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Voorwoord
Dag iedereen 
 
Het kamp is eindelijk in zicht en de leiding heeft er alvast veel zin in! Er zijn natuurlijk al 
weer vele zondagen voorbij en we hebben er ook weer geslaagde evenementen opzitten.  
In het vooruitzicht zijn er voor de oudsten avondrondes zodat zij de examens nog kunnen 
combineren met chiro maar voor de jongsten gaan de chirozondagen zoveel mogelijk door.  
Het schooljaar sluiten we af met een dagje aan… Waar is nog een verrassing maar waterpret 
zal er zeker niet aan ontbreken.  
Er is dit jaar een geweldig buitenlands kamp voor tiptiens, aspi’s en leiding, georganiseerd 
en uitgezocht door Lorien en Gribbel. Daar komt nog een apart boekje voor met alle uitleg 
in en met de antwoorden op al jullie vragen. 
Van de jongere leden nemen we even afscheid, de leiding bereidt in juli alles voor om het 
kamp onvergetelijk te maken. De aspi’s mogen samen met de leiding al op 31 juli op kamp 
vertrekken om alles klaar te stomen voor de bezoekdag op 1 augustus. Daar verwelkomen 
we jullie met een nieuw thema, een mooie locatie en genoeg activiteiten om er 10 zotte 
dagen van te maken. 
Ik wil op voorhand toch al enkele mensen bedanken om dit kamp mogelijk te maken, 
namelijk de geweldige kookploeg die al volop bezig is aan de menu’s, onze veebee om er te 
zijn als ondersteuning van de gehele leidingsploeg maar ook voor mij een grote steun is en 
natuurlijk de hele leidingsploeg om er samen voor te gaan! 
Daarnaast natuurlijk de ouders om talrijk aanwezig te zijn op al onze afgelopen 
evenementen en het meest van al om jullie dochters aan ons toe te vertrouwen. Als laatste 
natuurlijk de gastjes, om er te zijn op zondag en hopelijk mee te gaan op kamp.  
Het enige wat ik nu nog kan zeggen is dat ik enorm uitkijk naar het chirokamp  (en het 
andere kamp) en dat ik jullie allen verwacht op de bezoekdag! 
 
Met vele chirogroetjes 
Amalia 
 



Kampthema
Pien Zilverzand en het betoverde land

In Heusden-Zolder staan er heel wat spannende avonturen te gebeuren. Pien Zilver-

zand en haar beste vriendin Floor hebben zelf nog geen idee. De twee vriendinnen zijn 

al trouwe Chiromeiden sinds de Pinkelgroep. De meisjes zijn onafscheidelijk en ze zijn 

bereid om door het vuur te gaan voor elkaar… 

Op een dag gaan zijn de Chiroleidsters druk in de weer met het zoeken naar het perfec-

te verkleedgerief voor op kamp. Alle kasten en koffers moeten eraan geloven. Kleren, 

hoedjes, toeters vliegen in het rond! Wanneer plots Pien en Floor op een eeuwenoude 

kast botsen die ze nog nooit eerder hadden gezien. 

Er hangt een raar sfeertje rond dit oude ding. De meisjes krijgen er een spannend ge-

voel bij. Maar nieuwsgierig als ze zijn, trekken ze de kast open en… Een stelletje oude 

bontjassen? Maar hé, wat is dat tussen die stoffige jassen? Pien voelt een briesje waaien 

en duwt de jassen opzij. De kast heeft geen achterwand! Durven de meisjes verder te 

gaan? Zijn ze bereid het avontuur aan te gaan?

Ben jij ook zo benieuwd naar wat Pien Zilverzand allemaal te wachten staat in Sjalo-

mia? Ga dan mee op avontuur in Sjalomia en laat je betoveren door alle wonderlijke 

wezens!

