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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14-15-16 Februari  Gewestweekend Kwikken, Tippers, 
Tip-10´s, Aspiranten  

23 Februari Carnaval op de Chiro  

29 Februari  Azaleaslag  

14 Maart Chirobal   

15 Maart Geen Chiro  

20-21-22 Maart  Tipperweekend  

12 April  Geen Chiro (Pasen) 

24-25-26 April  Pinkel-Speelclubweekend  

26 April Croque ’n roll Tippers 
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We vliegen 2020 in met een nieuw  wadoemenouke.  

In deze editie is het enthousiasme van de leiding en VB’s niet ver te zoeken.  

De chirokalender kan omgedraaid worden naar de eerste pagina en alle 

belangrijke data’s kunnen ingevuld worden…want het zijn er heel wat.   

Van chiroweekenden tot chirobal, onze weekenden zullen weer mooi gevuld zijn, 

maar dat zou niet mogelijk zijn zonder de leden, ouders en andere 

enthousiastelingen. 

Veel leesplezier! 
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WOORDJE VAN DE VB’S 

AZALEASLAG 
 

 VB’S 
 

CHIROZaterdag 29 februari 

8 u 

Parking Tack 

 

 

CARNAVAL UNICHIRO 

UNIFORMFORMWOORDJE 

VWOORDJECHIRO SAS BOUWT 
 

AZALEASLAG 
 

 VB’S 
 

CHIROZaterdag 29 februari 

8 u 

Parking Tack 
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TROOPER 



 

6 

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. 
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Groene groetjes,  
Alien, Caro, Justine en Stephanie 
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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 
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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 
 
PS: een donatie is fiscaal aftrekbaar vanaf een bedrag van 40 euro, en het attest is 
terug te vinden op de site: www.chirosas.be/bouw/ 
 
Alvast bedankt! 
 
  

CHIRO BOUWT 
 

SPEELCLUB 
 

KWIKKEN 
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Groene groetjes,  
Alien, Caro, Justine en Stephanie 
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mailto:leiding@chirosas.be
http://www.chirosas.be/bouw/
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Op zaterdag 29 februari zullen de jongens en de meisjes van Chiro SAS de handen 
uit de mouwen steken ten voordelen van de nieuwe lokalen.  
Vanaf 8u ’s ochtends kan je bij ons terecht op Parking Tack om een mooie azalea 
in huis te halen.  
Witte, roze en rode azalea’s verkopen wij voor 5 euro per stuk.  

Kan je niet op parking Tack geraken geen probleem, want we komen ook van deur 

tot deur met deze vroegbloeiers.  

Dus haal wat groen in huis en draag een steentje bij aan de nieuwe lokalen! 

 

Tot dan! 

  

AZALEASLAG 

Alien, Caro, Justine en Stephanie 
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Je dochter/ zoon afhalen na een super toffe Chiro zondag 
 

Binnenkort starten we met een nieuwe regeleling voor het afhalen van je kind op 

de Chiro. Er zal namelijk op de oprit van de Chiro een lijn worden getrokken waar 

achter de ouders mogen wachten op hun kind. Hierdoor moet niemand meer op 

straat staan, en dat is veiliger voor iedereen!  
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TIPPERS: CROQUE MONSIEUR SLAG 
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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? 
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es Stekene 

 

PINKResultaten  

 0-13 PUNTEN 

Je komt wel graag naar de 

Chiro en je bent wel graag 

bijje vriendinnen, maar er 

zijn belangnjkare dingen 

voor jou. Als het eens 

geen Chiro is, vind je dat 

niet 20 erg Ook haak je 

vaak af als je huiswerk 

hebt of als je vriendinnen 

niet komen. Probeer iets 

meer naar de Chiro te 

komen en leer ook de 

andere meisjes kennen, 

dan ontdek je pas hoe 

leuk het is!  

 

 13-26 PUNTEN 

Jij zit zeker en vast op je 
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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.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=GSnYYw00JIQ
http://www.trooper.be/
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PINKELS 
 0-13 PUNTEN 

Je komt wel graag naar de Chiro en je bent wel graag bijje 

vriendinnen, maar er zijn belangnjkare dingen voor jou. Als 

het eens geen Chiro is, vind je dat niet 20 erg Ook haak je 

vaak af als je huiswerk hebt of als je vriendinnen niet komen. 

