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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23 OKTOBER  Dag van de jeugdbeweging  
8 NOVEMBER Deadline inschrijvingen  

22 NOVEMBER Kriko  
27 DECEMBER Geen chiro  

3 JANUARI Geen chiro  

KALENDER 
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Hallo iedereen!  

 

Het eerste wadoemenouke van dit chirjaar is een feit! We zijn goed gestart 

en ondertussen hebben de leden al enkele zondagen de tijd gehad om hun 

nieuwe leidsters te leren kennen. Wanneer je een beetje verder bladert vind 

je ze allemaal nog eens op een rijtje. 

 Verder vind je ook heel wat info voor nieuwe leden. Heb je nog vragen die 

hierin niet beantwoordt worden, aarzel dan niet om de contactgegevens die 

je vindt in dit wadoemenouke te raadplegen.  

Iedere afdeling heeft jullie ook nog iets te vertellen in de afdelingstekstjes. 

Misschien verklappen jouw leidsters wel al een tipje van de sluier over wat ze 

dit chirojaar allemaal in petto hebben.  

Als laatste hebben we over iedereen ook een wist je datje. We zijn er zeker 

van dat jullie staan te popelen om verder te bladeren in dit wadoemenouke.  

 

Heel veel leesplezier!  

De redactie,  

Lieze, Jakobien en Caro  

  

  

WOORDJE VAN DE REDACTIE 
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Hallo iedereen  

Ons chirojaar is goed van start gegaan! Dit jaar mogen we maar liefst 9 nieuwe 

leidsters verwelkomen. De nieuwe leidsters zijn Jitske, Frauke, Lieze, Jakobien, 

Emma, Jinke, Roos, Joke en Elise! Dit wil zeggen dat we dit jaar een 

leidingsploeg vormen van 23 personen. Wij gaan ons alle 23 hard inzetten om 

jouw kleine spruit een super chirojaar te geven! Als je graag wilt weten welke 

leidsters er bij jouw dochter staan, blader dan snel verder! We stellen ons zelf 

allemaal ook even kort voor.  

Een nieuw jaar wilt ook zeggen dat er een paar veranderingen zijn 

doorgevoerd. Zo hebben we een winteruur en een zomeruur bij de oudste 

afdelingen. Onderstaande tabel geeft weer tot hoelaat jouw dochter chiro 

heeft. 

 Winteruur  

(vanaf 11/10/2020) 

Zomeruur 

(vanaf 28 maart 2021) 

Pinkels 14:00 - 17:00 14:00 - 17:00 

Speelclub 14:00 - 17:00 14:00 - 17:00 

Kwikken 14:00 - 17:00 14:00 - 17:00 

Tippers 14:00 - 17:00 14:00 - 18:00 

Tip-10’s 14:00 - 18:00 14:00 - 19:00 

Aspiranten  14:00 - 18:00 14:00 - 19:00 

 

Op de website https://meisjes.chirosas.be/ kan je alle updates vinden 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 ons te contacteren. Ook zijn we dit jaar te 

vinden op Instagram. Hier kunnen jullie leuke foto’s/filmpjes terugvinden. 

(Instagram: chirosintagnesstekene) 

WOORDJE VAN DE HOOFDLEIDING 

https://meisjes.chirosas.be/
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Tot slot, als je nog veel vriendinnetjes hebt die nog niet in de chiro zitten, mag 

je deze gerust meenemen om eens te komen proberen! Want als je het mij 

vraagt, CHIRO! We maken er een spetterend jaar van! 

Groetjes Stephanie & Liesje 
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WIJ ZIJN KLAAR VOOR EEN NIEUW CHIROJAAR! 

 

Aan alle nieuwe gezichtjes … WELKOM BIJ CHIRO SAS! 

Aan alle oude bekenden … WELKOM TERUG! 

Onze Chiromeisjes zijn klaar 

    … om weer lekker in hun eigen Chirobubbel te ravotten. 

    … om te chillen met elkaar. 

    … om te lopen-rennen-springen-dansen-gillen-zingen. 

    … om te winnen en te verliezen. 

    … om de gekste opdrachten te verzinnen. 

    … om vanachter hun schoolboeken te komen en wind en regen te         

        trotseren. 

    … om zich lekker vuil te maken. 

    … om zich rot te amuseren met de meest waanzinnige spelletjes. 

