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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
21 oktober  Dag van de jeugdbeweging 
20 november Kriko 
4 december Bezoekje van de Sint op de chiro 

  

KALENDER 
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Dag chirovrienden, 

 

Het nieuwe jaar is weer van start gegaan, dus zijn we hier weer zoals 

gewoonlijk met een gloednieuw wadoemenouke!  

Kon je er niet bij zijn op de overgang of wil je nog eens checken wie je nieuwe 

leidsters zijn? Neem dan snel een kijkje vanaf pagina 7! 

Wat kan je allemaal verwachten dit jaar van je gloednieuwe groep? Ontdek 

het bij de afdelingstekstjes vanaf pagina 23! 

Het wadoemenouke zal je boordevol informatie geven om het chirojaar goed 

te starten. Zo kan je hier ook info vinden over het uniform, het jaarthema en 

nog zoveel meer!  

Wij staan alvast te popelen om jullie weer een jaar vol informatie en leuke 

weetjes te brengen en alvast superveel zin in het nieuwe chirojaar, hopelijk 

jullie ook?  

♥ De redactie 

Caro, Jana & Chari 

 

  

WOORDJE VAN DE 

REDACTIE 
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Hallo iedereen, 

Het nieuwe chirojaar is begonnen en dit met 6 nieuwe gezichtjes in ons team. 

Nell, Julia, Hailey, Friedel, Hanne en Jana zullen vanaf nu ook elke zondag 

paraat zijn om er een echte chirozondag van te maken! Zoals je ziet zit er ook 

nu een nieuw gezicht bij de hoofdleiding! Roos zal dit jaar ook meelopen als 

nieuwe hoofdleidster! We kijken met onze grote leidingsploeg van 25 meisjes 

enorm hard uit naar dit nieuwe chirojaar! Hopelijk zijn jullie kleine spruitjes 

ook klaar voor elke zondag er een onvergetelijke dag van te maken! Ben je 

razend 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 “ChiroHiro’s”. Het gaat over Chirohelden die hun 

lokalen proberen te redden uit de greep van een machtswellustige 

burgemeester. Gelukkig is dat niet het geval in Stekene 😉. 

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! We 

ontvangen iedereen met open armen! 

Want als je het mij vraagt, CHIRO!  

WOORDJE VAN DE 

HOOFDLEIDING 
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Beste Chiro-vriend of Chiro-held, 

Een nieuw Chirojaar gaat van start en wij vragen ons af: 

‘Wat is jouw super-Chiro-helden-kracht?’ 

 

De kleine pinkel die altijd vrolijk lacht, 

de lieve leidster die met een pleister de pijn in je kapotte knie verzacht, 

de speelclubber die elke zondag dikke knuffels geeft, 

de leidster die de zotste en coolste ideeën heeft, 

de kwik die met verf kliedert en smost, 

de tipper die een straffe escape-room oplost, 

de grappige leidster die je doet bulderen van de lach, 

de praatgrage Chiromeid die vraagt waarom iets wel of niet mag, 

de leidster die je stoere kant naar boven haalt, 

het Chiromeisje met ingebouwde GPS die nooit verdwaalt, 

de tiptien die graag ’n keer de modder van ’t Gelaag induikt, 

de aspi die liever elke week de keuken vol lekkere snackjes gebruikt , 

de gekke leidster die steeds grapjes met je maakt, 

de kookploeg die met plezier ’s nachts aan het kampvuur waakt… 

 

1 ding is zeker, ze zijn – elk met hun talent- weer helemaal klaar 

voor een ongelooflijk tof Chiro-hiro-jaar! 

 

Lieve groetjes, 

Gwendy en Nele 

                

WOORDJE VAN DE VB’S 
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PINKELS 

  

VOORSTELLING LEIDSTERS 

Hey hey, ik ben Nell♡♡ Ik zit nu in mijn 

eerste jaar leiding en heb er heel veel zin 

in samen met mijn topcollega's en 

pinkeltjes;) Ook ben ik dit academiejaar 

begonnen aan mijn 1ste jaar ergotherapie 

dat ik doe op de hoge school Artevelde in 

Gent . We maken er samen een topjaar 

van en ik heb enorm veel ideeën en vooral 

veel goesting in alle toffe zondagen en 

bivak! 

