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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

10 OKTOBER  Startdag 

17 OKTOBER Inschrijvingsavond 

22 OKTOBER Dag van de jeugdbeweging 

21 NOVEMBER Kriko 

5 DECEMBER Sint op de chiro 

26 DECEMBER Kerstmarkt 

KALENDER 
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Dag Chirovrienden! 

Het schot werd gegeven.. het nieuwe chirojaar is van start gegaan! 
  

Afgelopen weken werden vond de overgang plaats, sommigen onder jullie 
mochten doorschuiven naar een nieuwe afdeling en je kwam te weten wie 
jouw nieuwe leidsters zijn. Weet je nog niet goed wie de leidsters juist zijn? 
Neem dan snel een kijkje op pagina 7!  
 

Wat kan je verder nog in het wadoemenouke vinden? In deze eerste editie 
van het wadoemenouke vind je alle informatie die je nodig hebt om het 
chirojaar goed in de zetten. Je vind hier meer info over het uniform, de 
afdelingen, onze gloednieuwe chirolokalen, het nieuwe jaarthema en nog 
zoveel meer! 

Veel leesplezier! 

 

�� De redactie 

  

WOORDJE VAN DE REDACTIE 
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Hallo iedereen,  

Het nieuwe chirojaar is weer goed van start 
gegaan. Ook dit jaar mogen we 6 splinter 
nieuwe leidsters verwelkomen. De nieuwe 
leidsters zijn Chari, Hélène, Kato, Kaat Luna en 
Elise! Onze leidingsploeg bestaat uit 22 
personen, die klaar zijn om er een fantastische 
jaar van te maken. Elke zondag zullen zij klaar 
staan om samen met jouw kleine spruit 
allerlei leuke spelletjes te spelen. Ben je 
benieuwd wie de leidsters van jouw dochter 
zijn? Blader dan maar snel door want daar 
stellen ze zich allemaal apart voor.  

Het jaar thema is dit jaar “Vonken”. Dit is wel toepasselijk na de afgelopen 
onzekere jaren. We hopen dit jaar echt te knallen. Want van een kleine vonk 
komt vaak een groot vuur!  

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) 

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 jaar vol vonken van! 

Groetjes Jitske & Stephanie �� 

 
 

 

WOORDJE VAN DE HOOFDLEIDING 

https://meisjes.chirosas.be/
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Beste Chiro-vrienden, 

 

Het afgelopen jaar was pittig. Het Chiro-leven kreeg een ‘Miss-Rona’-
make-over: ravotten in bubbels, anderhalve-meter-spelletjes, 
leidsterkringen vanuit ons eigen kot… Gelukkig kunnen we dat 
hoofdstuk stilletjes aan achter ons laten en het grote wij-Chiro-gevoel 
opnieuw boosten! 

Het nieuwe jaarthema ‘Vonken’ is daar ideaal voor. Want geef nu toe, op 
de warmste week van StuBru is het nog even wachten, maar op de 
terreinen van Chiro Sint-Agnes staat de keet alvast elke zondag in 
brand. Daar verwelkomen 22 zotte, enthousiaste leidsters jullie met een 
hartverwarmende knuffel en nemen ze jullie mee in dolle activiteiten 
waar de vonken van afspringen! 

Ze lopen zich het vuur uit de sloffen om van alles te organiseren, 
blussen hier en daar kleine brandjes en als klap op de vuurpijl trekken ze 
er eens een weekend met jullie op uit en zorgen ze voor een 10-daags 
zomerknalfeestje om ‘U ‘ tegen te zeggen. 

We steken ons hand ervoor in het vuur 
dat ze jullie weer een geweldig Chirojaar 
zullen bezorgen!  

Warme groet,  

Gwendy en Nele 

 

 

 

 
 

WOORDJE VAN DE VB’S 
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PINKELS 
  

DE LEIDINGSPLOEG 

Hallo, ik ben leidster Ina en ik ben 21 jaar. Ik 
studeer voor leerkracht lager onderwijs. Dit 
jaar is het mijn vierde jaar als leidster en sta ik 
samen met Leidster Lotte, Leidster Luna en 
Leidster Elise bij de pinkels! Ik kijk er heel hard 
naar uit om er samen met hun een fantastisch 
jaar van te maken! 