 

Kortom, wij zijn klaar om er weer een 
fantastisch onvoorSPELbaar Chirojaar van 
te maken en heel veel Chirokriebels door te 
geven aan al die enthousiaste Stekense 
kinderen! 

 

Lieve groetjes, Gwendy en Nele 

 

WOORDJE VAN DE VB’S 
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Pinkels:   

 

Hey hey! Ik ben leidster Lise en dit jaar begin ik 

aan mijn vierde jaar leiding als één van de vier 

leidsters van de pinkels.  

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 met 

de kleine pinkels!! 

 

Hey hey! Ik ben leidster Frauke, een nieuwe 

leidster vanaf dit Chirojaar. Ik ben 18 jaar en 

studeer orthopedagogie in Antwerpen. Na 12 

jaar zelf lid geweest te zijn in de Chiro, heb ik 

super veel zin om mijn verantwoordelijkheid 

als leidster op te nemen. Buiten de Chiro, hou 

ik me sportief bezig.  Ik mag mijn eerste jaar 

starten bij de pinkels samen met drie andere 

top collega’s. Ik heb er super veel zin in, 

hopelijk jullie ook?  Tot snel op onze 

onvergetelijke toffe zondagen! 

 

Hallo! Ik ben leidster Jitske en ik ben 18 jaar en 

studeer biomedische wetenschappen in Gent. 

Dit jaar is mijn eerste jaar als leidster maar ik zit 

al in de chiro van bij de pinkels. Ik heb superveel 

zin in dit chirojaar en ik kijk er naar uit om me 

elke zondag te amuseren met jullie! 

DE LEIDINGSPLOEG 



 
9 

 

Hoi hoi, ik ben Marthe Dias en ik ben 18 jaar.  

Mijn vrije tijd vul ik niet alleen met chiro, maar 

ook met tennissen. 

Maar natuurlijk is de Chiro mijn favoriete hobby 

     . 

In de week kun je mij terugvinden in Gent, daar 

ben ik ondertussen begonnen aan mijn 2de jaar 

Biomedische Wetenschappen. 

Met veel goesting en enthousiasme begin ik 

aan mijn 2de jaar als leidster!! 

 

Speelclub: 

 

Hey! Ik ben Lieze. Ik studeer een 

gemeenschappelijk jaar TEW/handelsingenieur 

in Gent, waar ik ook op kot zit. Dit is mijn 

eerste jaar als leidster en dat mag ik doen bij 

de speelclubs! Samen met de tofste collega’s. 

Ik vind het suuper spannend maar ik heb 

vooral veel zin om er elke zondag een toffe 

middag van te maken! 

 

Hoi! Ik ben Jinke. Ik ben 17 jaar, en ik zit in het 

eerste jaar productontwikkeling in Antwerpen. 

Op school leer ik dus alles over het uitvinden 

van nieuwe producten, dus dat is heel leuk! In 

mijn vrije tijd drum ik af en toe en ik teken en 

schilder ook graag. Ik ben super blij dat ik mijn 

eerste jaar samen bij jullie, de speelclub, en 

met jullie andere leidsters sta. En Ik ben er 

zeker van dat we er samen een top jaar van 
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gaan maken! Ik heb er alvast heel veel zin in! 

Jullie ook? 

 

Hallo, ik ben Lauren! Ik ben 22 jaar en ik 
studeer Nederlands-Engels regentaat in Gent. 
Ik zit nu in mijn laatste jaar. Dit is mijn zesde 
jaar leiding en dat doe ik over de speelclub. Ik 
ben zeer blij met dat gele koord en ik ben er 
zeker van dat mijn collega’s Emma, Lieze, Jinke 
en ik er een topjaar van gaan maken! Naast de 
chiro heb ik geen andere hobby’s maar in mijn 
vrije tijd doe ik heel graag activiteiten met 
mijn familie of vrienden. Nog 1 ding: liefste 
speelclubjes, dit wordt een fantastisch jaar! 
 

 

Hallo iedereen! Ik ben Emma, ik ben 18 jaar en 

woon in Stekene. Door de week kan je me 

vinden in Gent, waar ik pedagogische 

wetenschappen studeer. Dit is mijn eerste jaar 

als leidster, na 12 jaar lid te zijn. Ik sta, samen 

met mijn 3 collega’s, Lauren, Lieze en Jinke, te 

springen om de speelclub een geweldig jaar te 

bezorgen! 
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Kwikken: 

 

Hoi, ik ben Aagje en ben 19 jaar. 

