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

 

 

 

 

 

 

 

  

12 april Geen chiro 

18 april Leidingsfuif 

19 april Geen chiro 

24-25-26 april  Pinkel-Speelclub weekend  

26 april Croque ’n Roll tippers 

1-2-3 mei Tipperweekend 

9 mei Strijkmarathon 

KALENDER 
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WOORDJE VAN DE REDACTIE 
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Lieve leden, mama’s & papa’s 

 

Ons Chirojaar vliegt voorbij, maar niet getreurd. Er zijn nog enorm 

veel evenementen en leuke Chirozondagen die op de kalender staan. 

Eerst en vooral willen wij jullie nog eens uitnodigen voor het Chirobal. 

Onderstaande QR-code geeft de mogelijkheid om gemakkelijk in te 

schrijven. Inschrijven kan nog tot en met 8 maart 2020. Doe dit zo 

snel mogelijk dus, want wij verwachten jou!  

Op 9 mei 2020 houden wij een strijkmarathon. Dit is een nieuw 

concept waarbij je strijk gedaan kan worden en je ondertussen kan 

genieten van wat randanimatie terwijl je op je strijk wacht. Spaar dus 

al maar wat wasmanden, zodat wij ze voor jou kunnen strijken. De 

opbrengst van de strijkmarathon gaat dan ook naar de nieuwe bouw. 

Indien je zelf wilt helpen strijken, mag je de hoofdleiding altijd 

contacteren via het e-mailadres dat terug te vinden is op de website.  

Aangezien bivak steeds dichterbij komt zijn de leidsters al eens op 

weekend geweest op de bivakplaats om de buurt en de gebouwen te 

gaan verkennen. Dit zag er heel leuk uit. Binnenkort zullen we dus 

ook starten met de inschrijvingen (huisbezoeken) voor bivak. 

Belangrijk om te weten is dat je kind minimaal 7 keer naar de Chiro 

moet geweest zijn dit jaar voor dat ze mee kan op bivak. Hou hier 

dus zeker rekening mee.  

Groetjes Heleen & Liesje 

 

 

 

 

WOORDJE VAN DE HOOFDLEIDING 
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Aan alle Chirofans… 

De jeugdbeweging is geen hobby… het is een way of life.                                                                                             

Voor wie in de Chiro zit of heeft gezeten, zullen deze situaties erg bekend in de oren 

klinken. 

 Je hebt zeker al één keer in je leven een volledig 
teentje look gegeten, slagroom van iemands tenen 
gelikt of een rauw ei van mond tot mond doorgegeven. 
(Je moet nog steeds kokhalzen als je er aan denkt). 

 

  
Ook tijdens het volgende bivak geldt de regel…  “What happens in Mol, stays in Mol.”  

Maar dat wordt later, wanneer jullie eenmaal leiding zijn, 963 keer naverteld omdat 

het zooooo hilarisch was. 

Na jaren van training 
ben je een pro 
geworden in de 
disciplines 
slaapzakslapen, 
bosjesplassen en 
vuurtje stoken. 

Zondag is scheerdag want 
leggings en panty ’s zijn voor 
plooiers, zelfs als het vriest. 
 

Je bent ook een kei in je 
omkleden in een slaapzak, 
je voortbewegen in een 

slaapzak 
en je 
zaklamp 
verliezen 
in je 
slaapzak.   

Je vraagt je vaak af wat mensen die niet in de Chiro zitten met hun zeeën van tijd 

doen. Tot je in de toekomst het concept van de lazy Sundays leert kennen. 

 

 Je hebt zo ’n speciale band met je jeugdbewegingsvriendjes dat 
je ervan overtuigd bent dat jullie over 60 jaar samen hele dagen 
taartjes zullen eten en Rummicub spelen. 
Je hebt namelijk meerdere malen samengeleefd in een te kleine 
ruimte met een enorm slaap- en hygiënetekort en toch hadden 
jullie de tijd van jullie leven. Dat wil iets zeggen. 
 

Met de geweldige herinneringen, die je nog steeds bijeen sprokkelt tijdens je 

Chirojaren, kan je een boek dikker dan de Bijbel vullen. Je voelt eeuwige 

dankbaarheid voor je ouders, die je als kleine snotneus op een dag in de armen van 

die enge, onbekende leiding hebben achtergelaten.  Beste.Beslissing.Ooit. 
Groetjes,                                                                                                                                                                           

Nele en Gwendy 

WOORDJE VAN DE VB’S 
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Beste ouders en leden,  

Graag geven we nog eens extra aandacht aan het chirouniform. Het is zeer 

belangrijk een perfect uniform te hebben, want dit maakt het voor de leidsters 

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

Het uniform bestaat uit:  

• Een blauwe chirotrui 

• Een rode of blauwe chiro t-shirt of topje 

• Een beige chirorok/short 

• Donkerblauwe kousen  

 

Heeft je kind nog geen perfect uniform?  