Hallo, mijn naam is Lotte Van Liefferinge en ik 
ben 21 jaar. Ik ben sinds vorig jaar 
afgestudeerd als leerkracht lager onderwijs en 
ik studeer nu verder voor logopedist. Al sinds 
klein Pinkeltje zit ik in de Chiro en ondertussen 
ben ik al 4 jaar leiding. Ik heb er super veel zin 
in om er dit jaar een geweldig jaar van te 
maken! 

Hallo, ik ben Elise en ik ben 19 jaar. Dit jaar is 
mijn tweede jaartje als leidster. En ik sta leiding 
bij de pinkeltjes en ik heb er super veel zin in. 
Zelf zit ik al 12 jaar in de chiro en er mogen nog 
wel een paar jaren bij! Ik studeer 
orthopedagogie aan de Karel de Grote 
hogeschool. En ik ben thuis de oudste van de 3 
met 2 jongere broers. 
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SPEELCLUB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo iedereen, ik ben leidster Luna en ik 
studeer vroedkunde in Antwerpen. Wie weet 
help ik jouw mama wel bij het krijgen van een 
nieuw broertje of zusje. Buiten de Chiro sport 
ik af en toe en hou ik ervan om cake of koekjes 
te bakken. Ik heb super veel zin in het nieuwe 
Chiro jaar! Hopelijk jullie ook? Tot snel!  

Hallo! Ik ben Aagje, dit is mijn derde jaar als 
leidster en ben super blij dat ik dit jaar leidster 
van de speelclub ben. Ik studeer industrieel 
ingenieur elektromechanica aan de Ugent en 
buiten de Chiro heb ik nog één andere hobby 
en dat is gitaar spelen.  

Heyy 

Ik ben Kato, 18 jaar en eerstejaars student 
verpleegkunde aan de Karel de Grote 
Hogeschool in Antwerpen. Naast Chiro speel ik 
in mijn vrije tijd ook voetbal bij de Sinaai Girls. 
Ik kijk heel erg uit naar dit nieuwe Chirojaar en 
hoop er een fantastisch jaar van te maken.  
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KWIKKEN 

  

Hoi, ik ben Jinke. Het is nu mijn tweede 
leidingsjaar en ik ben heel blij dat ik nog eens 
bij de speelclub mag staan. Ik kijk er al enorm 
naar uit om de zondagen te vullen met super 
leuke spelletjes! Buiten de Chiro zijn mijn 
hobby's tekenen, schilderen en drummen. 

Hey mijn naam is elise en ik ben 17 jaar oud. Ik 
ben eerstejaar student verpleegkunde aan 
Hogent. In mijn vrije tijd doe ik vaak aan 
sporten. Ook heb ik super veel zin ik dit 
nieuwe chirojaar , en ik denk zeker dat het een 
jaar gaat worden om nooit te vergeten. 

Hallo iedereen! Ik ben Stephanie Michielsen en 
ik ben 21 jaar oud. Ik studeer Kiné in Maastricht 
en ik ben ook part time leerkracht biologie. Dit 
jaar gaat mijn vierde jaar als leidster van start 
waarvan dit ook mijn tweede jaar als 
hoofdleidster wordt. Samen met mijn collega’s 
Marthe, Hélène en Chari nemen wij de kwikken 
onder onze vleugels. Wij zijn alvast enthousiast, 
ik hoop jullie ook! 
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  Hoihoi! Ik ben Hélène Willems en ik ben 18 

jaar oud. Ik studeer bedrijfsmanagement KMO 
aan Hogent. In mijn vrije tijd hou ik mij het 
liefst bezig met muziek, vrienden en familie. 
Dit jaar begin ik aan mijn eerste jaar als 
leidster. Ik heb super veel zin in dit nieuwe 
chiro jaar en kijk al uit naar alle toffe 
activiteiten die ik samen ga beleven met de 
kwikken en mijn toffe collega’s Stefanie, 
Marthe en Chari.  