Ik zit in mijn tweede jaar industrieel ingenieur 

elektromechanica in Gent en in mijn vrije tijd 

speel ik al eens graag gitaar.  

Ik heb super veel zin in het nieuwe Chiro jaar 

bij de kwikken en tel nu al de dagen af tot ons 

bivak in juni! 

 

Heyy!! Ik ben Jakobien, ik ben 18 jaar en het is 

mijn eerste jaar als leidster. Buiten de chiro 

doe ik nog tennis en voetbal en ik studeer 

handelsingenieur in Gent, waar ik ook op kot 

zit. Ik kijk super hard uit naar dit jaar en wil er 

samen met mijn toffe collega’s het beste van 

maken en de kwikken een topjaar bezorgen! 

 

Hallo! Ik ben leidster Emma, dit is mijn tweede 

jaar als leidster. Ik studeer verpleegkunde in 

Sint-Niklaas. Na een heel tof jaar met de 

pinkels koos is dit jaar voor de kwikken. Samen 

met Aagje, Roos en Jakobien gaan we er een 

fantastisch jaar van maken! 
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Hey hoi Mijn naam is Roos Heyse, vele vinden 

het ook wel eens leuk om me blauw of tulp te 

noemen . Ik ben 18 jaar en studeer 

Accountancy-fiscaliteit aan KdG Hogeschool. 

Dit is mijn eerste jaar leiding en ik ben klaar om 

er een top chiro jaar van te maken! Samen met 

mijn collega’s Emma Aagje en Jakobien, sta ik 

leiding over de kwikken. Dit jaar wordt zeker 

en vast kicken ! 

 

Tippers: 

 

Hey! Ik ben Caro. Ik ben 20 jaar en woon in 

Moerbeke-Waas. Ik studeer Vastgoed aan 

HoGent en begin nu aan mijn derde jaar als 

leidster. Chiro is dan ook mijn favoriete 

hobby! Mijn nieuwe collega’s en ikzelf zien 

het volledig zitten om iedere zondag de 

enthousiaste tippers te entertainen. Ik ben er 

zeker van dat het een top jaar wordt!  

 

Mijn naam is Joke. Ik ben 18 jaar en ik zit al 

van kleins af aan in de chiro. De richting die ik 

volg is psychologie en buiten het studeren ga 

ik graag eens op restaurant. Het spelletjes in 

de chiro dat ik nooit beu geraak is Big Bunny. 

Dit jaar sta ik bij de tippers en ik beloof er dan 

ook een topjaar van te maken! 
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Ik ben Elise,  

Ik ben 18 jaar, ik zit al 11 jaar in de chiro. Dit is 

mij  eerste jaartje als leiding. En zeker niet 

mijn laatste! 

 

Hallo, ik ben Hanne en dit jaar begin ik aan 

mijn 6e leidingsjaar. Dit jaar sta ik samen met 

Caro, Elise en Joke bij de tippers. Samen gaan 

we er zeker en vast een topjaar van maken! 

Tijdens de week kan je me in Leuven vinden. 

Daar volg ik de opleiding Farmaceutische 

zorg. Op vrijdagavond kan je me terugvinden 

in de jeugdraad van Stekene en in het 

weekend op de chiro! Verder lees ik in mijn 

vrije tijd wel al eens graag een goed boek. 

 

 

Tiptiens: 

 

Mijn naam is Louise Willems ik ben een twintig 

jarige student en volg een professionele 

bachelor in de chemie. Tijdens de week kan je 

mijn vinden in Gent en in het weekend op de 

Chiro. Mijn favoriete hobby is natuurlijk Chiro! 

In mijn vrije tijd spreek ik graag af met mijn 

vriendinnen. Ik start het nieuwe Chirojaar voor 

de tweede keer bij de tiptiens en heb er enorm 

veel zin in! 
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Hallo, ik ben leidster Lotte en ben 20 jaar. Ik 

studeer voor leerkracht lager onderwijs aan de 

Odisee in Sint-Niklaas en zit in mijn laatste jaar. 

Al vanaf klein pinkeltje zit ik in de Chiro en nu 

ben ik inmiddels derde jaar leidster. Ik ben nu 

leidster bij de tip-10’s en heb er super veel zin 

in om er een kei leuk jaar van te maken samen 

met mijn collega’s! 