Geen probleem, op de chiro verkopen wij truien, topjes en  

t-shirts van onze chiro 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 altijd nog terecht bij 

de Banier in Sint-Niklaas. 

Spreek gerust op een zondag een leidster aan om eens een kijkje te nemen! 

  

CHIRO UNIFORM 



 
8 

TWEEDEHANDSKLEREN GEZOCHT 
 

Heb jij thuis zelf nog chirokleren liggen, die niet meer gedragen worden? Breng 

ze gerust mee naar de chiro en geef ze aan je leidster!  

Wij krijgen namelijk veel vragen van mensen die op zoek zijn naar 

tweedehands chirokleren.  

Hierbij zijn we vooral op zoek naar ROKKEN, aangezien deze allemaal 

uitverkocht zijn uit onze tweedehandskleerkast. Maar natuurlijk zijn 

tweedehandstruien en topjes/t-shirts ook nog altijd welkom!  

Op deze manier blijf je niet met de ongebruikte kleren zitten en kan je er een 

ander fier chiromeisje heel blij mee maken!  

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

kleren nemen wij niet aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TWEEDEHANDSKLEDIJ 
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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 

http://www.chirostekene.be/
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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 
 
Alvast bedankt! 
 
  

CHIRO SAS BOUWT 

mailto:leiding@chirosas.be
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Complimentendag is al even geleden, maar je kan nooit een compliment te 

veel geven. Knippen maar en uitdelen! 

Als je ’t mij vraagt…  
méér zondagen met 

jou! 

 

Wat zie jij er 
goed uit in die 

chirorok! 
 

Ik vind je 
∞ 

Lief 
+ 1 

Als jij een 
frituursnack 
was, was je een 
frikandel 
SPECIAAL  

Jij bent de 

 
In chiro-
ZON-dag 

De kleuren blauw rood 
en beige staan je goed! 

#DAGENVOLCHIRO 
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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? 

 

  

Chiro Sint-Agnes 

Stekene 

TROOPER 
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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 
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Dag stoere speelclubers! 

We hebben al veel leuke spelletjes gedaan dit jaar en er komen nog 
veel leuke activiteiten aan. De laaste weken hebben jullie bewezen, dat 
jullie als de beste pannekoeken kunnen verkopen en natuurlijk ook 
opeten. We zagen ook dat jullie super goed konden knutselen toen we 
draakjes maakten voor het chirobal. Deze zijn trouwens allemaal heel 
erg mooi!! Kortom jullie zijn goed bezig! Nu het wat beter weer wordt 
trekken we er binnenkort nog eens op uit, naar het gelaag waar jullie 
nog eens kunnen bewijzen wat voor stoere chirochicken jullie zijn.  
Maar hiervoor moeten jullie wel nog wat oefenen om altijd en overal 
de weg terug te vinden want het gelaag is dan ook heel erg groot. 
Daarom vinden jullie onderaan een spelletje waarin je door een 
doolhof de uitgang moet vinden, veel succes! 
 
Veel liefs  
Jullie leidsters! 
 
PS: vergeet zeker niet dat we 24-26 april op een super mega cool 
pinkel-speelclub weekend gaan in Temse dus zet dat zeker in julie 
agenda! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SPEELCLUB 



 
16 

 

KWIKKEN 



 
17 

ippers zijn cool, dat is een feit. De afgelopen 

maanden waren zwaar, we schotelden jullie een harde 

training van de geheime dienst voor, die jullie met 
glans doorstonden. Daarnaast tourden we ook de wereld rond 

dankzij jullie verscheidene talenten. En alsof dat allemaal 

nog niet gek genoeg was hebben we ook nog eens jullie 

algemene kennis / rare weetjes getest met een Quiz, toen 

storm Ciara ons een beetje tegenhield om buiten te spelen 

(al was die storm zelfs niet genoeg om jullie enthousiasme 

te stoppen). Valentijnsweekend brachten we door tussen onze 

vrienden van de andere chiro’s van het gewest, als dat niet 

romantisch is! Jullie teamwork en competitiedrang zorgde 
ook weer voor een mooie azaleaverkoop.  

Samengevat we zijn zeer goed ons best aan het doen om er 

een chirojaar van te maken, om nooit te vergeten. De 

komende maanden staat onze Croque and roll nog op het 

programma, dan gaan we overheerlijke croque monsieurs 

verkopen om niet alleen lege maagjes maar ook onze kas te 
spijzen. Dus houdt jullie zeker niet in om al jullie 

vrienden en familie uit te nodigen.  