 



Kamp Informatie 

	  

	  

	  

	  

	  

Algemene	  informatie	  
	  

Betaling:	  Inschrijven	  kan	  tot	  1	  juli.	  Je	  schrijf	  je	  in	  door	  140	  euro	  over	  te	  schrijven	  op	  	  
BE89	  0013	  5028	  7385	  met	  vermelding	  van	  naam	  +	  afdeling	  (+	  indien	  er	  met	  schijven	  betaald	  wordt:	  
schijf	  1/2/3)	  	  

Schijf	  1:	  1	  mei	  :	  50	  euro	  
Schijf	  2:	  1	  juni:	  50	  euro	  
Schijf	  3:	  1	  juli:	  40	  euro	  

Wie	  een	  UIT-‐pas	  met	  kansenpas	  bezit	  kan	  zijn	  of	  haar	  dochter	  laten	  mee	  gaan	  op	  kamp	  voor	  35	  Euro	  
(1/4	  van	  het	  totale	  bedrag).	  Als	  u	  van	  deze	  mogelijkheid	  gebruik	  wenst	  te	  maken	  
gelieve	  dan	  voor	  30/07	  volgende	  gegevens	  naar	  ons	  door	  te	  mailen	  via	  
uitpas@chirosjaloomaalst.be	  

-‐	  naam	  +voornaam	  van	  u	  dochter	  (s)	  
-‐	  leeftijd	  van	  u	  dochter	  (s)	  
-‐	  het	  uit-‐pas	  nummer	  (het	  nummer	  dat	  u	  achteraan	  op	  de	  kaart	  van	  uw	  dochter	  terug	  kan	  vinden)	  

Andere	  financiële	  vragen?	  Je	  kan	  ook	  altijd	  onze	  volwassen	  begeleider,	  Lieve,	  contacteren:	  
veebee@chirosjaloomaalst.be	  

Bezoekdag	  en	  valiezen	  
Iedereen	  neemt	  zijn	  valies	  zelf	  mee	  op	  de	  bezoekdag.	  Er	  zijn	  dit	  jaar	  bedden	  aanwezig	  op	  het	  
kampheem,	  een	  matje	  is	  dus	  niet	  nodig!	  Enkel	  de	  tiptiens	  en	  aspi's	  moeten	  een	  veldbed/luchtmatras	  
meenemen.	  	  
	  
Tiptiens	  en	  Aspi’s	  moeten	  hun	  fiets	  meenemen,	  die	  worden	  op	  de	  koer	  verwacht	  op	  30	  juli	  tussen	  
19u	  en	  20u30	  (aspi’s	  die	  meegaan	  op	  voorkamp	  brengen	  dan	  ook	  hun	  valies).	  Meer	  informatie	  over	  
het	  voorkamp	  voor	  de	  aspi's	  volgt	  later.	  
	  

De	  bezoekdag	  begint	  op	  1	  augustus	  om	  15u.	  Kan	  je	  je	  kind	  zelf	  niet	  naar	  het	  kampheem	  brengen	  of	  
kan	  je	  zelf	  iemand	  extra	  meenemen?	  Laat	  het	  ons	  weten!	  We	  carpoolen	  vanop	  de	  koer	  om	  14u.	  

Adres:	  Pastoor	  Pacuaylaan	  127/1,	  3550	  Heusden-‐Zolder  
  
We	  houden	  sluiting	  en	  nemen	  afscheid	  van	  de	  ouders	  en	  familie	  om	  18u. 

	  



	  

	  

Terugkomst	  
10	  augustus	  zullen	  we	  omstreeks	  13u	  terug	  op	  de	  koer	  zijn.	  	  

	  

Post:	  Kaartjes	  en	  brieven	  kan	  je	  opsturen	  naar	  volgend	  adres:	  

Chiro	  Sjaloom	  
Naam	  +	  afdeling	  
Pastoor	  Pacuaylaan	  127/1	  
3555	  Heusden	  

Voor	  de	  kleinsten	  geef	  je	  best	  voorgeschreven	  enveloppes	  mee	  als	  je	  een	  kaartje	  vanop	  kamp	  wilt	  
ontvangen.	  

