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WOODJE VAN DE REDACTIEKALENDER

Enkele belangrijke Chiro data die je zeker moet noteren in je agenda:
19 MAART Chirobal
20 MAART Geen Chiro
3 APRIL Chiro in het park
10 APRIL Geen Chiro
16 APRIL Leidingsfuif
17 APRIL Geen Chiro

29 –1 APRIL/MEI Gewestweekend tippers, tip-10s,
aspiranten

WOODJE
VAN
DE REDACTIE
WOORDJE
VAN DE
HOOFDLEIDING
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WOORDJE VAN DE
HOOFDLEIDINGWOODJE VAN DE
HOOFDLEIDINGWOORDJE
Hier zijn we met de Lente-editie van het wadoemenouke. We zijn nu
REDACTIE
HOOFDLEIDING
al een tijdje in het chirojaar en er zijn al een hoop chirozondagen
Hey!!

voorbij gegaan, maar we staan nog altijd te popelen om jullie
zondagen goed te vullen met leuke spelletjes!
De zomer komt eraan en dat betekent dus ook bivak! Nu de
maatregelen wat verminderd zijn, zijn er een paar aanpassingen
gebeurd dan de vorige 2 jaren. Check dus zeker wat er terug
veranderd is en blader even verder in het boekje..
Iedere afdeling heeft jullie ook nog iets te vertellen in de
afdelingstekstjes. Misschien verklappen jouw leidsters wel al een
tipje over wat ze in petto hebben voor bivak.
We zijn ervan overtuigd dat jullie snel willen verder lezen in het
wadoemenouke.
Super veel leesplezier!!
Kusjes, de redactie
Caro, Lara en Chari

WOORDJE VAN DE HOOFDLEIDING
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Lieve leden, mama’s en papa’s

WOORDJE VAN DE VB’SWOORDJE

De lente komt eraan, dit wilt zeggen dat het zonnetje meer zal schijnen en we
VAN
DE HOOFDLEIDING
dus meer buiten kunnen spelen. Dit wilt
ook zeggen
dat het zomeruur terug
van start gaat voor de drie oudste afdelingen vanaf zondag 27 maart. Voor
de tippers is het Chiro tot 18 uur, voor de tiptiens en de aspiranten zal het
Chiro zijn tot 19 uur.
Het jaar vliegt voorbij, en gelukkig konden onze jaarlijkse evenementen weer
doorgaan. Zo kwam iedereen verkleed naar carnaval als een stripfiguur. De
leiding en onze oudste drie afdelingen zijn bij iedereen langsgekomen om
mooie azalea’s te verkopen en ook een geslaagde editie van het chirobal is
alweer voorbij. Gelukkig komen er nog heel veel leuke activiteiten en
evenementen aan. De leiding organiseert hun jaarlijkse fuif ‘Partylicious’ op
zaterdag 16 april in het Gildenhuis. Dit jaar zal er een nieuwe steunactie
georganiseerd worden genaamd ‘Schijt je rijk’, maar daarover zullen we jullie
later meer vertellen.
Bivak komt steeds dichterbij en dit wilt ook zeggen dat de inschrijvingen
binnenkort van start gaan, dit jaar zullen de leidsters bij jullie thuis
langskomen om jullie dochter in te schrijven. Wat belangrijk is om te weten is
dat je dochter minimaal 7 keer naar de Chiro moet geweest zijn voor dat ze
mee kan op bivak. Dit is dus zeker iets waar je rekening mee moet houden.
Groetjes Stephanie & Jitske

WOORDJE VAN DE VB’S
Lentekriebels ...
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CHIRO UNIFORMWOORDJE VAN
DE VB’S

Letterlijk en figuurlijk!
De azaleaslag was opnieuw een groot succes dankzij jullie. Een dikke merci
aan iedereen die een bloemetje kocht.
En eindelijk ... na 2 jaar konden we opnieuw samenkomen in het Gildenhuis
voor het Chirobal. Nostalgie! Lekker eten en bijkletsen, de traditionele
bingo en de beentjes van de vloer met Guido de Lacher. Hij heeft er
ondertussen al 25 edities opzitten. Dat kan tellen! De dansavond werd in
gang gezet door onze hoofdleiding. Hun leuke openingsdans kon iedereen
overtuigen om mee te doen op de dansvloer tot in de vroege uurtjes. Je
leest het al ... het was een geslaagde avond.
Geniet van de lente, het zonnetje en laat ons nog veel samen “de
bloemetjes buiten zetten”.

Groetjes, Nele en Gwendy

CHIRO UNIFORM

5

Beste ouders en leden,
TWEEDEHANDSKLEDIJCHIRO
Graag geven we nog eens extra
aandacht aan het chirouniform. Het is zeer
belangrijk een perfect uniform te hebben, want dit maaktUNIFORM
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.

TWEEDEHANDSKLEDIJ
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AFDELINGEN
+
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!
VRAGENTWEEDEHANDSKLEDIJ
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.

AFDELINGEN + VRAGEN

7

Heb je vragen of zit je met een probleem aarzel dan niet om de
TROOPERAFDELINGEN
VRAGEN
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

@chirosintagnesstekene

Hey bent u een online shopper?