Probeer iets meer naar de Chiro te komen en leer ook de 

andere meisjes kennen, dan ontdek je pas hoe leuk het is!  

 

 13-26 PUNTEN 

Jij zit zeker en vast op je plaats in de Chirol Je bent 

enthousiast en je doet je best om elke zondag te komen, 

maar je hebt ook nog andere hobby's en dat is goed. Bif wel 

zeker naar de Chiro komen. Probeer ook zeker wat meer 

naar de avondchiro te komen. Hoe meer je komt, hoe leuker 

het wordt!  

 

 26-35 PUNTEN 

Je bent een echte Chirochick in hart en nieren. Alles wijkt 

voor jouw zondag op de Chirot se plant je werk 20 dar je 

altijd naar de Chiro kan komen. Als het een zondag geen 

Chiro is weet je echt niet wat doen. Er ontbreekt iets aan je 

week. Blyf zo grang komen naar de Chiro. Je wordt later 

vast en zeker een geweldige ledster! 

 

 

FOTO VAN DE MAANDELS 
 

PINKELSUBPINKResultaten  

 0-13 PUNTEN 

Je komt wel graag naar de Chiro en je bent wel graag bijje 

vriendinnen, maar er zijn belangnjkare dingen voor jou. Als 

het eens geen Chiro is, vind je dat niet 20 erg Ook haak je 

vaak af als je huiswerk hebt of als je vriendinnen niet komen. 

Probeer iets meer naar de Chiro te komen en leer ook de 

andere meisjes kennen, dan ontdek je pas hoe leuk het is!  

 

 13-26 PUNTEN 

Jij zit zeker en vast op je plaats in de Chirol Je bent 

enthousiast en je doet je best om elke zondag te komen, 

maar je hebt ook nog andere hobby's en dat is goed. Bif wel 

zeker naar de Chiro komen. Probeer ook zeker wat meer 

naar de avondchiro te komen. Hoe meer je komt, hoe leuker 

het wordt!  

 

 26-35 PUNTEN 

Je bent een echte Chirochick in hart en nieren. Alles wijkt 

voor jouw zondag op de Chirot se plant je werk 20 dar je 

altijd naar de Chiro kan komen. Als het een zondag geen 

Chiro is weet je echt niet wat doen. Er ontbreekt iets aan je 

week. Blyf zo grang komen naar de Chiro. Je wordt later 
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Welke soort kwik ben jij?  

Ook benieuwd welke soort kwik jij bent?! 
Doe dan deze tekst en je komt het snel te weten! 
  

KWIKKEN 
 

KWIKKEN 
 

KWIKKEN 
 

KWIKKEN 
 

KWIKKEN 
 

KWIKKEN 
 

KWIKKEN 
 

KWIKKEN 

KWIKKENgroetjes,  
Alien, Caro, Justine en 

Stephanie 
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De « Ben-ik-een-echte-Chiro chirochicktest?» 
 
1. Hoe zag jouw Chirocarrière er tot nu toe uit?  

a) Ik kon niet wachten tot ik eindelijk in de Chiro mocht. Toen ik 6 was, was het eindelijk 
zover en wou ik niets liever dan in de Chiro gaan! Sindsdien ben ik er niet meer uitgegaan. 
b) Ik zit nog niet zo lang in de Chiro en werd overtuigd door een vriendin, maar nu ik erin zit 
wil ik niets anders meer!  
c) Ik moest als kind van mijn ouders eens een keertje proberen en vond het zo leuk dat ik 
erin bleef. 
 
2. Wil jij leidster worden? 

a) Ja natuurlijk! Daarom zit ik in de Chiro, duh!  
b) Dat weet ik nog niet zo goed.  
c) Nee, dat is echt niets voor mij.  
 
3. Je hebt je pijn gedaan tijdens de ruige spelen. Jij.  

a) Begint te wenen en wil de rest van de middag aan de kant staan 
b) Negeert de pijn en gaat gewoon verder met spelen. Pijn is fijn, bloed is goed!  
c) Laat het verzorgen en zet je eventjes aan de kant.  
 
4. Je mama wil je verjaardagsfeest met de familie voor de zoveelste keer plannen op 
een zondag. Jij. 

a) Zegt tegen je mama dat zondag Chirodag is en dat ze het maar moeten verzetten naar 
zaterdag. Wat is er leuker dan je verjaardag door te brengen op de Chiro?  
b) Gaat met tegenzin naar het familiefeest en hebt spijt dat je niet op de Chiro kan zijn.  
c) Laat het gewoon doorgaan op zondag. Een keertje Chiro missen is toch geen ramp?  
 
