ik	ben	19	jaar	en	
door	te	week	kan	je	me	meestal	vinden	in	Brugge,	
waar	 ik	 Toegepaste	 Architectuur	 studeer.	 Thuis	 in	
Stekene	 heb	 ik	 1	 oudere	 broer	 en	 3	 kleine	
viervoeters.	Na	een	tof	eerste	jaar	te	hebben	bij	de	
kwikken,	 staan	 ik	 en	 mijn	 mede	 collega’s	 Liesje	
Marthe	en	Aagje	 te	 springen	om	de	 speelclubbers	
een	 fantastisch	 jaar	 te	 bezorgen!	 Ik	 heb	 er	 alvast	
super	veel	zin	in	"#$%	

	

Halloooo!	 Ik	ben	Lise	De	Clercq.	Maar	op	de	Chiro	
kennen	ze	me	beter	als	‘Liesje’.	Ik	ben	20	jaar	en	ik	
woon	in	Kemzeke.	Ik	ben	3de	jaar	leiding	en	dit	jaar	
sta	ik	bij	de	Speelclub!	Ik	kijk	er	dan	ook	super	hard	
naar	uit	om	samen	met	mijn	super	toffe	collega’s	de	
chiro	 zondagen	 goed	 te	 vullen!	 Ik	 studeer	
momenteel	 Rechtspraktijk	 (3de	 jaar	 bachelor)	 dus	
buiten	de	Chiro	weet	ik	wel	met	wat	ik	me	kan	bezig	
houden.	

	

Hallo,	ik	ben	Aagje	Van	Hooste	en	ben	18	jaar	oud.	
Het	is	de	eerste	keer	dat	ik	leidster	ben	en	sta	bij	de	
speelclub.	Ik	studeer	Industriële	wetenschapen	aan	
de	Ugent.	Ik	heb	nog	één	hobby	buiten	de	Chiro	en	
dat	is	gitaar	spelen.	
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Hallo!	Ik	ben	Justine,	ik	ben	18	jaar	en	woon	in	
stekene.	
Ik	studeer	Office	management	op	Artevelde	
Hogeschool,	en	zit	op	kot	in	Gent.		
Mijn	hobby	is	chiro,	dit	is	mijn	eerst	jaar	leiding	en	ik	
heb	er	super	veel	zin	in!!	

	

Hallo!	Ik	ben	leidster	Caro	en	ik	ben	19	jaar.	Dit	is	mijn	
tweede	 jaar	 in	 de	 leidingsploeg.	 Samen	 met	 Alien,	
Stephanie	en	 Justine	ontferm	 ik	me	dit	 jaar	over	de	
kwikken!	 Buiten	 de	 Chiro	 studeer	 ik	 Vastgoed	 aan	
HoGent	 en	 ben	 ik	 graag	 creatief	 bezig.	Wanneer	 ik	
thuis	hou	ik	me	graag	bezig	met	koken	en	bakken.		
Tot	snel,	op	de	Chiro	uiteraard!	

	

Hallo	iedereen,	Ik	ben	Stephanie	Michielsen	en	ik	ben	
19	jaar	oud.	Ik	studeer	gezondheidswetenschappen	in	
Maastricht.	 	 Dit	 jaar	 zal	 ik	mijn	 tweede	 leidingsjaar	
doorbrengen	 al	 schitterend	 met	 het	 groene	
leidingskoord	om	mijn	nek.	Kwikken	hebben	jullie	er	
ook	zo’n	zin	in?!	Samen	met	mijn	collega’s	Alien,	Caro	
en	 Justine	 gaan	 wij	 er	 een	 onvergetelijk	 jaar	 van	
maken.	