Hallo, ik ben Kaat :)) Ik ben 19 jaar en 

studeer voeding en dieetkunde in Brugge. 

Ik zit al 8 jaar in de Chiro en dit jaar ben ik 

leidster van de pinkels! Ik heb super veel 

zin om er een fantastisch jaar van te 

maken samen met mijn super toffe 

collega’s Elise, Hailey en Nell! 

 

Heyyy, mijn naam is Hailey. Voor mijn 

eerste leidingsjaar sta ik bij de pinkels :)) 

Doorheen de week kan je mij vinden in 

Wilrijk, want daar studeer ik 

diergeneeskunde. Elke zondag sta ik 

natuurlijk paraat op de chiro, al bijna 10 

jaar lang. Ik heb er alvast super veel zin in, 

het wordt een topjaar !! 
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SPEELCLUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo allemaal, Ik ben Elise en ben 20 jaar. 

Ik studeer Orthopedagogie aan de Karel 

de Grote hogeschool in Antwerpen. Ik ben 

een trotse grote zus over mijn 2 jongere 

broers. Ik zit al sinds de speelclub in de 

Chiro. Voor mijn 3de jaar als leidster sta ik 

nog eens bij de Pinkels. Samen met mijn 3 

topcolles gaan we er een super tof jaar 

van maken! 

 

Hey, ik ben Julia en ben heel blij dat ik in 

mijn eerste leidingsjaar leiding mag geven 

aan de speelclub samen met mijn top 

collega’s! Misschien kennen jullie mij wel 

al als de zus van leidster Jakobien? Naast 

chiro studeer ik psychologie in Gent en zit 

ik daar ook op kot. Verder zijn mijn andere 

hobby’s nog tennis en speel in mijn vrije 

tijd ook nog piano.  Super veel zin in dit 

nieuwe chirojaar!!! 

Heyhoi!  

Mijn naam is Jana en ik ben 18 jaar. Ik 

studeer handelswetenschappen aan de 

UGent. Ik ben dolenthousiast om bij de 

speelclub te staan voor mijn eerste jaar als 

leidster! Het beloofd een fantastisch jaar 

te worden!!  



 
9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heyheyy! Mijn naam is Jakobien, het is 

mijn derde leidingsjaar en met mijn geel 

koord en super leuke collega’s ben ik 

super enthousiast voor het nieuwe 

chirojaar! Buiten de chiro voetbal ik nog 

en ga ik wel eens tennissen! Het grootste 

deel van mijn tijd spendeer ik in Gent, 

want ik zit daar op kot samen met leidster 

Lieze. Ik zit in mijn derde jaar 

handelsingenieur. 

Hey hey, ik ben leidster Frauke. Ik ben 20 

jaar. Ik studeer mijn laatste jaar 

orthopedagogie in Antwerpen. Ik start aan 

mijn derde leidingsjaar bij de speelclub. Ik 

heb kei veel zin om er een TOP jaar van te 

maken samen met de leden en mijn 

collega’s Jakobien, Julia, Jana en Hélène. 

Hopelijk zien we elkaar snel op de Chiro! 

Veel liefs xxx 

Hoihoi! Ik ben Hélène Willems en ik ben 19 

jaar oud. Ik zit in mijn tweede jaar KMO-

management in Gent. In mijn vrije tijd hou 

ik mij het liefst bezig met muziek, 

vrienden en familie.Dit jaar begin ik aan 

mijn tweede 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 aller coolste 

speelclubbers en mijn toffe collega’s 

Jakobien, Frauke, Jana en Julia! 
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KWIKKEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallowkes mijn naam is Elise en ik ben 18 

jaar. Ik studeer verpleegkunde in Gent. Dit 

jaar ben ik leidster van de kwikken. Ik heb 

er enorm veel zin om er een geweldig en 

onvergetelijk jaar van te maken samen 

met mijn collega’s. 