5. Je hebt maandag een grote toets van wiskunde. Jij.  

a) Hebt een strakke planning gemaakt waardoor je de toets van wiskunde al zaterdag hebt 
geleerd zodat je zondag naar de Chiro kan.  
b) Raakt in paniek! Je was helemaal vergeten dat het toets was en moet er nu dus nog aan 
beginnen. Geen Chiro voor jou vandaag.  
c) Hebt deze morgen nog vlug de toets geleerd zodat je naar de Chiro kan, maar je wilt je 
leerstof toch nog eens herhalen dus je herhaalt flink na de chiro.  
 
 
6. De regen valt met bakken uit de lucht. Jij.  

a) Gaat zeker en vast niet naar de Chiro! Je gaat toch niet een hele middag in de regen 
spelen. Jij blijft lekker binnen!  
b) Gaat na lang twijfelen toch naar de Chiro en neemt je regenjas en regenbotten mee. 
Stiekem hoop je toch dat we zullen binnen spelen.  
c) Wil niets liever dan op de Chiro zijn en lekker in de regen buiten spelen. Niets is leuker 
dan in de modder rollebollen!  
 
 
7. Het is zaterdagavond. Je ouders vragen of je zondag naar de Chiro gaat. Jij.  

#DAGENVOLCHIRO 
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a) Stuurt naar je vriendinnen om te vragen of zij gaan. Je bent er eigenlijk wel van overtuigd 
dat zij ook gaan, maar je zou er niet alleen willen staan!  
b) Zegt meteen dat je naar de Chiro gaat. Chiro is altijd leuk, ook al komen mijn vriendinnen 
niet. Je zal je wel amuseren met de andere meisjes. 
c) Stuurt naar je vriendinnen en vraagt of zij gaan. Als zij niet gaan, ga jij ook niet.  
 
8. Als het eens een zondag geen Chiro is dan.  

a) Verveel ik mij dood, want een dag zonder Chiro is een dag niet geleefd!  
b) Vind ik wel iets. Ik heb nog wel andere hobby's buiten de Chiro hoor!  
c) Ben ik stiekem wel opgelucht. Nu kan ik eens doen wat ik wil.  
 
9. Chiro is voor mij… 

a) Een hobby  
b) letsdat ik moet doen van mijn ouders.  
c) a way of life. 
 
Vraag A B C 

1 3 1 2 

2 2 0 4 

3 4 2 0 

4 0 4 2 

5 4 2 0 

6 4 0 2 

7 0 2 4 

8 2 4 0 

9 4 2 0 

 

 

 

 

 

 

Resultaten  

 0-13 PUNTEN 

Je komt wel graag naar de Chiro en je bent wel 

graag bijje vriendinnen, maar er zijn belangnjkare 

dingen voor jou. Als het eens geen Chiro is, vind je 

dat niet 20 erg Ook haak je vaak af als je huiswerk 

hebt of als je vriendinnen niet komen. Probeer iets 

meer naar de Chiro te komen en leer ook de 

andere meisjes kennen, dan ontdek je pas hoe 

leuk het is!  

 

 13-26 PUNTEN 

Jij zit zeker en vast op je plaats in de Chirol Je 

bent enthousiast en je doet je best om elke zondag 

te komen, maar je hebt ook nog andere hobby's en 

dat is goed. Bif wel zeker naar de Chiro komen. 

Probeer ook zeker wat meer naar de avondchiro te 

komen. Hoe meer je komt, hoe leuker het wordt!  

 

 26-35 PUNTEN 

Je bent een echte Chirochick in hart en nieren. 

Alles wijkt voor jouw zondag op de Chirot se plant 

je werk 20 dar je altijd naar de Chiro kan komen. 

Als het een zonzeker een geweldige ledster! 

 

 0-13 PUNTEN 

Je komt wel graag naar de Chiro en je bent wel 

graag bijje vriendinnen, maar er zijn belangnjkare 

dingen voor jou. Als het eens geen Chiro is, vind je 

dat niet 20 erg Ook haak je vaak af als je huiswerk 

hebt of als je vriendinnen niet komen. Probeer iets 

meer naar de Chiro te komen en leer ook de 

andere meisjes kennen, dan ontdek je pas hoe 

leuk het is!  