 
Hoi hoi, ik ben Marthe Dias en ik ben 19 jaar. 
In de week kun je mij terugvinden in Gent, 
daar ben ik ondertussen begonnen aan mijn 
3de jaar Biomedische Wetenschappen. Maar in 
het weekend is het tijd voor ontspanning en 
mijn grootste ontspanning is dan ook de chiro! 
���� Met veel goesting en enthousiasme begin 
ik aan mijn 3de jaar als leidster, en deze keer is 
dat bij de kwikken!! 
 

 Hey! Mijn naam is Chari en ik ben 18 jaar. Dit 
jaar is mijn eerste jaar als leidster en dit samen 
met mijn 3 topcollega’s bij de kwikken. Mijn 
hobby’s zijn uiteraard chiro, maar daarnaast 
dans ik ook. Ik heb een oudere broer en zus en 
daarmee ben ik de jongste thuis. In de week kan 
je mij vinden in Gent, waar ik 
Handelswetenschappen studeer. Ik heb alvast 
héél veel zin in het nieuwe chirojaar! 
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TIPPERS 
  

Heyheyy! Ik ben Jakobien , ik ben 19 jaar en ik 
heb dit jaar mega veel zin in het nieuwe chiro 
jaar bij de tippers met mijn super leuke 
collega’s (Lara,Kaat en Roos). Ik studeer 
handelsingenieur in Gent en zit daar ook op 
kot! Buiten de chiro voetbal ik ook nog en 
speel ik nog tennis. 

Hallo iedereen! Ik ben leidster Lara, ik ben 21 
jaar en door de week kan je me meestal vinden 
in Gent, waar ik industriële wetenschappen 
bouwkunde studeer. Thuis in Stekene heb ik 1 
oudere broer en 3 kleine viervoeters. Samen 
met mijn 3 topcollega’s sta ik te popelen om de 
tippers een fantastisch jaar te bezorgen. Ik heb 
er alvast super veel zin in! 

 

Hey hoi mijn naam is Roos,ik ben 19 jaar en ik 
studeer accountancy-fiscaliteit aan Kdg 
Hogeschool, dit jaar sta ik bij de tippers, 
samen met mijn collega’s maken we dit jaar 
tiptop! ���� 
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TIPTIENS 

  

Hallo. ik ben Kaat.  

Ik ben 18 jaar.  

Ik studeer orthopedagogie aan HOGent en ik 
speel gitaar.  

Ik sta dit jaar bij de tippers. 

Hallo, ik ben Emma en dit jaar begin ik aan mijn 
derde jaar als leidster. Dit doe ik samen met 
Emma J, Frauke en Lieze en samen nemen wij 
dit jaar de tip-10’s onder onze vleugels. Ik zit in 
mijn derde jaar verpleegkunde. Mijn 
lievelingsactiviteit binnen de Chiro is zeker en 
vast 10 dagen bivak! Mijn lievelingseten op 
bivak is bbq en als dessertje heb ik natuurlijk 
het liefst bivakpap.   

Hey! Ik ben Lieze, ik studeer economische 
wetenschappen aan de Ugent en zit daar op 
kot met leidster Jakobien. Dit is mijn tweede 
jaar als leidster. Vorig jaar stond ik bij de 
kleine speelclubjes. Dit jaar ga ik samen met 
de tofste collega’s leidster Emma, Frauke en 
Emma me ontfermen over de Tiptiens. 
Spannend!! Ik heb suuuuper veel zin in het 
nieuwe chirojaar! ������ 
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Hey, ik ben leidster Frauke. Ik begin dit jaar 
aan mijn tweede leidingsjaar. Ik ben 19 jaar en 
studeer orthopedagogie in Antwerpen. Buiten 
de Chiro ben ik graag sportief bezig, maar ik ga 
ook eens graag iets drinken met vriendinnen. 
Ik start mijn tweede jaar leiding bij de tip-10’s 
samen met drie toffe collega’s. Laten we er 
samen een vet jaar van maken! Ik heb er zin 
in. Tot snel! 