!!!	  We	  ontvangen	  elk	  jaar	  enorm	  veel	  postpakketten.	  Sommige	  kinderen	  krijgen	  bijna	  elke	  dag	  een	  
pakket	  vol	  snoep/speelgoed/...	  We	  willen	  dit	  graag	  binnen	  de	  perken	  houden,	  kinderen	  amuseren	  
zich	  ook	  zonder	  al	  die	  cadeaus	  en	  het	  is	  vast	  niet	  jullie	  bedoeling	  om	  andere	  kinderen	  jaloers	  te	  
maken.	  Daarom	  zouden	  we	  het	  appreciëren	  als	  er	  binnen	  je	  familie	  wordt	  afgesproken	  om	  
bijvoorbeeld	  samen	  één	  pakket	  te	  sturen.	  Zo	  houden	  we	  het	  moment	  dat	  we	  de	  post	  uitdelen	  kort	  en	  
leuk	  voor	  iedereen.	  Bedankt	  voor	  jullie	  begrip.	  

	  

Voorkamp	  
Aspi’s	  gaan	  mee	  op	  voorkamp,	  we	  spreken	  ’s	  ochtends	  af	  op	  de	  koer	  om	  samen	  de	  camion	  in	  te	  
laden.	  (Jullie	  kunnen	  dan	  ook	  je	  fiets	  en	  valies	  meebrengen,	  het	  exacte	  uur	  delen	  we	  later	  mee)	  

	  

Zakgeld	  
De	  jongste	  groepen	  hebben	  enkel	  zakgeld	  nodig	  als	  ze	  een	  kaartje	  of	  postzegel	  willen	  kopen	  (elk	  50	  
cent/stuk).	  Tiptiens	  en	  aspi’s	  brengen	  35	  euro	  zakgeld	  mee	  voor	  op	  tweedaagse.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Wat	  breng	  je	  beter	  niet	  mee	  op	  kamp?	  

×   Gsm,	  met	  de	  oudste	  groepen	  wordt	  een	  regeling	  getroffen	  als	  ze	  hun	  gsm	  bij	  hebben.	  Er	  
geldt	  een	  verbod	  op	  sociale	  media	  gedurende	  het	  hele	  kamp.	  
	  

×   Mp3/spelconsole/…	  	  
	  

×   Alcohol	  en	  sigaretten	  
	  

×   Snoep:	  we	  weten	  dat	  iedereen	  snoepjes	  zal	  meebrengen,	  maar	  probeer	  ook	  dit	  te	  beperken.	  
Alles	  wordt	  samengebracht	  in	  1	  bak	  per	  groep,	  maar	  we	  moeten	  elk	  jaar	  veel	  snoep	  
weggooien	  na	  het	  kamp	  omdat	  het	  niet	  werd	  opgegeten.	  	  

om GEEN POSTPAKKETTEN te sturen.
Zo houden we het moment dat we de post uitdelen kort en leuk voor iedereen. Bedankt voor jull ie begrip.



Uniform
Er zijn nog steeds truien te 
koop en bestelbaar bij leidster 
Hinde (kwiksleidster) en Ruth 
(Tipperleidster). De prijs voor een 
polo is 15 euro en een trui 25. Wij 
willen weer een warme oproep 
doen naar chirokleren die te klein 
zijn om zo onze 2dehands aan te 
vullen, deze is nogal klein. Deze 
mogen op elke zondag aan de 
leiding gegeven worden, alvast 
bedankt!

