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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 april  Pasen, geen chiro  
2 mei  Gewestdag Tippers, Tiptiens, Aspi’s 

16 mei  Sport en spel (tippers, tiptiens, 
aspi’s)  
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Hallo iedereen! 

Hier is onze tweede editie van het Wadoemenouke, de lente editie! Met een 
aantal belangrijke data en informatie die u zeker niet mag missen. En niet te 
vergeten de leuke afdelingstekstjes die jullie leidsters speciaal voor jullie 
hebben gemaakt. Zeker lezen dus!  

Na een lastige start van het nieuwe chirojaar (waar we elkaar even moesten 
missen door het coronavirus), hebben we er allemaal al spetterende 
zondagen opzitten. Zoals carnaval, Sinterklaas, sneeuwplezier,... 

Wij hebben alvast zin om de komende weken en maanden nog de zotste 
dingen te doen met onze leden en ons goed te amuseren! Nu de lente 
begonnen is, kunnen we volop van het zonnetje gaan genieten. En natuurlijk 
ook beginnen aftellen tot we allemaal samen op bivak kunnen vertrekken! 

Veel leesplezier! XXX 

De redactie, 

Caro,Lieze en Jakobien 
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Hallo leden, ouders en Chirosympathisanten,  

 

De lente komt eraan! Wat hebben we daar naar uit gekeken. Lekker op zondag 

buiten spelen in de zon. Dat kunnen we wel gebruiken in deze rare tijd. 

Gelukkig zijn we de afgelopen maanden weer voltallig op de Chiro. De jongste 

drie afdelingen hadden het geluk dat zij wel nog naar de Chiro mochten. Voor 

de oudere afdelingen was dat een ander verhaal. Zij deden Chiro vanuit hun 

kot. Toen we op 1 februari het goede nieuws kregen dat de drie oudste 

afdelingen terug naar de Chiro mochten, was het feest.  

Ein-de-lijk waren we weer voltallig en wat was dat een fijn gevoel! Ook voor 

onze jaarlijkse evenementen moesten we een alternatief bedenken… Zo 

konden we helaas geen Carnaval samen vieren met een confetti gevecht. Toch 

trokken jullie alles uit de kast om zo best mogelijk verkleed naar de Chiro te 

komen! Helaas konden we jullie dit jaar niet verrassen aan de deur met een 

mooie azalea. Gelukkig stonden ze wel te schitteren om de markt van Stekene 

en wat was het de moeite, want het ware schone dit jaar! Met spijt in ons hart 

kon ook dit jaar het traditionele Chirobal niet doorgaan. Hier maakte we een 

drive-in van en wat was dit een succes. Zo konden we jullie toch allemaal op 

anderhalve meter eens zien passeren op de Chiro. Ondertussen kennen we 

alles van ontsmetten, bubbels en mondmaskers, wij Chiro Sint-Agnes kunnen 

wel tegen een stootje en samen krijgen we Corona klein. Bij deze willen we 

iedereen eens bedanken om ons te steunen en zo meegaand te zijn in al deze 

veranderingen. Dat laat ons Chiro hart toch wel even sneller slaan! 

 

Groetjes,  

Liesje & Stephanie 
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Het Chirobal zoals het is … in 2021! 

 

Eén … tegen het Gildenhuis of het Helleken zeggen we dit jaar neen. 

Twee … take-away, het lekkers ophalen en naar huis ermee. 

Drie … de klassiekers (tomatensoep, vol-au-vent,…) ontbreken nie. 

             Schol! Op deze speciale editie! 

Vier … smakelijk en nog veel plezier. 

Vijf …  ik denk dat in nog wat blijf. 

Zes … straks BINGO. Aan iedereen succes! 

Zeven … wat zullen we deze avond nog beleven? 

Acht … Guido de Lacher gaat van start. FEEEEEESSSTJEEE… we hebben lang   

              genoeg gewacht. 

Negen … luidkeels meezingen en in de living het beste van onszelf geven. 

Tien … memorabel en ongezien. Voor sfeer en gezelligheid een 10/10. 

 

             Een welgemeende merci aan alle leiding, de kookploeg, de sponsors en aan         

             iedereen die een maaltijd heeft besteld. 

 

 Op naar volgend jaar … 

dan hebben we opnieuw een live versie voor jullie klaar! 

 

Groetjes, 

Nele en Gwendy 
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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.  
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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. 
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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 
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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 
 

#DAGENVOLCHIROCHIRO SAS BOUWT 
 

#DAGENVOLCHIRO 
 

TROOPER#DAGENVOLCHIROCHIRO SAS 

BOUWT 
 

#DAGENVOLCHIROCHIRO SAS BOUWT 
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Joepie! Het is paasvakantie!  

Maar wat doe je twee weken lang als je enkel op zondag naar de chiro kan 

gaan om gekke dingen te doen? Dan breng je de chiro naar huis!  

Hoe doe je dat??  

Stap 1: Maak op papier een ontwerp van een tekening waarop jij staat.  