Om met een knaller af te sluiten delen we ook onze nieuwe 

datum van het tipperweekend mee! Dit zal nu niet meer 

midden in jullie paasexamens vallen maar in het weekend 

van 1-3 mei. Zet dit maar al op jullie kalender! 

Leidsters 
out! 

Emma, 

Heleen, 

Hanne & 
Lotte 

 

 

T 
TIPPERS 
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TIPTIENS 
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SPAGHETTISLAG TIPTIENS 
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DAG LIEFSTE ASSPEACE 

Er is weer veel gebeurd deze maanden! 

We hebben gewest gehad waar sommige hun grenzen opzochten en 

daarover gingen.. als eerst bleef het eten niet altijd mooi in het bordje, foei 

foei!  

Maar ook hun bordje bleef niet heel, euhhhjj griekse feesten! (TIP: neem 

plastieke bordjes mee op leefweek + baksteen)  

Verder hebben we nog een aantal tips :  

- sommige onder jullie hebben al een aantal eieren verzameld... TIP neem 

een pamper mee, kan van pas komen  

- Neem zeker ook een touw en den mini sjorbalk mee!  

- We willen zeker 10 foto’s op leefweek zien want anders gaan jullie 10 ... 

missen  

- Verdere tips volgen in de 

uitnodiging van leefweek... be 

prepared 

 

Kusjes de leiding 

 

 

 

 

 

ASPIRANTEN 
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FOTO VAN DE MAAND 
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VERBINDEN MAAR … 
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Wist je dat … 

HVD  haar jelly legs thuisliet het laatste Chiro weekend? #HOERA 

LSe haar rits van haar broek het vlak voor een tentoonstelling begaf! 
Gelukkig heeft de chiro veiligheidsspelden! 
#HVDAlsDieSpeltInMijnBuikZitZijnWeNaarHuis 

LH zo dringend moest plassen dat de taxi langs de weg moest stoppen. 
Alleen had ze niet door dat ze in de spotlight van de andere taxi stond! 
#Moonen 

FW in Julie’s house werkt en toch niet in verleiding komt met al die 
lekkere taarten! #GoeBezig 

LVL want wij weten eigenlijk niet, of LVL nu eigenlijk in Gent of in Stekene 
woont? #Pendelaar 

EVDL haar lange haren heeft afgeknipt en hier in het begin toch een 
beetje spijt van had #TisEchtTeKort 

RL in het verre Brugge een wedstrijd mag dansen? Misschien gaat ze 
binnenkort zelfs internationaal! #BekendeVlaming 

JVM echt een wereldmens is, zelfs in de storm bolt ze met haar bolleke 
overal naar toe! #IkMoetMeMijnBollekeEnDennisNaarGent 

EV zo een 10 dates per avond heeft?  

LG geïnteresseerd was in het nieuwe volk van de Cramme, alleen schrok 
ze zo erg van hun leeftijd dat ze met haar mouw in het water viel 

MD soms al eens graag dj speelt met volle overtuiging! 
#ZoWaAanDieKnopkesDraaien 

LS haar handen vol had op carnaval, nadat ze alle pinkels confetti vrij had 
gemaakt, begon er iemand opnieuw te gooien.  

LDC toen ze alleen thuis was haar papa belde om wc-papier te brengen 
omdat deze op was! Wat heeft ze toen gedaan wanneer haar papa niet 
wou komen? #IesZoekenInHetKastje 

WIST JE DATJES 
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KO heel wat fietsen verslijt na een feestje!  

LDB volgens de taxichauffeur heel snel wagenziek is? #Tweedestop 

AVH altijd te laat komt? #FOEI 

CVA heel veel geld in de chiro investeert? 

HP haar Tippers heel nieuwsgierig zijn hoe ze dagelijks haar haar doet? 
#FroekeForLife 

LW carrière kan maken als timmerman, bij haar eerste spelletje nageltje 
klop versloeg ze iedereen met gemak. 

IM de financiën echt super doet! #Topper 

IDV een job kon strikken in een horecazaak! #GratisKoffie? 

AVG op liefdesweekend ging met haar lief! #LoveIsInTheAir 

SM afscheid moest nemen van haar trouwe Audi maar ze heeft een 
oranje taxi die haar nu overal naar toe brengt #MerciSeanke 

AS moeite heeft met de muzieksmaak van sommige leiding, ze steekt haar 
mening hierover ook niet onder stoelen en banken. 