Hallo iedereen! Mijn naam is Emma. Ik ben 19 
jaar. Je kan mij al 14 jaar elke zondag vinden op 
de chiro en dit is mijn tweede jaar als leidster. 
In de week breng ik mijn tijd door in Gent, waar 
ik pedagogische wetenschappen studeer en 
ook op kot zit. Dit jaar sta ik bij de Tiptiens en 
samen met mijn collega’s Emma, Frauke en 
Lieze gaan we er een schitterend jaar van 
maken! 
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ASPIRANTEN  

Hallo ik ben Jitske Van Liefferinge! Ik ben 19 
en ik studeer bedrijfsmanagement aan de 
Arteveldehogeschool. Samen met leidster 
Caro sta ik dit jaar bij de aspi’s en ik heb er 
superveel zin in! 

Halloooo! Ik ben Caro, 21 jaar en begin al aan 
mijn vierde jaar als leidster. Ik studeer 
Vastgoed aan HoGent en mijn hobby’s zijn 
chiro, chiro en nog eens chiro! Dit jaar ontferm 
ik me samen met mijn collega Jitske over de 
coole aspirantenbende en daar heb ik enorm 
veel zin in!!!  
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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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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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Beste ouders, oud-leiding en Chiro sympathisanten, 

Stilaan komt het einde van het jaar in zicht en zullen we beginnen aan 2022! 
Ben je nog op zoek naar een kalender voor dit nieuwe jaar? Dan kunnen de 
meisjes van Chiro Sint-Agnes u zeker verder helpen! Ook dit jaar verkopen wij 
weer kalenders met iedere maand een geweldige foto van enthousiaste chiro 
leden, kookie’s en de leidsters.  

De kalenders zijn in een A4 formaat te verkrijgen. Er is plaats voorzien om 
verjaardagen, activiteiten of andere belangrijke zaken bij te noteren.  

Wil jij graag zo een geweldige kalender? Vul dan onderstaand formulier in en 
schrijf 10 euro over naar BE89 737623365085 met de vermelding: ‘Kalender 
2022 + naam’. 

https://forms.gle/GsFctK4cCYJeE89Z9  

We verwachten de kalender eind november / begin december op de Chiro. 
Wanneer uw betaling gelukt, kan u uw kalender afhalen voor of na de Chiro 
op zondag. 

Alvast bedankt voor uw bestelling!  

 

 

  

KALENDER 2022 

2022 

https://forms.gle/GsFctK4cCYJeE89Z9
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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


 
20 JAARTHEMA 

 

  

201 
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#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,  

Zoals jullie weten is het nieuwe chirojaar begonnen. En bij een nieuw chirojaar horen 
natuurlijk ook nieuwe leidsters. Wij hebben er al super veel zin in. Hopelijk jullie ook! Dit 
jaar wordt echt een feest! Maar voor we aan ons super leuke jaar beginnen moeten jullie 
nog bij ons zien te raken in ons pinkeldoolhof. Hopelijk kunnen jullie dit doolhof oplossen 
om bij ons te raken.  

Tot zondag, groetjes van jullie leidsters! 

Ina, Elise, Lotte en Luna xxx. 
  

PINKELS 
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Dag liefste speelclubjes! 

Hebben jullie ook zo veel zin in dit nieuwe chiro jaar? 

Wij alvast wel daarom gaan we dit jaar ook super veel leuke dingen doen!  

We beginnen alvast met een knaller want 24/10/2021 worden jullie gedoopt tot 
echte speelclub’s en gaan we ons eens lekker vuil maken in het gelaag, dus neem dan 
zeker propere kleren mee (de leidsters  zullen nog een mail sturen met extra 
informatie).  

Om nu al eens te testen ofdat jullie niet alleen stoere speelcub’s maar ook slimme 
sleepclub’s zijn vinden jullie hieronder een echt chiro woordzoeker die jullie kunnen 
oplossen, veel succes!!! 

Groetjes 

De leidsters: Jinke, Elise, Kato en Aagje 

 

  

SPEELCLUB 
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Dag liefste kwikken, 

Er is weer een nieuw chirojaar aangebroken. Het jaar begon met de 
zoektocht naar jullie leiding, hopelijk vonden jullie de uitkomst van de 
zoektocht leuk. 😉😉  

Dit jaar zullen jullie jullie beste verkoopskills moeten bovenhalen, want 
we gaan weer de lekkere kwiktaks verkopen! Daarnaast gaan we ook 
super leuke dingen doen op de chirozondagen! Zijn jullie al nieuwsgierig naar wat jullie allemaal 
te wachten staat? In deze woordzoeker geven wij al enkele kleine tips!  