	

Hey	daar!	Mijn	naam	is	Alien	Schokkaert.	 	 Ik	ben	22	
jaar	en	ik	ben	pas	afgestudeerd	in	de	richting	sociaal	
werk	aan	de	HoGent.			Ik	begon	mijn	eerste	jaar	leiding	
bij	de	kwikken	en	nu	als	6de	jaar	leidster	draag	ik	weer	
met	trots	het	groene	koord.	In	mijn	vrije	tijd	ga	ik	wel	
eens	 joggen	 met	 leidster	 Emma	 en	 werk	 ik	 in	 het	
waasland	shoppingcenter	in	de	kledingwinkel	CKS.		Ik	
sta	 dit	 jaar	 leiding	 met	 mijn	 3	 topcollega’s	 Caro,	
Justine	en	Stephanie.	Maak	jullie	maar	klaar	voor	een	
jaar	bom	vol	leuke	activiteiten	en	verrassingen!Ik	heb	
er	alvast	super	veel	zin	in!	Tot	zondag!	
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Tippers:	
	

	

Hé	hallo!	 Ik	ben	leidster	Heleen	en	ben	22	jaar!!	Mijn	
grootste	 tijd	 breng	 ik	 door	 als	 verpleegkundige	 op	
radiologie.	Uiteraard	maak	ik	in	het	weekend	graag	tijd	
voor	mijn	favoriete	hobby:	de	Chiro.		Ondertussen	ben	
ik	mijn	6de	jaar	leiding	vol	enthousiasme	ingezet.	Ook	
is	het	al	mijn	2de	jaar	als	hoofdleidster.	Het	zal	een	jaar	
vol	 rood	 worden,	 want	 samen	 met	 Emma,	 Lotte	 en	
Hanne	nemen	we	de	tippers	onder	onze	vleugels.	

	

Hallo,	 ik	 ben	 Hanne.	 Dit	 is	 het	 5e	 jaar	 van	 mijn	
leidingscarrière	met	een	nieuwe	afdeling,	namelijk	de	
Tippers.	Op	zondag	sta	 ik	er	zeker	niet	alleen	voor	en	
kan	 ik	 rekenen	 op	 mijn	 collega’s	 Emma,	 Heleen	 en	
Lotte.	 Samen	 zullen	wij	 er	 een	 onvergetelijk	 jaar	 van	
maken.Op	 vrijdagen	 kan	 je	 me	 terugvinden	 op	 de	
jeugdraad	van	Stekene,	maar	 tijdens	de	week	 vind	 je	
me	 in	 Leuven	 waar	 ik	 de	 opleiding	 farmaceutische	
wetenschappen	 volg.	 Wanneer	 ik	 eens	 niet	 met	 de	
Chiro	of	school	bezig	ben,	lees	ik	al	eens	graag	een	goed	
boek.	

	

Hey!	Ik	ben	Lotte	één	van	de	vier	nieuwe	leidsters	van	
de	Tippers!	Ik	start	nu	aan	mijn	16de	jaar	in	de	Chiro,	
en	dit	met	héél	véél	enthousiasme.	Elke	zondag	ben	ik	
dus	op	de	Chiro	te	vinden	als	chiro	leidster,	maar	in	de	
week	ben	ik	student	in	Antwerpen,	waar	ik	de	
opleiding	biomedische	laboratoriumtechnologie	volg.		
Ik	kan	bijna	niet	wachten	tot	het	bivak	is!	

	

Hallo	daar	!Mijn	naam	is	Emma	en	ik	ben	22	jaar	oud.	
Samen	met	Hanne,	Lotte	en	Helen	sta	ik	dit	jaar	bij	de	
geweldige	Tippers.	Het	is	mijn	6e		jaar	dat	ik	leiding	
ben	maar	ik	zit	al	vanaf	het	vroege	begin	in	de	chiro.	Ik	
studeer	voor	lerares	lager	onderwijs.Ik	hou	van	bakken	
en	ik	heb	een	lichte	chocoladeverslaving,	maar	mijn	
grootste	verslaving	is	de	chiro.	Mijn	favorieten	
chiroactiviteit	is	vuil	worden	in	het	gelaag.	



	
12	

Tip-10’s:	
	

	

Hallo	daar,	 ik	ben	Rani.	Dit	 jaar	 sta	 ik	 leiding	over	de	
tiptiens.	Ik	ben	21	jaar	en	studeer	Ergotherapie	in	Gent.	
Buiten	Chiro	heb	 ik	nog	een	andere	hobby,	dansen.	5	
keer	per	week	geef	ik	het	beste	van	mezelf	bij	Clapaja.	
Na	5	jaar	sta	ik	nog	steeds	met	veel	plezier	elke	zondag	
klaar	om	te	ravotten,	dit	jaar	zal	dus	niet	anders	zijn.	Ik	
heb	er	zin	in!	