 

 13-26 PUNTEN 

Jij zit zeker en vast op je plaats in de Chirol Je 
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Foto van de winnaars van sport & spel 
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Wist je dat … 

HVD Zo moe was op het kerstfeestje dat ze even een dutje deed in het 
leidingslokaal. #slaapwel 

LSe  haar hond guust soms zo enthousiast is dat hij haar zelfs schrammen 
geeft op haar gezicht? Hopelijk zijn deze snel genezen voor haar 
examenjury’s! #malleguust 

LH haar boyboy een weekendje zee in nederland (Leiden) cadeau gaf en 
maakte zoals een echte chiroleidster dat doet een woordzoeker waarin 
hij woorden moest zoeken om zo zijn cadeau te raden. #cuties 

FW Op  voorhand op het kerstfeestje al een pakje verstopt had dat ze graag 
wou. Maar achteraf was ze wat pissed want kattenkorrel had haar pakje 
als eerst gevonden. #nissekattenkorrel 

LVL Zo graag partysnacks eet dat haar lippen er dik van worden. 
#nieuwelippenstift? 

EVDL Graag voor mensen zorgt en vindt dat iedereen haar 
verantwoordelijkheid is, zeker ene LDC.  #ikmoetvooriedereenzorgen!! 

RL een nieuwe danspas heeft uitgevonden? De 'doggy move'. Voor tips en 
tricks moet je zeker RL sturen. #dancequeen 

JVM  Een echte bv wordt binnenkort, ze mag namelijk meedoen in een 
nieuwe videoclip van Safi en Spreej. Ze heeft zelf Safi zijn nummer al! 
#fixerrrr 

EV op het kerstfeestje op voorhand al wat bekers jenever in het tiptien 
lokaal had verstopt. Helaas voor haar, had LSe haar voorraad al snel 
gevonden. #betrapt 

LG zich op kerstfeestje moest verkleden als een schot, maar een kilt dragen 
zonder onderbroek is toch niets voor haar hoor. Ze voelde zich al naakt 
omdat ze geen shortje eronder aanhad. #naked 

MD Tijdens de feestdagen een dikke koortsblaas heeft gehad en hierdoor 
niet meer kon eten en drinken van de pijn. Heel haar lip stond er dik 
van. #awww 

LS Op het kerstfeestje het zo warm had dat haar schmink bijna van haar 
gezicht liep! #hetenbrok  

LDC Zo veel heeft gedanst op nieuwjaar dat ze van de pijn op haar blote 
voeten naar huis ging. #blaren  

KO lopen op de trap heel gevaarlijk is? Dit heeft KO tijdens nieuwjaar 
ondervonden. #Savethekarmeliet 

LDB sinds kort haar rijbewijs heeft, ze bleef zelfs al voor de eerste keer bob 

WIST-JE-DATJES 
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op een feestje (aka nieuwjaar). #Topper!! 

AVH het soms moeilijk heeft met de tijd bij te houden en daarom soms te 
laat komt? Ideetje voor 2020: een stipt horloge kopen? #laatkomer 

CVA letterlijk de tent heeft rechtgehouden met die windvlagen op de 
kerstmarkt. #patswijf  

HP Op het kerstfeestje haar jas was kwijt geraakt, hiermee kon ze helemaal 
niet lachen. (Stiekem had AS deze mee naar huis genomen) Gelukkig 
was leider Brent zo lief om zijn jas een HP te geven. 
#dawaswelnendurenjas 

LW samen met haar lief een wandelende blad familie onderhoudt. 
#couplegoals  

IM alleman op het kerstfeestje vertelde dat de partysnacks vervallen 
waren, terwijl ze die maar de dag ervoor gekocht hadden (mss om er 
zelf meer te hebben), volgende dag was ze dit wel vergeten dat ze dat 
gezegd had. #sneakyIM 

IDV op het nippertje de brand in het kot van haar en LDC kon vermijden! 
#brandweervrouwIDV 

AVG heel gelukkig is met haar vriendje, het is zelfs facebook official 
geworden, #proficiat! 

SM hoogstwaarschijnlijk rosse kindjes zal krijgen? #Loveisintheair  

AS Nu ook behoort tot de groep werkmens. Ale of het veel werken is 
betwijfelen we want ze heeft precies meer personeelsfeesten met cava 
en chips dan dat ze moet werken 

 