Stap 2: Teken met krijt jouw tekening op de grond. Dit kan bij je thuis of 

ergens in de buurt. Maar teken jezelf niet!  

Stap 3: Ga op de plaats liggen waar jij hoort.  

Stap 4: Vraag aan mama, papa, broer of zus om een foto te trekken van 

bovenaf.  

Je hebt net zelf een mega cool kunstwerk gemaakt!!  

Heel plezier met het ontwerpen ervan        
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Zoals ieder jaar doen wij mee aan de spaaractie van Joyvalle en jij kan ons 

daarbij helpen! Bij ieder karton Joyvalle melk kan je een flapje afknippen, die 

flapjes mag je afgeven aan de leidsters. Per 10 flapjes krijgen wij een gratis 

karton melk mee op kamp! Hoe meer hoe beter natuurlijk!  

Alvast een super dikke dankjewel aan iedereen die mee met ons spaart! 

 

Hier staan alle stappen nog eens uitgelegd:  

De actie is geldig op volgende producten: 

SPAARACTIE JOYVALLE 
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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 

 

PinkelsChiro Sint-

Agnes Stekene 

 

PINKELS 
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TROOPER 



 
14 

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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Dag liefste pinkeltjes, 
 

Hopelijk vonden jullie dit afgelopen jaar al super leuk,  

wij vonden dit alleszins pinkeltastisch.  

Ondanks dit chirojaar er een beetje anders uitzag dan andere jaren,  

hebben we er al een speels jaar van gemaakt.  

Van sneeuwpret tot proef challange, van prinsessendag tot ajuinentocht.   

Kortom, te veel leuke zondagen om allemaal op te sommen.  

Maar niet getreurd, want er staan nog veel dingen op het programma.  

Kunnen jullie al raden wat het tofste is? Jullie mogen al beginnen aftellen 

naar… BIVAK! Om er een onvergetelijk bivak van te maken hebben wij al snoepjes 

verkocht, 

met jullie prachtige tekeningen smaakten de snoepjes dubbel zo hard.        

 

Wij kijken alvast heel erg uit naar komende zondagen,  

Hopelijk jullie ook! 

Liefs de leidsters 

Frauke, Jitske, Lise en Marthe.  

 

Hier nog een spelletje om een beetje chiro thuis te hebben. Hinkel de weg naar “PINKEL”. 
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Voor de liefste speelclubs 😊 

LIEFSTE SPEELCLUBJES, WE HEBBEN ER WEER HEEL WAT LEUKE CHIROZONDAGEN 

OPZITTEN! WE ZIJN GEDOOPT, HEBBEN CARNAVAL GEVIERD, ONZE DROOMPRINS 

GECREËERD, SUPER LEKKERE KOEKJES VERKOCHT…ENZOVOORT. EN ER STAAT ONS NOG 

ZOVEEL MEER LEUKS TE WACHTEN!  
 
WE BEGINNEN AL AF TE TELLEN NAAR BIVAK WAAR WE SAMEN MET JULLIE DE LEUKSTE 

10 DAGEN VAN DE VAKANTIE GAAN BELEVEN. EN NATUURLIJK NOG VELE CHIRO- 

ZONDAGEN. GENIET VAN JULLIE PAASVAKANTIE, HET ZONTJE EN VEEL PAASEITJES 

RAPEN!! 
 
HIER HEBBEN WE NOG EEN KLEINE UITDAGING VOOR JULLIE! VEEL SUCCES MET JULLIE 

SPEELCLUBPUZZEL. 
 
VEEL LIEFS EN KNUFFELS VAN DE LEIDSTERS,  

 LAUREN, EMMA, JINKE EN LIEZE 😊 

 

SPEELCLUB 
 

KWIKKENSPEELCLUB 
 

KWIKKEN 
 

TIPPERSKWIKKENSPEELCLUB 
 

KWIKKENSPEELCLUB 
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Hey Hey lieve kwikken!!   

  
Na een wankele start van het nieuwe chirojaar kunnen 

we toch al zeggen dat we al een paar super leuke chiro 

zondagen achter de rug hebben!!  

  

We hebben dit jaar al kunnen zien dat jullie echte tik tok 

queens zijn maar dat maakt jullie niet minder stoer want 

bij ons leger spel bewezen jullie dat jullie allemaal stoere 

soldaten zijn die af en toe wel eens hun knuppel vergaten (en daarvoor de nodige straf kregen 

;))) De komende weken staan er 

nog veel toffe spelletjes op het 

programma en ook een doop 

waarin jullie zullen moeten 

bewijzen dat jullie echte kwikken 

zijn. We laten nog weten wanneer 

we dit zullen doen, we hebben er 

alvast zin in!!  

  

Omdat het binnenkort Pasen is, 

kunnen jullie hier al eens oefenen 

om een mooie kip te maken uit 

papier!  