	

Hoihoi	mij	naam	is	Louise	Willems.	 Ik	ben	19	 jaar.	Dit	
jaar	beging	ik	aan	mij	12	de	jaar	in	de	Chiro	als	leidster	
bij	 de	 tip-tiens.	 Tijdens	 de	week	 kan	 je	me	 vinden	 in	
Gent	waar	ik	chemie	studeer.	Ik	heb	enorm	veel	zin	in	
dit	chirojaar,	hopelijk	jullie	ook!!	

	

Hallo,	ik	ben	leidster	Amely	ik	ben	leidster	bij	de	tip-10’s	
met	3	top	collega’s	genaamd	Louise,	Rani	en	Irin.	Dit	is	
mijn	 17e	 jaar	 in	 de	Chiro	ondertussen	en	heb	er	 nog	
altijd	heel	veel	plezier	in.	Ik	volg	dit	schooljaar	een	7e	
middelbaar	leefgroepenwerking	in	Sint-Carolus	te	Sint-
Niklaas.	 Ik	 ben	 heel	 benieuwd	wat	 dit	 Chirojaar	 gaat	
geven!	Wij	hebben	alvast	heel	veel	zin	 in	dit	 jaar!	We	
gaan	er	een	top	jaar	van	maken.	

	
	

Koekoek	iedereen,	Ik	ben	leidster	Irin	en	ik	ben	21	jaar	
oud.	In	het	weekend	vind	je	mij	terug	op	de	Chiro	maar	
in	 de	week	 vertoef	 ik	 in	 Antwerpen	waar	 ik	 studeer.	
Vorig	 jaar	 behaalde	 ik	 mijn	 bachelor	 orthopedagogie	
maar	ik	was	het	studeren	nog	niet	beu	dus	ik	begon	dit	
jaar	een	tweede	bachelor	toegepaste	psychologie.	Dit	
jaar	sta	ik	over	de	geweldige	tip-10’s	samen	met	mijn	
topcollega’s	Rani,	Louise	en	Amely.	We	hebben	al	vele	
ideeën	en	verschillende	dingen	voor	 jullie	 in	petto!	 Ik	
heb	er	enorm	veel	zin	in	en	we	maken	er	een	topjaar	
van!	
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Aspiranten:	
	

	 	

	

Hallo	iedereen!	Mijn	naam	is	Katlijne	en	dit	is	mijn	5de	
jaar	als	leidsters	bij	de	chiro.	Buiten	de	chiro	hou	ik	mij	
vooral	bezig	met	mijn	studies.Ik	studeer	‘mondzorg’	in	
Gent	en	zit	 in	mijn	 tweede	 jaar.	Dit	 jaar	 sta	 ik	 leiding	
over	de	aspi’s	en	heb	hier	enorm	veel	zin	in!	

	

Hey	hoi,	mijn	naam	 is	Florence	en	ook	start	mijn	5de	
leidingsjaar	 bij	 de	 Aspiranten.	 Ik	 ben	 21	 jaar	 oud	 en	
woon	in	Moerbeke-Waas.	In	de	week	ben	ik	te	vinden	
in	 Gent,	 daar	 studeer	 ik	 Interieur	 vormgeving.	 Ben	
redelijk	 avontuurlijk	 aangelegd	 net	 zoals	 vele	
aspiranten,	ideaal	dus	om	er	een	top	jaar	van	te	maken.	
Ik	heb	er	alvast	zijn	in,	hopelijk	jullie	ook!	

	

Hallo,	 ik	ben	Lauren.	 Ik	ben	21	 jaar	en	dit	 jaar	 leiding	
over	de	aspiranten.	In	zit	al	16	jaar	in	de	chiro	en	ik	ben	
al	 5	 jaar	 leiding.	 Ik	 studeer	 Nederlands-Engels	 in	 het	
mooie	stadje	Gent.	Ik	heb	heel	veel	zin	in	dit	jaar	en	het	
zal	zeker	meer	dan	de	moeite	worden.	