 

Hallo iedereen, Ik ben Stephanie Michielsen en 

ik ben 20 jaar oud. Ik studeer 

gezondheidswetenschappen in Maastricht. Dit 

jaar gaat mijn derde leidingsjaar van start. Ook 

start ik mijn eerste leidingsjaar als 

hoofdleidster. Ik heb er ongelofelijk veel zin in! 

Samen met mijn collega’s Lara, Lotte en Louise 

nemen wij de Tiptiens onder onze vleugels. 

Team Blauw for the rescue! 

 

Hallo! Ik ben leidster Lara, ik ben 20 jar en door 

de 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. Nadat ik 2 jaar bij de jongere 

afdelingen heb gestaan, staan ik en mijn 3 

topcollega’s te springen om de tiptiens een 

fantastisch jaar te bezorgen. Ik heb er alvast 

super veel zin in! 
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Aspiranten: 

 

Hallo, ik ben Laura. Ik studeer handelsingenieur in 

Leuven en ben dit jaar aan mijn master begonnen. 

In de chiro begin ik dit jaar aan mijn 4e leidingsjaar 

bij de aspi's samen met Liesje en Ina. Wij staan 

alvast te popelen om erin te vliegen. 

 

Halloooo! Ik ben Lise De Clercq. In de chiro beter 
gekend als Liesje. Ik ben 21 jaar en ik woon in 
Kemzeke. Ik studeer Financiën-en verzekeringen in 
Antwerpen. Momenteel ben ik 4de jaar leiding en 
sta ik bij de aspiranten. Ik kijk er dan ook super hard 
naar uit om samen met mijn collega’s en leden er 
een spetterend jaar van te maken!  
 

 

Hallo, ik ben leidster Ina en ik ben 20 jaar. Ik studeer 

voor leerkracht lager onderwijs. Dit jaar is het mijn 

derde jaar als leidster en sta ik samen met Leidster 

Liesje en Leidster Laura bij de aspiranten! Ik kijk er 

heel hard naar uit om samen met hun een 

fantastisch jaar van te maken! 
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Een nieuw Jaarthema: OnvoorSPELbaar  

  

Waarom OnvoorSPELbaar?   

 Binnen het Chirokader lijkt spelen meer en meer naar de achtergrond te 

verschuiven. Tijd dus om een spotlicht op 'SPEL' te richten.  

Daarnaast vervallen groepen vaak in tradities, tijd om hier verandering in te 

brengen! Elke Chirogroep mag dit jaar haar grenzen verleggen. Iedereen 

wordt dan ook uitgedaagd om meer outside the box te denken bij het 

organiseren van die traditionele activiteiten.   

 Nieuw jaarthema figuur  

Graag stellen we u ook voor aan ons nieuwe jaarthema 

figuur, genaamd Krabbel! Krabbel komt bij ons langs om 

onze Chirowerking op haar kop te zetten en onze gewone 

activiteiten een onvoorspelbare toets te geven.   

3 focuspunten ‘OnvoorSPELbaar’  

1. Doe ’n keer zot! Zowel leiding als leden worden uitgedaagd om iets 

helemaal nieuw te proberen en uit hun comfortzone te treden!  

 

2. Spel Met dit jaarthema gaan we graag nog eens terug naar de basis 

van Chiro: spel. We zetten spel niet alleen centraal maar bekijken het 

ook met een nieuwe blik en brengen het ‘onvoorspelbare’ in wat we 

al kennen.   

 

 

3. Inleving en fantasie De leiding wordt uitgedaagd om tijdens het 

spel in te gaan op de fantasie van de leden.  

JAARTHEMA 
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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. 

Vind je tussen de tweedehandskleren niet de broek, rok of trui die je zoekt 

dan kan je ook altijd terecht in de Banier (Sint-Niklaas, Antwerpen, Gent,…)  

Voor zowel nieuwe als tweedehandskledij kan je terecht op onze online 

webshop: https://voel.be/product-category/chirosintagnes/ . Hierop vind je 

een makkelijk overzicht van wat onze chiro allemaal in de aanbieding heeft. 

Vanaf wij jouw overschrijving ontvangen hebben geven we de bestelde 

kleren mee aan je dochter de eerstvolgende chirozondag.  

 

 

 

 

 

CHIRO UNIFORM 

https://voel.be/product-category/chirosintagnes/
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Wil jij je uniform echt helemaal compleet maken?  