 

Veel liefs,  

Jullie leidsters <33333 

  

 

https://www.eieiei.nl/vouw-

een-kip-van-origami-in-5-

minuten/ 
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TIPTIENS 
 

ASPIRANTENTIPTIENS 
 

ASPIRANTEN 
 

FOTO VAN DE 

MAANDASPIRANTENTIPTIENS 
 

ASPIRANTENTIPTIENS 

Dag lieve leden, 

Enkele weken geleden mochten we eindelijk weer voor het eerst in real life Chiro geven, wat 

een opluchting! Ondertussen zijn de weken weer voorbijgevlogen. Jullie haalden jullie 

verkoopskills boven tijdens onze paaseierenverkoop, leerden samenwerken tijdens ons 

blindekarrenspel en losten een moordzaak op in de sneeuw! Er staan nog super leuke 

activiteiten op het programma, zoals onze jaarlijke spaghettislag, gewestdag en misschien wel 

een tiktokspel! Wachtende op deze vooruitzichten kunnen jullie alvast uitzoeken welke 

tiktokker jullie zijn: 

Groetjes,  

Lara, Lotte, Louise & Stephanie 

 

 

 

 

 Wat kom je vooral tegen op je for you page? 

Challenges Grappige filmpjes Dansjes 

Doe je zelf mee 

met deze 

challenges? 

Trends? 
Ja, ik heb zelfs de 

feta tomaat pasta 

gemaakt 

Ben je mee met alle 

laatste tiktoktrends? 

Ik bekijk 

ze liever 

Meestal wel 

De fanatieke danser: 

Zodra je een 

TikTokdansje ziet, kan 

je niet meer stilzitten! 

En vaak lukt zo'n dansje 

niet van de eerste 

keer... 

De stiekeme tiktokker: je wil 

niet op tiktok zitten maar 

stiekem doe je het wel. No 

worries, we vertellen het 

aan niemand door. 

De scroller: jij kan uren 

lang op je telefoon zitten 

terwijl je in je zetel ligt, 

soms doen je duimen er 

zelfs pijn van.  

De influencer: je droomt 

er van de wereld te 

veroveren met je sociale 

media carrière. 

Wie is je favoriete 

tiktokker? 

Alles en iedereen 

te maken met 

dansen 

Ik ken alleen 

Charli Damelio  

Welke tiktokker ben jij? 
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De speelclub voor en na de doop! 
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Wist je dat … 

 

JV  Haar kwikken heel graag plaagt, ze heeft zelfs een lid in de 
vuilbak verstopt. 

RH De grootste angst heeft om haar theorie van haar rijbewijs af te 
leggen. Komaan RH, we geloven in u! 

FDV Door haar goeie punten, een speciale mail heeft gekregen voor 
een stage voor volgend jaar, you go girl!! 

LDB Iedereen trakteerde op een lekkere snack en drankje als afscheid, 
we gaan je missen LDB! 

LDC Graag anderen op een verkeerd spoor zet, ten oorlog!!  

LW In haar vrije tijd geitenknuffelaar is 

JVH Zo graag kruiswoordraadsels doet dat ze zelf de woorden door 
elkaar begint te halen.  

LSe Haar collega’s op stage wou verrassen met azalea’s, omdat ze de 
bloemen niet goed verzorgt had waren ze verwelkt en moest ze 
nieuwe azalea’s gaan kopen.  

HP Haar leden haar heel erg hebben gemist, 3 zondagen in 
quarantaine is niet oke!  

CVA Tegenwoordig zelf kleren maakt, coool!  

SM Haar vriendje haar nooit zal moeten missen, ze staat namelijk 
met haar hoofd op zijn onderbroek haha! 

AVH Een bijna doodervaring had in het gelaag, ze brulde dan ook heel 
Stekene bijeen! 

JA Een echte verkoopster is. Ze promoot de pennen van haar leden 
altijd en overal! 

LH Super blij is dat MD het strenge leidster zijn op haar wilt 
nemen,HELD! 

MD Het spel 2 honden vechten om 1 been toch niet zo goed kent, het 
is citroen citroen en niet banaan he MD! 

EJ een tenniselleboog, een ontstoken pols en schouder had. 
Gelukkig is ze helemaal terug de oude! 

JVL In een winkel bijna de kaart van haar mama blokkeerde omdat ze 
zo ijverig was. 

WIST JE DATJES 
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LDH Duidelijk de favoriete leidster is van haar leden, na het vierkant is 
zij de enige leidster die een knuffel krijgt van de speelclub, cute! 

EVDL Al gevaccineerd is, cooool!! 

IM Een beetje te oud wordt om zelf op de bunker te geraken, LDC is 
gelukkig sterk genoeg om te helpen.  

LVL Klaasje gaat vervangen? Ze is alvast door naar ronde twee, 
spannend!  

EC Deze leidster altijd haar mannetje kan staan tegen jongen, 
smosken hesp?  

LS LS al eens graag een koffietje drinkt wanneer ze met haar lief 
belt, ze moet oppassen wanneer er een laptop in de buurt is 

  

 

 