	

Hey	hey!	Ik	ben	leidster	Lise	en	dit	jaar	begin	ik	aan	mijn	
derde	jaar	 leiding	als	één	van	de	vier	 leidsters	van	de	
aspiranten.		
Hierin	zal	ik	me	even	kort	voorstellen	:		
Ik	studeer	revalidatiewetenschappen	en	kinesitherapie	
in	Antwerpen.	Mijn	hobby	is	uiteraard	chiro!		
En	ik	heb	mega	veel	zin	in	het	chiro	jaar!!	
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Maak	kennis	met	het	nieuwe	jaarthema!	We	eten	taco’s,	onze	kleren	zijn	‘made	in	
China’,	we	slapen	in	Zweedse	bedden	en	we	chatten	met	mensen	aan	de	andere	
kant	van	de	wereld.	 Ja,	we	zijn	wereldburgers.	We	horen	of	 lezen	verhalen	over	
mensen	aan	de	andere	kant	van	de	wereld.	Maar	we	weten	niet	altijd	wie	ze	echt	
zijn.	Met	 'Grenzeloos	 Chiro'	 willen	we	 buiten	 onze	 eigen	 Chirogrenzen	 gaan	 en	
andere	jeugdbewegingen	ontmoeten	over	de	landsgrenzen	heen!	

	

	 	

JAARTHEMA	

Hey,	ik	ben	Robin	Rugzak.		
Tijdens	mijn	grote	reis	rond	de	

wereld	neem	ik	jullie	op	sleeptouw.	
Hou	je	ogen	en	oren	wijd	open	en	
dan	zal	je	me	ongetwijfeld	nog	

tegenkomen!	Tot	gauw!		
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Beste	ouders	en	leden,	

Bij	 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.	Op	de	chiro	verkopen	wij	truien,	topjes	en	t-shirts	van	
onze	chiro	zelf	voor	democratische	prijzen.		

Een	kindertrui	kost	15	euro	en	een	volwassentrui	20	euro.	De	topjes	kosten	zowel	
voor	kinderen	als	voor	volwassenen	10	euro.	Daarnaast	bieden	we	ook	t-shirts	aan	
voor	10	euro.	
Verder	kan	je	ook	eens	komen	piepen	in	onze	tweedehandskleerkast!	Hier	kost	een	
topje	of	een	t-shirt	5	euro.	Voor	een	broek,	rok	of	trui	betaal	je	7	euro.	
Als	je	geen	rok	vindt	tussen	de	tweedehandskleren,	kan	je	nog	terecht	bij	de	Banier	

in	Sint-Niklaas.	
Spreek	gerust	op	een	zondag	een	leidster	aan	om	eens	een	kijkje	
nemen!	

	

Heb	je	zelf	nog	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	
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Heb	 je	 vragen	 of	 zit	 je	 met	 een	 probleem	 aarzel	 dan	 niet	 om	 de	 leidsters	 te	
contacteren.	Dit	kan	door	te	mailen	naar…	

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	

algemeen	 leidsters@chirosas.be	

	

	

Verdere	informatie,	de	kalender,	foto’s	en	weetjes	zijn	te	vinden	op	onze	website:	

http://www.chirostekene.be/	

	

of	via	social	media:	
	
	

Instagram	 Facebook	

	 	
chirosintagnesstekene	

	
Chiro	Sint-Agnes	stekene	

	

AFDELINGEN	+	VRAGEN	
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Beste	ouders,	oudleiding	en	chirosympathisanten,	
	
Het	lijkt	misschien	al	wat	vroeg	maar	2020	zal	er	sneller	zijn	dan	je	denkt.	
En	het	nieuwe	jaar,	dat	betekent	een	nieuwe	kalender...neen	dit	jaar	hoeft	het	er	
geen	te	zijn	met	mooie	landschappen,	puppies	of		katten.	Dit	jaar	verkopen	wij,	de	
meisjes	van	Chiro	Sint-Agnes,	onze	eigen	kalenders.	
Elke	maand	pronkt	er	een	andere	afdeling	met	een	originele	groepsfoto	op	de	
pagina,	is	dat	niet	leuk?	
Deze	jaarkalenders	hebben	naast	de	mooie	foto's	ook	voldoende	ruimte	op	elke	
dag	van	de	maand	om	verjaardagen,	chiro	evenementen	en	dergelijke	te	noteren.	
Wil	je	graag	één	bestellen?	
vul	dan	vlug	dit	formuliertje	in.	via	http://bit.ly/kalenderchirosintagnes		
of	scan	deze	QR-code		

	
	
De	prijs	van	1	kalender	bedraagt	10	euro.	
Wij	verwachten	de	kalenders	tegen	eind	november	op	de	Chiro,	dan	kan	je	deze	
ter	plaatse	betalen	en	meenemen.	
Dit	kan	van	13u30	-	19u,	indien	die	datum	niet	lukt	kan	u	ook	steeds	de	kalender	
komen	ophalen	op	de	daarop	volgende	zondagen.	De	dag	waarop	de	kalenders	te	
verkrijgen	zullen	zijn	op	de	Chiro,	wordt	nog	doorgegeven	via	mail.	
	