Voor maar €20 is de enige echte limited edition regenjas van chiro 

Sint-Agnes van jou. Je kan hem online bestellen. Door onderstaande 

QR code te scannen, kom je direct op onze webshop terecht.  

Maar let op, de regenjas zal pas in productie gaan vanaf wij genoeg 

bestellingen binnen gekregen hebben. Daarom zullen jullie nog niet 

moeten betalen bij de bestelling, maar pas als het zeker is dat de 

regenjassen ook echt in productie gaan.  

Bestellen is dus de boodschap, want je hebt maar tot 8 november om 

je bestelling te plaatsen.  

Kijk bij het bestellen ook zeker naar de matentabel zodat je zeker de 

juiste maat bestelt.  

 

 

 

  

CHIRO REGENJAS  
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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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Beste ouders, oud-leiding en chiro sympathisanten  

Het jaar loopt stilaan op z’n einde en zo ook onze kalenders. Geen paniek! De 

meisjes van Chiro Sint-Agnes verkopen ook voor 2021 gepersonaliseerde 

kalenders waar ieder lid, kookie en leidster op staat te stralen.  

De kalenders zullen terug in A4 formaat verkocht worden. Er zal voldoende 

ruimte zijn om verjaardagen en evenementen te noteren. Daarnaast vullen 

wij onze vaste evenementen, speciale zondagen en het bivak al in op de 

kalender. Handig toch?  

 

Wil jij graag een kalender bestellen?  

Vul dan onderstaand formulier in en schrijf €10  over naar BE89 7376 2336 

5085 met vermelding ‘kalender 2021 + naam’.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEvpeWeGHBvUPvx90CvD9X6

1kZ1ZDmjWpT4nZ_mM2Vi-etDA/viewform 

 

We verwachten de kalenders eind 

november op de chiro. Wanneer uw 

betaling is gelukt kan u uw kalender 

afhalen voor of na de chiro op zondag.  

Alvast bedankt!  

Groetjes de leidsters 

 

 

  

KALENDER 2021 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEvpeWeGHBvUPvx90CvD9X61kZ1ZDmjWpT4nZ_mM2Vi-etDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEvpeWeGHBvUPvx90CvD9X61kZ1ZDmjWpT4nZ_mM2Vi-etDA/viewform
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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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Beste ouders 

Een nieuw chirojaar betekend ook tijd voor een nieuwe inschrijving. Elke jaar 

organiseren we een inschrijvingsavond waarbij we een beetje uitleg geven 

over de chirowerking, je een babbeltje kan doen met de nieuwe leidsters van 

jouw dochter en je de mogelijkheid krijgt om tweedehandskledij te kopen.  

Helaas laten de coronamaatregelen het niet toe om 

een inschrijvingsavond te organiseren. Daarom 

hebben we besloten om met een inschrijving systeem 

te werken via de post. Ten laatste op 24 oktober 2020 

zal u een enveloppe in de brievenbus krijgen. In deze 

enveloppe zal een medische fiche en een infobrief 

zitten. U dient de medische fiche in de brievenbus op het adres 

Ketelaarsgrasstraat 36, 9190 Stekene te steken. Dit dient u te doen VOOR 8 

november 2020. Op deze manier kunnen wij de inschrijvingen en de 

verzekering in orde maken. Indien wij geen brief hebben ontvangen, is uw 

dochter niet ingeschreven. Het inschrijvingsgeld bedraagt €50,00. 

Voor verdere vragen kan u steeds terecht bij de hoofdleidsters: 

• Stephanie: 00 31 6 16 47 99 91 

• Lise De Clercq: 04/72.08.17.44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCHRIJVINGEN  
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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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In het leven kan je een portie geluk goed gebruiken. Niet alleen wanneer je 

toetsten of examens maakt maar gewoon in het algemeen. In Japan staat de 

kraanvogel symbool voor geluk. Maar de Japanners vertelden ons dat je pas 

geluk krijgt als je er duizend van maakt. Aan de slag dus! Onderstaand 

stappenplan legt je uit hoe het moet!  

Tip: gebruik vierkante papiertjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#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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Hey liefste pinkels!   