Hallo  

Ik ben Kato en start mijn tweede jaar als 

leidster bij de kwikken samen Elise VDV, 

Jitske, Emma j en Emma Vdl. Met maar 

liefst 5 leidsters bij de kwikken beloofd dit 

een fantastisch jaar te worden. Ik heb er 

alvast super veel zin in. 

Hallo iedereen! Mijn naam is Emma. Ik 

ben 20 jaar. Je kan mij al 15 jaar elke 

zondag vinden op de chiro en dit is mijn 

derde jaar als leidster. In de week breng ik 

mijn tijd door in Gent, waar ik 

orthopedagogie studeer en ook op kot zit. 

Dit jaar sta ik bij de Kwikken en samen 

met mijn collega’s Emma, Jitske, Kato en 

Elise gaan we er een schitterend jaar van 

maken. 
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TIPPERS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo, ik ben jinke. Ik studeer 

productontwikkeling in Antwerpen. Buiten 

de Chiro en school ben ik graag creatief 

bezig. Dit jaar start ik mijn derde jaar als 

leidster in de Chiro. 2 jaar na elkaar stond 

ik bij de speelclub. Maar nu heb ik 

eindelijk mijn geel koord ingeruild voor 

een rood. En ik heb al super veel zin in het 

nieuwe chirojaar! 

Hallooooo, ik ben Emma en dit jaar begin 

ik aan mijn vierde jaar als leidster. Dit doe 

ik samen met Emma J, Jitske, Elise VDV en 

Kato en samen nemen wij dit jaar de 

kwikken onder onze vleugels. Ik zit in mijn 

vierde jaar verpleegkunde. Je kan mij ook 

terug vinden op de spoed waar ik 3 

maanden stage loop, en daarna ga ik voor 

3 maand naar Afrika op buitenlandse 

stage. Mijn lievelingsactiviteit binnen de 

Chiro is zeker en vast 10 dagen bivak! 

Helloooo! Mijn naam is Jitske, ik ben 20 

jaar en ik studeer internationaal 

ondernemen in Gent en ik zit daar ook op 

kot. Dit is mijn derde jaar als leidster. 

Samen met mijn collega’s Elise, Emma, 

Kato en Emma heb ik er superveel zin in 

om er een spetterend jaar van te maken 

bij de kwikken! 

Schrijven naar Jitske van Liefferinge 
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Heyhey! Ik ben Hanne en start aan mijn 

eerste jaar leiding. Ik ben 18 jaar en volg 

Geschiedenis aan de universiteit van 

Antwerpen. Buiten chiro heb ik ook een 

paard Fern. Ik kijk er naar uit om samen 

met de tippers en mijn collega´s een top 

jaar van te maken. Groetjes! 

Hey! Mijn naam is Caro, ik ben 22 jaar en 

ik studeer Vastgoed. Dit is mijn vijfde jaar 

als leidster en zal dit jaar de tippers een 

onvergetelijk chirojaar bezorgen samen 

met mijn collega’s. Van knotsgekke 

zondagen tot een spetterend bivak! Ik kijk 

er alvast heel erg naar uit.  

Hey ik ben Friedel en ik sta mijn eerste 

jaar leiding bij de Tippers. Dit is mijn 

dertiende jaar in de chiro. Naast chiro doe 

ik niet veel andere dingen. In de week ben 

ik te vinden in Gent want daar studeer ik. 

Hopelijk hebben de Tippers evenveel 

goesting in dit chirojaar als ik want het 

beloofd een knaller te worden! 

Groetjes Frie(del) 
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TIPTIENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hoi hoi, ik ben Marthe Dias en ik ben 20 

jaar. In de week kun je mij terugvinden in 

Gent, daar ben ik ondertussen begonnen 

aan mijn 1ste Master 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 4de jaar als leidster, en deze keer 

is dat bij de Tiptiens!! 

Heyhey!  