PS:	je	bestelling	is	geplaatst	als	je	een	bevestiging	mail	ontvangt.	
	
alvast	bedankt,	
groetjes	de	leidsters		 	

BESTEL	FORMULIER	KALENDER	
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beste	

	

Het	gebouw	staat	er	ondertussen	al	maar	er	is	nog	steeds	veel	werk	aan	de	
winkel.	Om	het	nieuwe	chiroheem	zo	snel	mogelijk	chiro	proof	te	krijgen,	kunnen	
we	nog	wel	wat	hulp	gebruiken.	
	
Dus	denkt	u	ons	te	kunnen	helpen	door	sponsoring		van	materiaal	of	ben	jij	een	
handige	harry,	breng	dan	eens	een	bezoekje	aan	onze	site	bij	het	onderdeel	
bouw.	Of	neem	contact	op	met	de	leiding	via	leiding@chirosas.be	
	
Alvast	bedankt!	
	
	

	

CHIRO	SAS	BOUWT	
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Hey	bent	u	een	online	shopper?	

top!	Want	dan	kan	u	vanaf	nu	bij	elke	online	bestelling	bij	één	van	de	
deelnemende	webshops	nu	ook	onze	chiro	steunen!	
Ik	hoor	u	al	denken?	Hoe	kan	dat	en	wat	zijn	de	extra	kosten.	Maar	dat	is	net	het	
mooie	aan	trooper	er	zijn	HELEMAAL	GEEN	extra	kosten	aan	verbonden.		

Hoe	gaat	het	in	zijn	werk?	
	

	

TROOPER	

Chiro	Sint-Agnes	
Stekene	
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Hebt	u	toch	nog	wat	vragen?	Dat	is	begrijpelijk	daarvoor	verwijzen	wij	jullie	graag	
door	naar	een	filmpje	gemaakt	door	Gert	Verhulst	hij	legt	daar	eenvoudig	het	
principe	van	trooper	uit,	zodat	u	daarna	makkelijk	zelf	aan	de	slag	kan.	Het	filmpje	
kan	je	vinden	via	de	link:	https://www.youtube.com/watch?v=GSnYYw00JIQ			

Geweldig	toch!	Vindt	u	het	idee	ook	zo	geweldig	als	ons	dan	kan	
u	op	www.trooper.be	ook	aanklikken	om	de	“trooperbot”	
te	installeren.	Deze	extensie	van	google	helpt	u	er	dan	
aandenken	wanneer	u	zich	op	een	webshop	bevindt	die	ook	
op	trooper	terug	te	vinden	is.		
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Dag liefste speelclubssss 

Na een geweldige startdag zijn we er helemaal klaar voor 
om in het nieuwe Chiro jaar te vliegen! 
 
Wij, de leidsters, kijken er al vast heel hard naar uit! Hopelijk jullie ook! 
Hieronder vinden jullie een spelletje om te weten te komen wat we dit jaar 
allemaal gaan doen. Succes en vooral veel plezier! Geef de oplossing af aan 
je leidsters en wie weet verklappen ze iets.  
	

G E L A A G 

V H V  Z A V 

E W E E K P 

R Q R C S D 

R J K F E O 

A R L E D O 

S M E E C P 

S N D  S G B 

I Y E  T C A 

N I N J A F 

G X E E O G 

L A D D E R 

 
Groetjes leidsters Marthe, Aagje, Lara & Liesje 
  
 
  

SPEELCLUB	
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KWIKKEN	
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YES, het nieuwe chirojaar is weer begonnen ! 