 Het nieuwe Chirojaar is van start gegaan! Wij hebben 

er super veel zin in, hopelijk jullie ook?  
Maar niet alleen wij hebben er heel veel zin in, wij 

hebben namelijk een nieuw vriendje erbij!! DE paarse 

mascotte van de pinkels. Maar wat is een 

mascotte zonder naam? Helemaal niks nee… Daarom hebben 

de leidsters jullie hulp nodig om onze liefste mascotte een naam te 

geven! Hopelijk vinden we snel een geschikte naam en kunnen jullie snel kennis 

maken met …, spannend!    Naast de introductie van onze paarse vriend willen de                                                                                 

leidsters nog even testen of jullie ons al een beetje kennen. Speel het spelletje 

onderaan en kom zo meer te weten over je 4 gloed nieuwe leidsters.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PINKELS 

Veel liefst Jitske, Marthe, Frauke en Lise 

XOX

O  
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Liefste speelclubjes 

Jullie leidsters speelden verstoppertje in het bos. Jammer genoeg zijn ze 

verdwaald en weten ze de weg niet meer terug naar de chiro. Kan jij ze 

helpen? 

Leidster Lieze zit het diepst in het bos. Zij moet alle andere leidsters vinden 

en meenemen naar de chiro. Eerst komt ze leidster Lauren tegen, dan 

leidster Jinke en als laatste leidster Emma.  

Bedankt om ons te helpen! Dikke kussen van je leidsters! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPEELCLUB 

Leidster Lieze Leidster Lauren Leidster Jinke Leidster Emma 
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Dag allerbeste-fantastische-super-kwikken!  

  

Hier zijn we met ons eerste artikeltje van het jaar! Ons Chiro jaar startte met 

de zoektocht naar jullie leiding, slim als jullie waren ontdekten jullie al vlug 

dat Roos, Jakobien, Aagje en Emma dit jaar jullie onder hun hoede zullen 

nemen.  

Wij zijn ontzettend blij dat we dit jaar super veel leuke dingen met jullie 

mogen meemaken.  

Ben je al een beetje benieuwd naar wat we allemaal gaan doen, vul dan dit 

kruiswoordraadsel in. Want in dit kruiswoordraadsel geven we al enkele 

kleine tips!   

Hopelijk zijn jullie steeds talrijk aanwezig, zo kunnen we er samen een 

spetterend jaar van maken!   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWIKKEN 

Kusjes  

  

Emma, Roos, 

Jakobien en Aagje  
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Hellooo tippers!  

Een nieuw chirojaar is aangebroken en hopelijk vonden 

jullie de eerste zondagen al leuk. Dit jaar zullen jullie 

al jullie verkoopskills moeten bovenhalen om centjes te 

verdienen. Daarnaast gaan we ook op gewestweekend en zullen 
jullie leidsters tal van leuke zondagen organiseren. 

Benieuwd wat we dit jaar zoal gaan doen? Hier zijn enkele 

voorbeeldjes, als je ze kan ontcijferen natuurlijk        

 

= ………………………………. 

 

 

= ……………. 

 

 

= …………………………… 

 

 

Nieuw dit jaar is dat jullie in de winter maar chiro 
hebben tot 17u. Maar niet getreurd, in de zomer genieten 

we extra hard van dat uurtje langer. We kijken er heel 

hard naar uit om met jullie enthousiaste bende er een 

onvergetelijk jaar van te maken.  

Vele groetjes van jullie nieuwe leidsters 

Hanne, Caro, Joke en Elise xoxo 

 

TIPPERS 
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WOEHOEEEEEE EEN NIEUW 

CHIROJAAR 

  

 

Welkom bij de tiptiens! Het wordt een jaar vol spetterende zondagen en 

een onvergetelijk bivak! Dit jaar organiseren jullie samen met de leidsters de 
jaarlijkse spaghettislag. Ook gaan we samen op gewestweekend! Hopelijk 
hebben jullie er al veel zin in! Wij in ieder geval wel!  

Wat is er nieuw voor jullie dit jaar: chiro na vijf uur. Tijdens het winteruur is 
het chiro tot zes uur en tijdens het zomer uur tot zeven uur.  

Om jullie goed voor te bereiden op jullie eerst jaar als tiptien staat hieronder 
het tiptienlied. Begin maar al te oefenen!    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot zondag!  