 

Wij hebben alvast super veel zin in dit nieuwe chirojaar!! Hopelijk jullie ook. Vele groetjes van 
jullie nieuwe leidsters.  

Chari, Hélène, Stephanie en Marthe xxx  

KWIKKEN 
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TIPPERS 

Het nieuwe Chirojaar is van start gegaan en dat brengt veel verandering 
met zich mee. Nieuwe Chirozondagen, nieuwe leidsters en voor sommige 
zelfs een nieuwe groep! Dit jaar kregen jullie maar liefst 4 nieuwe leidsters 
en we weten allemaal wat dit betekent. 4 = extra veel plezier! 

We hebben dit jaar weer tal van toffe activiteiten en ideeën om elke 
zondag onvergetelijk te maken. We hebben er enorm veel zin in!  

Hieronder vinden jullie al een tipje van de sluier ���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikke zoenen van de leidsters 

Jakobien, Kaat, Roos & Lara �� 

 

�� Doop   �� Gewestweekend  �� Tippers 

�� Plezier   �� Lokaal makeover  �� Amusement 

�� Bitterbalcontest  �� Blackbox 
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TIPTIENS 
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ASPIRANTEN 
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Een nieuw chirojaar brengt veel veranderingen met zich mee. Zo mogen wij dit 
jaar 6 nieuwe leidsters verwelkomen! Wij hebben er alvast veel vertrouwen in 
dat ze dit super zullen doen!  

PROFICIAT!  

FOTO VAN DE MAAND 



 
31 

Kan jij deze woorden terugvinden?
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SPELLETJE 
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Halloween 

Startdag 
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Wist je dat … 

CV Iets zeer waardevol plons in het toilet liet vallen. 
SM Zo sociaal is dat ze heel de taxirit weet te vullen door te praten 

met de chauffeur. En gezellig dat dat was!  
LVL Graag een snackie van de mcdo mee naar huis neemt, groot 

gelijk! 
AVH Haar voorlopig rijbewijs voor de motto behaalde? Stoer!! 
CVA Niet alleen voor de aspi’s maar nu ook voor haar zus moet zorgen 

op de chiro, als dat maar goed komt.  
EC Super zorgzaam is? Toen LVL zich niet zo goed voelde bleef ze 

heel de tijd in haar buurt.  
EVDV Zich vanaf dag 1 volledig smeet, ze rolde zelfs in de verf!  
EJ In Spanje zichzelf overtroffen heeft met haar kennis van de 

Engelse taal 
FDV Zo slecht sliep op leidingsweekend omdat ze heel de tijd moest 

denken aan de overgang op zondag en haar nieuwe leden.  
EVDL Haar kip dagelijks een uitje maakt in de straat en zo voor de auto 

van SM terecht kwam. Gelukkig wandelde de kip daarna braaf 
naar huis.  

HW Niet zo houdt van een douche, zeker niet op feestjes. 
IM Maar 1 dag meekon op weekend omdat ze zoveel werk had voor 

haar stage, wat een top juf!  
JV Bijna dag moest zeggen tegen haar voetbalcarrière toen ze op 

weekend van een paal tuimelde. 
JVH Haar nieuwe hobby paaldansen overal wil uittesten  
KVD Een stukje tand is kwijtgeraakt op een hevige fietstocht. 
JVL Een echte ninja warrior is, ze kan zomaar een tafel in twee 

hakken.  
KVG Haar leden al op voorhand vroegen om haar als leidster te 

hebben, en het is gelukt!  
LS Graag omgekeerd in haar bed ligt 
MD Een heel hoog knuffelgehalte heeft?  
LB Een echte danseres is, tiktok is er niks tegen!  
LDH Een heel weekend op de grond sliep, dankjewel luchtmatras! 
RH Sinds kort in te huren is als persoonlijke fotograaf, een echte 

aanrader! 
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