Een nieuw chirojaar, een nieuwe groep, nieuwe activiteiten en nieuwe 
leidsters. Elke zondag gaan we er iets onvergetelijks van maken. We 
gaan de chiro laten zien dat de tippers de leukste en meest 

enthousiaste bende is die de chirogeschiedenis ooit heeft gehad. 

Hou je maar vast aan de takken van de bomen want jullie leidsters 
hebben al heel wat gepland voor dit jaar. Wil je weten wat? Kom elke 
zondag naar de chiro en je komt het te weten. 

Chiro is overal! Los de rebus op en ontdek de verborgen zin… 

Lieve chirogroetjes	 

Jullie gloednieuwe rode leidsters! 

 

	

	

	

	 	

TIPPERS	
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TIP-10’S	
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ASPIRANTEN	
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20/01	–	19/02	
Je	loopt	op	een	roze	wolk,	je	
bent	blij	met	je	nieuwe	afdeling	
en	leidsters,	en	dat	
enthousiasme	is	aanstekelijk.	
Doe	zo	verder	waterman.	
Jouw	spel:	10	vingers	

20/02	-	20/03	
Vissen,	jullie	zijn	er	soms	
niet	echt	bij	deze	week.	Je	
bent	nogal	vergeetachtig.	
Tip	kruip	na	de	chiro	wat	
vroeger	in	je	bed,	zo’n	een	
namiddag	lang	plezier	
maken	is	vermoeiend.		
Jouw	spel:	dode	vis	

21/03	–	20/04	
Ram	je	hebt	de	laatste	tijd	veel	
zelfvertrouwen.	Dat	is	heel	
goed.	Of	kwam	het	misschien	
omdat	je	op	18	oktober	in	je	
lievelingsoutift	naar	school	kon.	
Jouw	spel:	Lucky	Luck	pang	
pang		

21/04	–	20/05	
Stier	het	blijft	niet	
onopgemerkt,	jij	loopt	de	
laatste	tijd	heel	gelukkig	rond.	
Hangt	er	misschien	liefde	in	de	
lucht?	Wie	is	de	gelukkige?	
Jouw	spel:	dikke	Bertha	

21/05	–	21/06	
September	was	een	drukke	
maand	tweeling,	maar	je	
hebt	het	onder	controle	nu.	
En	onthoudt	één	ding,	op	de	
chiro	kan	je	al	je	zorgen	
vergeten.	
Jouw	spel:	Tik-Tak-boem	

21/06	–	22/07	
Kreeft	je	hebt	een	beetje	
twijfels	over	de	nieuwe	groep	
en	leiding,	maar	wees	gerust	
jullie	moeten	gewoon	allemaal	
nog	een	beetje	aanpassen.	Dan	
wordt	het	ongetwijfeld	super	
tof!.	
Jouw	spel:	kapiteinsbal	

23/07	–	23/08	
Leeuw	je	hebt	een	beetje	
heimwee	naar	de	zomer,	maar	
bekijk	het	positief	binnenkort	
weer	gezellig	binnen	zitten	op	
regenachtige	dagen.	En	op	de	
chiro	kan	je	in	de	plassen	
springen.	
Jouw	spel:	cactus-bloem	
	

24/08	–	23/09	
Je	hebt	al	een	paar	
tegenslagen	gehad	deze	
maand,	maar	geen	zorgen	
alles	komt	weer	goed.	Je	
hebt	de	beste	vriendinnen	
om	je	gedachten	te	
verzetten.	
Jouw	spel:	
vlaggenstokkenspel	

24/09	–	23/10	
Weegschaal	jij	staat	altijd	te	
springen	voor	een	nieuw	
avontuur,	je	bent	dan	ook	super	
gelukkig	dat	het	nieuwe	
chirojaar	weer	begonnen	is.	Dit	
jaar	breken	we	grenzen	open,	
dus	het	wordt	jouw	jaar.	
Jouw	spel:	batterijtje	

24/10	–	22/11	
Het	is	binnenkort	jouw	
verjaardag,	hier	kijk	je	erg	naar	
uit.	Deze	maand	ben	je	dan	ook	
helemaal	in	je	element.	Jij	bent	
altijd	de	grappigste	op	de	chiro.	
Jouw	spel:	jij	bent	gewoon	de	
komiek	van	de	groep	tijdens	elk	
spel.	
	