Als u vragen heeft, kan u altijd 
een mailtje sturen naar leiding@
chirosjaloom.be

Met vriendelijke groeten
Hinde en Ruth

Uitpas
De UiTPAS met kansentarief is de vroegere kansenpas en maakt deel uit van 
UiTPAS. Je kan er, net als bij de UiTPAS punten mee sparen en ruilen. De 
UiTPAS met kansentarief ziet er net hetzelfde uit als de UiTPAS waarmee je 
enkel punten kan sparen en ruilen.
Met deze pas betaal je slecht 25 % van de kostprijs van het inschrijvingsgeld, 
dit komt neer op 35 euro per dochter die u wenst in te schrijven. 
Bent u in het bezit van zo een pas stuur dan een mail met het uitpasnummer 
van u dochter, adres en volledige naam (het nummer achteraan op de kaart 
terug te vinden) door naar uitpas@chirosjaloomaalst.be



Dagje aan
Liefste Sjaloma’s, 

Zondag 25 juni 2017 is het weer zo ver! 

Waar we juist naartoe gaan, is nog een verrassing, 
maar wat we jullie wel al kunnen meedelen 
is dat het super duper leuk zal worden! 

We verwachten jullie om half 10 aan het station (Panos). 

Wat nemen we zeker mee?
 - Je goed humeur
 - Zonnecrème
 - Zwemgerief (handdoek, bikini/badpak, kam, …) 
 - Lunchpakket 
 - Zonnebril 
 - 5 euro



Belangrijke taken



Hey liefste pinkies
Wat een fantastisch jaar hebben wij al achter de rug! Weten jullie nog toen we echte 
bouwvakkers speelden, samen superhelden waren en snoepjes veranderde in groentjes? Toen we 
samen op daguitstap gingen naar een superduper coole binnenspeeltuin? Op kamp 
(1 tot 10 augustus) doen we dubbel zo zot!! Wij kijken er al naar uit, jullie toch ook??!!

Maarrr voor het zover is, hier eerst een lijstje met wat jullie zeker niet mogen vergeten op 
kamp!

- WITTE ONDERBROEK (die vuil mag worden)
- VERKLEEDKLEDIJ voor een ITALIAANS MEISJE
- VERKLEEDKLEDIJ voor een VLINDER of een RUPS (zelf te kiezen)
- VERKLEEDKLEDIJ voor een HEAVY METAL CHICK
- WITTE TSHIRT (die vuil mag worden)

- Speelkledij
- Kledij voor vuile dag (gaat stinken en heeeeel vuil zijn)
- Genoeg rode en blauwe t-shirts voor de opening iedere ochtend

ALLES GOED NAAMTEKENEN

Hebben jullie er al zin in??

Tot dan liefste, allerliefste pinkeltjes,
De leidsters houden van jullie, forever xxxxxxxx

LORIEN (007) EMMA (de bruinharige) EMMA (de blonde) FIEN (den ancien)

PS: als jullie problemen zouden hebben met de verkleedkledij, of andere dingen, aarzel dan 
zeker niet om contact op te nemen met jullie leidsters!





Liefste, coolste, geelste speelclubjes. Hier zijn we weer met het 
allerlaatste klokje van dit Chirojaar. Maaaar niet getreurd, want dit 
wil natuurlijk zeggen dat dit het KAMPKLOKJE is. Er komen nog 
enkele leuke zondagen aan, maar wij willen jullie niet meer langer 
in spanning houden wat betreft:  

o VERKLEEDGERIEF:  

- Alien 

 

- Kabouter 

 

- Johnny & Marina (je mag zelf kiezen of je in een Johnny of Marina verkleed gaat!) 

  

Wat mogen jullie zeker niet vergeten op kamp: 

- Jouw uniform 

- Luizenshampoo 

- Jullie goed humeur 

- Kleren die héél erg vuil mogen worden 



Het is zeker en vast niet de bedoeling dat je verkleedgerief gaat aankopen. We spelen graag 
en dan kan er al eens iets vuil worden. Als er problemen zijn voor het verkleedgerief, laat ons 
iets weten. Dan zoeken wij voor een oplossing, zodat jouw dochter ook mooi verkleed is! 
Graag willen wij ook vragen om alles goed naam te tekenen. Zo kunnen wij ervoor zorgen 
dat alles terug in de juiste valies geraakt! 