Ik ben Chari en ik ben 19 jaar.  

Dit is mijn tweede jaar als leidster en 

samen met mijn topcollega’s sta ik bij de 

Tiptiens. Mijn hobby’s zijn natuurlijk chiro, 

maar ook dansen. In de week ben ik te 

vinden in Gent waar ik Marketing studeer.  

Hey allemaal, ik ben leidster Luna ik ben 

18 jaar en ik studeer vroedkunde in 

Antwerpen nu voor mijn tweede jaar, dus 

wie weet help ik jouw mama wel bij het 

krijgen van een broertje of zusje🤪. Buiten 

de chiro sport ik af en toe en hou ik ervan 

om cake of koekjes te bakken. In de 

zomermaanden sta ik redder aan de zee. 

Ik heb super veel zin in het nieuwe chiro 

jaar om mega vette dingen te doen ! 

Hopelijk jullie ook? Tot snel! 
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ASPIRANTEN 

 

 

 

 

 

Heyhey, Ik ben Lieze en ik sta dit jaar bij 

de aspi’s!! Ik studeer economische 

wetenschappen aan de Ugent en zit daar 

ook op kot. Dit is de mijn derde jaar als 

leidster en ik heb megaaaa veel zin in 

komend Chirojaar samen met mijn 

topcolles Steffie en Roosje. Xxx 

Hallo, ik ben leidster Ina en ik ben 22 jaar. 

Ik werk als juf in het lager onderwijs. Dit 

jaar is het mijn vijfde jaar als leidster en 

sta ik samen met leidster Chari, leidster 

Marthe en leidster Luna bij de Tip-10's! Ik 

kijk er heel hard naar uit om samen met 

hun er een fantastisch jaar van te maken! 

Hallo ik ben Roos ik ben 20 jaar en ik 

studeer Internationaal ondernemen in 

Antwerpen, ik begin nu aan mijn 3de 

leidingdraad en ik heb er superveel zin in 

!! Samen met mijn collega’s Lieze en 

Steffie nemen we de aspi’s onder onze 

vleugels en we beloven er een superjaar 

van te maken ! :)) Ook start ik dit jaar als 

derde hoofdleidster! 
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  Hallo iedereen! Ik ben Stephanie 

Michielsen en ik ben 22 jaar oud. Ik 

studeer Kiné in Maastricht en ik ben ook 

part time leerkracht biologie.  

Dit jaar gaat mijn vijfde jaar als leidster 

van start waarvan dit ook mijn derde jaar 

als hoofdleidster wordt. Samen met mijn 

collega’s Roos en Lieze gaan wij op schok 

met de aspiranten! Wij hebben er alvast 

super veel zin in! Want wie hoor je langs 

alle kanten? PLEZANTE ASPIRANTEN!!! 🤪 
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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/


 
19 INSCHRIJVEN 

  



 
20 JAARTHEMA 

Elke Chirodag opnieuw geven we het beste van onszelf en worden we stap 

voor stap beter op onze eigen manier. In de Chiro zitten, is als het ware een 

zoektocht naar je eigen superkrachten. Dit werkjaar gaan we die zoektocht 

allemaal samen aan! 

Chirohiro’s, want Chiro, daar is toch een hoek af. Het hoeft niet allemaal 
perfect te zijn. Een beetje speels, daar zijn we niet vies van. We mogen 
fouten maken en samen groeien we verder naar een betere versie van 
onszelf en van de Chirogroep.  
 
Iedereen heeft eigen talenten die je kan inzetten om je eigen werking een 
stukje te versterken en mooier te maken. 

In dit jaarthema willen we iedereen stimuleren om op zoek te gaan naar een 
eigen superkracht. Leden moeten de vrijheid krijgen om hun kwaliteiten te 
ontdekken op veel verschillende manieren. Door gevarieerde activiteiten te 
organiseren met elke week opnieuw een leuke insteek, krijgen de leden de 
kans om hun superkracht te vinden. 