Vele groetjes 

Lara, Lotte, Stephanie en Louise   

  

TIPTIENS 

Zittend bij een sterk verhaal, om beurten 

overdrijven coole sfeer maar nooit banaal, wie 

komt wil bij ons blijven springend op een wankel 

vlot maar net niet in het water 

met zijn allen stikkapot maar samen dus geen 

kater bie bo ketiblauw en we zoeken nieuwe 

wegen houden niet van lauw, 't is ofwel zon, ofwel 

regen bie bo ketigo, nie no niemand houdt ons 

tegen, 

do you keti know, hoe we - wie we echt zijn. 
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Liefste Aspi’s, 

Het nieuwe chirojaar is nog maar net van start gegaan en we hebben al heel 

wat afgelachen! Er staat dit jaar weer heel wat op de planning zoals: 

 Dag van de jeugdbeweging 

 Leefweek 

 Doop 

 Dropping 

 Halloweentocht 

 Bicky’s verkopen 

 Gewestweekend 

 Fuif 

 Bivak 

 Krinkel 

Uiteraard krijgen jullie nog veel informatie over deze evenementen en mogen 

jullie ook altijd suggesties doen voor een activiteit! 

Wij hebben alvast heel veel zin in dit chirojaar! 

Xoxo 

Liesje, Samson & Ina 

 
 
 

 

 

 

 

 

ASPIRANTEN 
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Joepiee! Ook dit jaar kregen we er nieuwe leidsters bij, 9 stuks! Kijk eens hoe 

ze schitteren op deze foto van onze overgang. Proficiat leidster Jinke, Lieze, 

Jakobien, Emma, Roos, Frauke, Joke, Elise en Jitske!   

FOTO VAN DE MAAND 
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Nu het nieuwe jaar begonnen is willen we even jullie kennis van de Chiro 

testen, kan jij dit kruiswoordraadsel invullen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPELLETJE 
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Wist je dat … 

 

JV  Een echte tiktokqueen is, op weekend kreeg ze heel de 
leidingsploeg mee om een tiktok te maken.  

RH Niet de beste drinker is, ze schiet al eens in de lach waardoor ze 
haar drankje iets trager naar binnen speelt 

FDV Froenie liever uit een niet doorschijnende beker drinkt. “Waar 
staan die volle cola bekers?” 

LDB In 2021 voor 2 maanden naar Spanje mag op buitenlandse stage. 
LDC Er wel heel goed uitzag in haar leger outfit, zou ze dit soms ook 

aandoen voor CV?  
LW Als eerste leidster van de chiro een die hard tiktokker was en 

voorspelde dat de hele leidingsploeg het ooit leuk zou vinden  
JVH Helemaal niet panikeerde toen ze net de helft van de leidsters 

had opgesloten in een kamer maar rustig ging slapen.  
LSe Een heel goed geheugen heeft.. ze kan goed onthouden wie welk 

broodje besteld heeft.  
HP In dit chirojaar la meer te laat hartjes heeft verzamelt dan in heel 

haar 5 jarige chirocarrière.  
CVA Nog bij k3 gedanst heeft samen met LVL, cooool!! 
SM Zichzelf weeral eens heeft bewezen als patser, ze trapte in twee 

keer een slot uit de deur. 
AVH Verrassend nog niet te laat is gekomen, goed bezig!  
JA In haar eerste week in Gent een fietsongeluk had en er een 

hersenschudding aan over hield.  
LH nog stiekem een echt kindje is, ze bestelt dan ook een happy 

meal in de mcdo. Hierin kreeg ze een paarse mascotte voor haar 
liefste pinkels. 

MD Zo goed voor haar plantjes wou zorgen dat ze ze te veel water gaf 
waardoor ze bijna dood waren  

EJ zelf ongemakkelijk werd toen ze een lid moest troosten omdat de 
wonde zo diep was  

JVL Zich echt wil bewijzen als jonkie, ze wou het leidingslokaal perse 
drie keer schuren en dweilen  

WIST JE DATJES 
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LDH Haar dampkap was vergeten aanzetten waardoor ze al haar kot-
genoten wakker maakte omdat de rookmelder begon te 
alarmeren 

EVDL Zelf tijdens de rechtendoortocht met haar leden niet over de 
beek durfde.  

IM Zo verzot is op frituursnacks dat ze de bazin van de frituur zelf 
een gelukkige verjaardag stuurde. 

LVL Haar stage wel echt helemaal tiptop in orde wilt en er zelf een 
dagje leidingsweekend voor liet. 

EC Een heel pintje kan atten in maar liefst 4 seconden, en hiermee 
ook de jongens versloeg 

LS Graag in de kleerkast van haar mama duikt. Verkleedkleren voor 
een weekend vinden is geen probleem voor haar.  

  

 

 