Wij hebben alvast zin in de 10 zotste dagen van het jaar, jullie toch ook????  

 

Kusjes jullie liefste leidsters 

x x x x x 

Julie, Ine, Manon, Emma en Inneke 

 

 

 

 

p.s: Hieronder vinden jullie nog een aantal foto’s van de voorbije zondagen! 😊😊 

 



Bonjour! Hello! Ola! Gutentag! Bonjorno! Hallooo kwikjes! 
Wij zijn er zeker van dat jullie nieuwsgierigheid nog meer 
gaat kriebelen na het lezen van dit klokje! Met 
enthousiaste gastjes zoals jullie maken we er zonder twijfel 
weer onvergetelijke zondagen van ♥ 

 

28 mei: Trek je mooiste prinsessenkleedje aan want wij gaan 
swingen op het bal!  

 

4 juni: Helaas pindakaas geen chiro  jullie leidstertjes 
moeten leren… 

 9 juni: Avondronde van 19u tot 21u! Be prepared!  

 11 juni: Geen chiro, zie avondronde vrijdag! We missen jullie
 xxx 

18 juni: Joepie de zon is in ’t land en dat moet gevierd 
worden! Met onze hoofdjes in vakantiestemming en zuiderse 
oorden maken we er weer een dolfijne zondag van!                    

 25 juni: DAGJE AAN!!! Zie agenda 

 

Tromgeroffellllll….. KAMP IN ZICHT! De 10 leukste dagen 
van het jaar komen hééél dichtbij! Van 1 tot 10 augustus 
geven wij er weer een dikke lap op! Wat nemen we mee om 
er een extra extra extra leuk kamp van te maken?  

 

-Eskimo Wist je dat de Eskimo's vermoedelijk meer dan 100 
woorden voor sneeuw hebben? Dit hoge aantal komt vooral 
doordat Eskimo's voor elke verschijningsvorm van sneeuw 
een apart woord kennen. Bijvoorbeeld: Poedersneeuw = 
nutagak, samengedrukte sneeuw = aniu 



-Dieren/onesie Wist je dat Dolfijnen altijd maar half 
slapen? Zo slaapt slechts één hersenhelft en is maar één oog 
gesloten. 

-Non Wist je dat Jezus zijn apostelen waarschijnlijk 
tieners waren? Toen leefden de mensen niet zo lang. 
Rond je 20ste bereikte je al de middelbare leeftijd. En 
aangezien Jezus zelf (maar) 33 jaar geworden is, waren 
zijn apostelen waarschijnlijk nog jonger 

 

-Rode duivel  Wist je dat de allereerste WK-finale door een 
Belg werd gefloten? 

-Witte kledij die heeeeel vuil mag worden  

 

PS: Wij sparen lege plastic flessen voor op kamp. Sparen jullie met 
ons mee? Hoe meer, hoe liever! (Jullie mogen deze ook meenemen 
op chirozondagen) 

 

 

Veel liefs, 

Hinde, Anthea, Charlotte & Annelore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag lieve, knalrode tippertjes!  
 
Wat is het jaar voorbij gevlogen! We hebben superleuke 
dingen gedaan: een dag ingeleefd in het leven van een 
vuilnisman, samen op weekend gegaan en ‘escape the 
room’ gespeeld, zot gedanst op de Tipper 24-uurse, 
gezellige picknick, dagje Bobbejaanland en heel veel 
tovenaarsbal gespeeld ;) 
Maar niet getreurd, het jaar is nog niet voorbij!  
Om dit mooie Chirojaar in stijl af te sluiten, nemen wij jullie graag mee op een 10 daags- 
kamp om nooit te vergeten! Schrijf 1 tot 10 augustus in je agenda als de beste dagen van je 
leven! 
 
Wij hebben alvast enkele verrassingen in petto! 
 