Het vertrouwen in onze Chirovrienden geeft ons de veiligheid om ons 
kwetsbaar op te stellen als we ons onzeker voelen en een helpende hand 
van pas komt. 
 
Onze verschillen zijn geen zwakte, maar net een verrijking! Een diversiteit 
aan perspectieven geeft een meerwaarde aan elke discussie of organisatie 
van Chiroactiviteiten. We praten op een open manier met elkaar en slaan de 
handen in elkaar om samen aan Chiro te doen! 
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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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SPEELCLUB 
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KWIKKEN 
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TIPPERS 
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TIPTIENS 
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ASPIRANTEN 

Heeeeyyyyy   

 

Wij: Lie ze , S te ffie  e n Roos  hebbe n zove e l zin in he t 

chiroja a r me t jullie  a ls  lidje s !! We  ga an ke i ve tte  

dinge n doe n zoa ls  e e n le e fwe e k, de  bickys la g, 

me ns e n la te n s chrikke n op de  Ha llowe e ntocht, de  

ve ts te  fuif ooit ge ve n e n ze lfs  naa r buite nla nds  

ka mp!!  

Hope lijk hebbe n jullie  e r e ve nve e l zin in a ls  wij :))) 

Liefs Lieze, Roos en 

Steffie 
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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 
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Geven jullie deze tekening de juiste kleuren? 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPELLETJE 

1 = zwart        2 = roze         3= rood 

4 = paars         5= grijs          6=bruin    7= blauw 
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Wist je dat … 

 

CV Wist je dat CV soms tot in de late uurtjes op de chiro blijft maar 
dan moeilijk thuis binnen geraakt. 

SM Haar beste vriendin van spaanse roots is?  

FVA Al heel trots met haar rode pet paradeert #trotsetipperleidster 

HA Een hele culuurshock kreeg toen ze naar school ging. Mensen 
wisten niet eens wat de Panos was! 

CVA Haar angsten overwon en haar suzykeet voorbij Antwerpen 
bracht. Puik gedaan!  

EC Tegenwoordig wel heel goed kan slapen met een bepaald kussen. 

EVDV Geen geluk heeft de laatste tijd, ze heeft op 1 week tijd in 3 
verschillende ziekenhuizen gelegen en dat allemaal voor een 
steentje. 

EJ Al eens graag kuist, maar ze is niet de kuisvrouw van de chiro 

FDV Een pro is in het maken van podcasts!  

EVDL Zo lief was om voor EVDV frituursnacks te brengen in het 
ziekenhuis, wat een service!  

HW Graag zetels uittest, zelfs vooraleer de eigenaar er nog maar 
heeft kunnen inzitten. 

IM Een echt jufrouwke is geworden, doe je goed!! 

JaV De moederrol al graag eens op haar neemt wanneer haar 
kotgenoot een heftig avondje heeft. 

JVH Een cadeautje vond in de jaszak van haar bodywarmer dat er al 
enkele maanden vertoefde, surpriseeee  

KVD Nog wat moet oefenen met koken, ze liet 1 gerecht wel 2 keer 
aanbranden in haar kookles. 

JVL Al eens houdt van mengen, die brouwsels vallen al eens zwaar. 

KVG Geen nee kan zeggen tegen een stukje kaas, dat zal haar altijd 
kunnen bekoren. 

JVA Op een festival liever met iemand anders in de tent slaapt dan 
met haar eigen zus.  

MD De boazekes fakkel met trots heeft overgenomen van LVL 

LB Met de bee jet de weg naar Stekene City voor MD had 
vrijgemaakt, zo lief! 

WIST JE DATJES 
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LDH Graag socialized met andere chiromeisjes op een fuif, ze heeft 
zelfs een eigen gebarentaal om contact te leggen. 

RH Na een avondje feesten plots blind was aan één oog 

HR De verzameling van de leidsters goed helpt aanvullen!  

JuV Zich het allereerste weekend al bewees als meest empathische 
leidster #chiropsycholoog  

NDB Een monstertje in haar heeft schuilen die boven komt op een 
gezellig avondje. 
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