23/11	–	21/12	
Al	een	week	loop	je	te	
snotteren,	heb	je	hoofdpijn	
en	je	bent	niet	100%.	Rust	
goed	uit,	verzorg	jezelf	goed	
en	dan	ben	je	zo	weer	klaar	
voor	de	chiro.	
Jouw	spel:	2	honden	vechten	
om	1	been	

22/12	–	19/01	
Je	voelt	je	goed	tussen	je	
vrienden	en	het	gaat	goed	op	
school.	Maar	toch	ben	je	nog	
naar	iets	op	zoek.	Laat	je	de	
komende	weken	van	de	
creatiefste	kant	zien	op	de	
chiro.	
Jouw	spel:	pac-man	

CHIROHOROSCOO
#DAGENVOLCHIRO	
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Foto	van	de	nieuwe	leiding	
		

	

	 	

FOTO	VAN	DE	MAAND	

#DAGENVOLCHIRO	
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KLEURPLAAT	
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Wist	je	dat	…	

HVD	 Nam	na	het	leidingsweekend	een	paar	extra	zakken	mee	naar	haar	
werk.		

LSe	 Haar	dieptezicht	het	even	liet	afweten	wanneer	ze	over	beek	ging	
springen.	 Dit	 had	 ze	 namelijk	 wat	 verkeerd	 ingeschat	 en	 ze	
belandde	in	de	gracht	vol	netels.		

LH	 Na	een	heel	vermoeiend	weekend	haar	nieuwe	schoonouders	voor	
de	eerste	keer	ging	ontmoeten.	

FW	 Een	nieuwe	job	heeft	als	redbull	promotor.	

LVL	 Aan	iedereen	wou	bewijzen	hoe	atletisch	ze	was,	maar	daarna	bij	
een	handstand	heel	hard	op	de	grond	viel.	

EVDL	 Even	dacht	dat	ze	dit	weekend	op	niet	dekken	niet	vertrekken	was.	

RL	 Is	zo	begaan	met	het	klimaat	dat	ze	bekend	staat	als	de	nieuwe	
blikkenvanger!	

JVM	 Zich	heel	goed	kan	verkleden,	en	hierbij	echt	voor	clown	staat.		

EV	 Zo	 met	 de	 chiro	 begaan	 is	 dat	 ze	 continue	 bezig	 is	 met	 haar	
afscheidsbrief.		

LG	 Soms	 last	 heeft	 van	 een	 oogontsteking	 en	 daarom	 met	 een	
zonnebril	rondliep.		

MD	 Zo	enthousiast	was	dat	haar	tasje	er	spontaan	van	kapot	sprong.			

LS	 Soms	last	heeft	van	evenwichtsstoornissen.		

LDC	 Heeft	letterlijk	haar	geld	weggegooid	wanneer	haar	juist	gekochte	
pakje	friet	op	de	grond	belandde.	

KO	 Er	altijd	de	sfeer	weet	in	te	houden	met	zelfgemaakte	spelletjes.		

LDB	 Echt	een	schat	is	en	het	voor	al	haar	vriendinnen	zal	op	nemen!		

AVH	 Bij	de	overgang	even	vergeten	was	dat	ze	bij	de	speelclub	stond.	

WIST	JE	DATJES	
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CVA	 Tegen	alle	verwachtingen	in	geen	souvenir	meenam	uit	Kalmthout	
dit	jaar.	

HP	 Één	van	de	6	powerrangers	was	op	leidingsweekend.	

LW	 Niet	 alleen	 op	 school	 bezig	 is	 met	 gevaarlijke	 chemische	
producten.	

IM	 Verslaafd	is	aan	het	spelen	van	Farmville,	het	gekste	is	dat	ze	dit	
steeds	doet	met	geluid	aan	omdat	ze	dit	zo	leuk	vindt.		

IDV	 Startte	dit	jaar	in	Antwerpen	met	een	knal	in	haar	laatste	jaar,	you	
go	girl!	

AVG	 Heeft	toch	besloten	team	Gent	te	verlaten	#wewillmissyou	

SM	 Gedraagt	zich	graag	als	een	varkentje	en	zoekt	de	modder	zo	nu	en	
dan	al	eens	op.		

AS	 Haar	nieuwe	leidingskoord	al	spoorloos	is.	

	