Maar een kamp zonder verkleedgerief is geen kamp!  
Zoek alvast de volgende dingen bij elkaar (dit moet zeker niet aangekocht worden, wees 
origineel). Indien er wijzigingen zijn laten we jullie dit op tijd weten! 
 
Hier zijn ze dan, de outfits die jullie voor het kamp bij elkaar moeten zoeken en waar we veel 
plezier in gaan beleven.  

• Scouts -> Vraag aan vrienden/buren/kennissen,…. of je hun scouts 
uniform eens mag lenen. Dan leven wij ons in in het leven van een 
scout. Je kan ook heel creatief zijn als je niet aan een volledig uniform 
geraakt, je kan je bijvoorbeeld ook verkleden in een boskakker 😉😉 
 

• Afrikaan -> Haal de afrikaanse roots in jou naar boven. We zijn alvast 
benieuwd naar jullie outfits!  

 
• Jani -> Een dag in het leven van Jani Kazaltzis, onze favoriete stylist, hoe zou dat eruit 

zien? We ontdekken het op kamp. Haal jullie beste maatpak boven en oefen jullie 
deskundige styling commentaar maar al 😊😊. Verkleed je dus als stylist, je kan ook 
inspiratie halen uit het programma ‘Jani gaat’.  
 

• Volledig RODE outfit -> Begin maar al rode kledingstukken te verzamelen, want wij 
zijn de Tippers voor iets!  

 

                 

•
benieuwd naar jullie outfits! 



 

Wat mogen jullie zeker niet vergeten?  

• Jullie Chiro uniform en genoeg chirokleren/kleuren voor in de opening.  
• Jullie kleren niet vergeten naamtekenen! 
• Kleren die HEEL VUIL mogen worden.  
• Jullie ENTHOUSIASME en GOED HUMEUR.  

Wij kijken er al zot hard naar uit! Hopelijk jullie ook! 

Vele kusjes en knuffels, XOXOXOXOXOXOXOXOXO, 

De allerbeste leidsters 

JOLIEN, EMMA EN RUTH 

 

 

 

   

 

 

 



TIPTIENS    
Dag  aller  liefste  Tiptiens!    

Kunnen  jullie  haast  ook  niet  wachten  tot  deze  zomer?  Wij  zien  het  alvast  helemaal  zitten!    Om  
er  tien  memorabele  dagen  van  te  maken,  zijn  jullie  fantastische  leidster  al  volop  bezig  met  de  
zotste  programma’s  voor  te  bereiden!  Daarom  zouden  we  jullie  willen  vragen  volgend  verkleed  
gerief  mee  te  brengen  op  kamp:  

-‐   Temptation:  Pommeline    
-‐   Camouflageoutfit    
-‐   Hunger  Games    
-‐   Chinees  
-‐   Blauwe  kledij  die  vuil  mag  worden    

  
-‐   Een   thuispersonage   (jullie   zullen   individueel   een   berichtje   van   ons   krijgen   welk  

personage  op  jouw  lijf  geschreven  is)    
-‐   Een  koerstenue    

  

è   Het  is  zeker  niet  de  bedoeling  dat  jullie  alles  gaan  kopen,  wees  creatief  en  help  elkaar  
J    

Omdat  we  ook  dit  jaar  op  twee  daagse  gaan  met  de  fiets  dienen  jullie  op  30/07  tussen  19u  en  
20u30  je  fiets  op  de  koer  te  komen  afzetten.  (zorg  dat  je  fiets  in  orde  staat!)  

Voor  buitenlandskamp  zullen  jullie  een  apart  klokje  ontvangen.    

Veel  liefs  van  jullie  leidsters  

Marie,  Sarah,  Delfien  en  Margot    

	  
  

	  

	  	  

	  



Zijn jullie klaar voor een zomer vol chiro??? Wij alvast wel !! 7 zotte dagen in Friesland ( nou vergeet je 
bol kaas en je vislijn niet), gevolgd door 10 nog zottere dagen in ons eigen Belgenlandje. Prop jullie 
valies alvast niet te vol voor binnenlands kamp zodat je zeker plek genoeg hebt om de meest hilarische 
verkleedkleren met je mee te nemen. 