Facebook

Chiro Sint-Agnes stekene

TROOPER
TROOPER
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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
INSCHRIJVINGEN
BIVAKChiro

SintAgnes Stekene
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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:
Geweldig toch! Vindt u het idee ook zo geweldig als ons dan kan u op
www.trooper.beook 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.

INSCHRIJVINGEN BIVAK
DAGEN VOL
CHIROINSCHRIJVINGEN
BIVAK
Vanaf april beginnen kan je de leidsters van jouw dochter(s) aan de deur verwachten. Zij
Het lijkt misschien nog ver maar wij beginnen alvast aan de voorbereidingen van ons
bivak. Daarbij horen natuurlijk ook de inschrijvingen. Die verlopen dit jaar weer zoals het
ging voor de coronaperiode. We komen dus terug op huisbezoek!
komen jullie persoonlijk informeren hoe het bivak en de inschrijving verloopt. Ben je al
zeker dat jouw dochter meegaat op bivak? Dan kan je haar diezelfde avond inschrijven.

To be continued…
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DAGEN VOL CHIRO
PINKELSDAGEN VOL CHIRO
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PINKELS
SPEELCLUBPINKELS
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SPEELCLUB
KWIKKENSPEELCLUB
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KWIKKEN
TIPPERSKWIKKEN
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Hallo liefste kwikken,
Voelen jullie ook die warme kriebels in jullie buik? Dit betekent dat
de lente in het land is. Nu het wat warmer weer wordt kunnen we
jullie eindelijk tot waardevolle kwikken dopen. Dit jaar verkopen we
voor onze kas de overheerlijke kwiktacs. Dus haal jullie
verkooptrucs maar al boven. De leidsters staan er soms van
versteld wat jullie allemaal in jullie mars hebben. Nu zijn we
benieuwd wie er uit dit doolhof zonder kleerscheuren kan geraken.
Veel succes Kwikken!
Dikke knuffels, leidster Hélène, Chari, Marthe en Stephanie!

TIPPERS
TIPPERS
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TIPTIENS
Dag liefste tiptiens!!
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ASPIRANTENTIPTIENS

We hebben er weer heel wat spetterende weken opzitten! We hebben
jullie kookkunsten getest met een bake-off, we hebben een ruiltocht
gedaan en ons ies goed vuilgemaakt. Maaarrr er staat nog heel wat op de
planning. Namelijk onze spaghettislag!!!
Save the date: zondag 10 april. Dan halen we nogmaals onze
kookkunsten boven om voor iedereen die wil lekkere spaghetti te maken.
Hmmm
Wij kijken er naar uit!!
We zien jullie graag toppers
Xoxo Emma, Frauke, Emma en Lieze

ASPIRANTEN
FOTO VAN DE
MAANDASPIRANTEN
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FOTO VAN DE MAAND
SPELLETJEFOTO VAN DE MAAND
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SPELLETJE
WIST JE DATJESSPELLETJE
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WIST JE DATJES
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Wist je dat …
CV
SM
LVL
AVH
CVA
EC
EVDV
EJ

FDV
EVDL
HW
IM
JV
JVH
KVD
JVL

KVG
LS
MD

Op elk feestje te vinden is met haar bloemen zonnenbril!
Veel pijn had nadat haar kiezen eruit moesten, maar daarachter
te vinden was in de cramme waar ze helemaal los ging
Als maar blonder en blonder gaat, ze doet ons soms wat denken
aan Karen Damen
Geschiedenis schreef en maar liefst 10min te vroeg was op het
chirobal?!
Binnenkort misschien huisgenoot van SM wordt?
Met haar blauwe Dacia een nieuw gevaar is op de baan.
Haar outfit voor het chirobal meer leek op een boerinnetje dan
après-ski
Het toch wat koud had in haar tiroolkleed, ze moest zelfs een
hemdje onder haar kleed aandoen. Uit welke winkel komt dit
kleed eigenlijk?
Sinds kort samen is met een bekend chirogezicht… Proficiaaat!
Een nieuw gevaar op de weg is!
Niet zo goed zorg kan dragen voor haar gsm, gelukkig stond er
iemand paraat om haar uit de nood te helpen
Dacht dat ze gewoon een kater had maar het eigenlijk corona
was, gelukkig is ze ondertussen terug de oude!
Altijd koude nachten heeft op kot, hopelijk komt hier snel
verandering in…
Een creatieve mindset heeft, ze had een heel leuk idee voor het
knutselen voor het chirobal
Altijd zin heeft in een feestje, je kan haar op elk uur van de
dag/nacht bereiken en ze staat paraat!
De gekste dansmoves heeft, de aspi’s kregen een voorproefje op
leefweek maar het grote publiek mocht haar bewonderen op het
chirobal
Heel goed haar best deed op de azaleaslag, maar soms eens haar
tekst vergat. Hallo? Bloemen kopen? Chiro?
Een slimme tactiek heeft uitgevonden om geen kater te hebben
#tactisch
Heel de cramme stil krijgt met haar zangtalent, onze oren tuten
er nog van.

21
LB
LDH
RH

Haar grenzen verlegt op stage, ze wordt een top vroedvrouw
Altijd toffe kiekjes trek met haar camera, topper!!
Haar handen vol heeft met al haar bijbaantjes, als ze geen
pasta/yoghurt staat op te scheppen dan is ze wel pannenkoeken
aan het bakken in haar foodtruck.