Dit jaar gaan we voor :

  Een vleugje Katniss Everdeen

DAG COOLSTE ASPI’s !! 

Wanneer men alles samenvoegd, bekomt men een keigekke cocktail waar we 10 
dagen van kunnen genieten !!

Aandachtspuntjes
Lees dit klokje grondig door, vooral de informatie over de kampen
Een fiets die volledig in orde staat (goede remmen, slot, banden,..)
Een extra binnenband meebrengen
Een pomp bijhebben (spreek onderling eventueel af)
Perfect uniform aan bij toekomen op het kamp!! (voldoende rode t-shirts)

Ziezo, nu hebben jullie alle nodige informatie over jullie superbiene zomer.
Dikke kussen jullie liefste leiding xxx

PS. Schrijf alvast in jullie agende = 17/9 Eerste chirozondag van het jaar!

Een snuifje vieze VENT 
(denk type Onslow uit schone schijn, familie Flodder)

Een pond fancy, klasse dametjes  
( denk aan sjaaltje, bloesje met jasje over, rok tot aan de knieën,...

En om alles samen te brengen een eetlepel Einstein,nerd,laborant



Chirostreeflijn
Elke zondag zeggen wij in de opening met heel de Chiro de “Chirostreeflijn” op. Leer hem hieron-
der snel vanbuiten, zodat je deze op  kamp trots kan meezeggen!

We geloven in een chiro
Waar we voluit kunnen zingen en springen

Spelen en delen
Bidden en dansen

Een chiro met kansen
Om kwaad en lief te zijn

Om te nemen en te geven
Om te kiezen hoe het er gaat

Een chiro waar we mogen twijfelen en hopen
Waar we verwonderd kunnen zijn over vele dingen van het leven
En waar ook vanuit Jezus’ boodschap mekaar echt gaarne zien

En met kracht willen opkomen voor wat mensen vrijer maakt
We geloven dat zo’n chiro samen met alle mensen die hetzelfde dromen beweging maakt.



Recept en spel
Roomijs

Benodigdheden:
� 2 eierdooiers 
� 250 cl volle melk
� 150 cl slagroom
� 75 gr fijne kristalsuiker
� 5 gr vanillesuiker
� Ijsmachine

Bereiding: 
� Klop de eierdooiers, de suiker en de vanillesuiker licht en  
          schuimig. 
� Voeg al roerende de melk toe. Klop de slagroom bijna stijf. 
� Vermeng de geklopte slagroom met de rest van de ingrediënten. 
� Zorg ervoor dat het geheel goed gemengd is.
� Bereidingstijd: 40-50 minuten



	  

Familienieuws	  

	  
Op	  14	  april	  is	  oud-‐leidster	  Judith	  Van	  Schuylenbergh	  geboren	  van	  een	  
zoon:	  Oscar	  Benson.	  
Hij	  heeft	  onze	  harten	  nu	  al	  gestolen!	  	  

	  

	  

	  

Ook	  oud-‐leidster	  Carole	  Mercier	  is	  mama	  geworden	  van	  een	  zoon,	  Gust.	  
Proficiat	  Carole	  en	  Stijn!	  	  	  

	  
	  

	  

	  

Oud-‐leidster	  Karen	  Seminck	  stapt	  binnenkort	  in	  het	  huwelijksbootje	  met	  
haar	  vriend	  Kristof.	  Veel	  geluk	  samen❤	  	  

	  

	  

	  

Wistje	  dat…	  
	  
-‐Er	  al	  zeker	  6	  sjaloma’s	  meegaan	  op	  Krinkel!	  
-‐We	  deze	  zomer	  met	  de	  oudste	  groepen	  op	  Buitenlands	  Kamp	  naar	  Nederland	  gaan?	  
-‐Jolien	  van	  de	  aspi’s	  zich	  afvroeg	  hoe	  je	  daar	  geraakt	  zonder	  boot?	  
-‐Dorien	  van	  de	  tippers	  op	  weekend	  zei:	  ‘mijn	  vetten	  zijn	  handig’?	  Ze	  bedoelde	  dus	  dat	  haar	  handig	  
vettig	  waren.	  
-‐Jolien	  van	  de	  aspi’s	  dacht	  dat	  Jani	  Kazaltzis	  echt	  langs	  zou	  komen	  op	  aspiweekend	  
-‐Marthe	  van	  de	  tippers	  zichzelf	  een	  ‘springend-‐veld’	  vindt?	  (een	  spring	  in’t	  veld	  dus	   	  )	  
-‐Marthe	  van	  de	  pinkels	  een	  ‘Heereliefbeestje’	  zegt	  tegen	  een	  lieveheersbeestje?	  Lacheu!	  	  
-‐Maartje	  van	  aspi’s	  	  ons	  de	  uitspraak	  ‘een	  horizontaal	  danske	  placeren’	  leerde	  kennen?	  Wat	  dat	  wil	  
zeggen	  laten	  we	  aan	  jullie	  interpretatie	  over	   	  	  

Wij	  nog	  steeds	  flapje	  van	  Joyvalle	  en	  Appelsientje	  sparen	  voor	  gratis	  melk	  en	  fruitsap	  op	  kamp!	  

	  

Familienieuws

Wist je dat...



Verjaardagen                                                     VERJAARDAGEN 

 
❖ Op 5 augustus wordt Ine van de Tippers 13 jaar, heppie beurthday! 
❖ Op 11 augustus wordt leidster Emma 19 jaar, lang zal je leven in de gloriaaa! 
❖ Op 17 augustus wordt Anne-Lore van de Kwiks 11 jaar, doe je handen naar omhoog en ga 

van links naar rechts! 
❖ Op 21 augustus wordt Flore van de Tiptiens 15 jaar, hiep hoera! 
❖ Op 24 augustus wordt Jente van de Kwiks 11 jaar, 11 jonge lentes! 
❖ Op 24 augustus wordt leidster Sarah 21 jaar, laat je maar verwennen vandaag! 
❖ Op 26 augustus worden leidster Amalia en Anthea 20 jaar, tweeling 20 jaar, tweeling ga nu 

maar! 
❖ Op 27 augustus wordt Nina van de Tiptiens 15 jaar, shaken maar! 
❖ Op 28 augustus wordt Tiffany van de Tippers 12 jaar, geniet ervan! 
❖ Op 31 augustus wordt Kyara van de Tippers 12 jaar, geniet ervan chirogriet!! 
❖ Op 6 september wordt Kaat van de Speelclub 9 jaar, veel plezier vandaag! 
❖ Op 13 september wordt Minne van de Speelclub 9 jaar, olé olé pistolé! 
❖ Op 15 september wordt Fran van de Tippers 14 jaar, drie dikke kussen! 
❖ Op 17 september wordt Fiona van de Speelclub 10 jaar, weer een jaartje erbij! 
❖ Op 18 september wordt Hasse van de Tippers 13 jaar, proficiat lieve meid! 
❖ Op 20 september worden Marthe en Aukje van de Tippers 13 jaar, hiep hoera girls! 
❖ Op 21 september wordt Oona van de Tippers 13 jaar, zet je feestneus maar op! 
❖ Op 24 september wordt Valentine van de Speelclub 10 jaar, joepie jeej! 
❖ Op 26 september wordt Maartje van de Aspi’s 17 jaar, yes, groot feest! 
❖ Op 30 september wordt Luna wordt van de Speelclub 9 jaar , dansen dansen! 
❖ !!!!! Leidster Margot wordt op 23 juni 21 jaar !!!!!!!! (ze was niet vermeld in het vorige 

klokje, bij deze) xoxo 








