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Voorwoord 
 
Beste ouders, gastjes en vrienden van Sjaloom, 
 
Wat vliegt de tijd! Er is alweer een half jaar voorbij, en we zijn klaar voor het tweede 
deel van het schooljaar. 
De leiding kijkt er enorm naar uit om er weer stevig in te vliegen. Na carnaval en de 
kermis te bezoeken, smijten we ons direct helemaal voor ons jaarlijks eetfestijn, 
waar iedereen van harte welkom is! Wij serveren u daar een heerlijk soepje, daarna 
lekkere kroketjes met een kipje en heerlijk sausje en sluiten af met een optioneel 
desserten buffet. Allen daarheen dus! 
Ook de aspi’s en tiptiens leren even later organiseren met hun eigen fuif en de dag 
erna gaan de andere groepen paaseitjes verkopen op zaterdag 1 april. 
Natuurlijk wordt er ook veel gespeeld en plezier gemaakt. Elke zondag is er weer 
superleuk programma voorzien voor jong en oud en daarbij komt dan nog eens de 
gewestdag/weekend, waar we met alle chiro’s van Aalst en omstreken gigagrote 
spelen in elkaar toveren. 
Ook aan het kamp wordt stilletjes aan gedacht en over gedroomd door ons. Op het 
leidingsweekend van 16-18 maart, vergaderen we een hele dag over het thema, de 
organisatie en regeling van het kamp.  
Leiding zal alle ouders dan ook kort erna contacteren om meer info te geven en in 
te schrijven. 
Een heleboel in het vooruitzicht om naar uit te kijken dus! 
 
Mijn enthousiaste, energieke, geweldige leidingsploeg en ik zijn helemaal klaar om 
er spetterende weken van te maken en kijken er naar uit om jullie dochters zo goed 
mogelijk te entertainen. Als er vragen of onduidelijkheden zijn over eender wat, 
contacteer ons dan zeker via mail, sms of zelf per post. 
 
Alvast vele chirogroetjes 
Amalia 
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Uitpas 
 
Wil je betalen met een UIT-pas?  
Mail dan je gegevens en UIT-pasnummer naar uitpas@chirosjaloomaalst.be  
 
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 30/06 volgende gegevens naar ons door te 
mailen:  
 
- naam + voornaam van uw dochter (s)  
- leeftijd van uw dochter (s)  
- het uit-pas nummer (het nummer dat u achteraan op de kaart van uw dochter 
terug kan vinden) 
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De stylo’s van Sjaloom 

1 voor 
€1,5 

3 voor €3 

* Te koop bij de leiding op zondagen en evenementen.  

3 voor €3 
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LIEDJES 
Het Bivaklied 
Leven op het ritme van de wind en van de zon 
Zingen op de melodie van bos en beek en bron 
Slapen met ‘t getrommel van de regen op het dak 
Ontwaken met de morgendauw, we zijn weer op bivak! 
Ieder die ons ziet, kijkt raar 
Wat niet kon dat wordt hier waar 
Vreemd wordt vriend en klein is groot 
In onze ploeg valt geen één uit de boot 
Trek er mee op uit, breek grenzen open 
Samenspel wordt teken om te hopen 
Vlieg erin doe mee en blijf niet staan: 
Een nieuwe wereld roept om door te gaan 

Tuimeling 
Ben je bijna uitgekeken, 

denk je: wat heeft het voor zin, 
tijd om frisse moed te kweken, 

maak een flinke tuimeling. 
Voel je vrij tussen je vrienden, 
blijf niet langer vreemdeling. 

Tracht die vlam snel weer te vinden, 
maak een flinke tuimeling! 

Refr. Tuimel, tuimeling, 
smijt jezelf erin. 

Gooi alles ondersteboven, 
laat het vuur in jou niet doven 

Tuimel, tuimeling,  
smijt jezelf erin. 

Gooi alles ondersteboven, 
blijf er rotsvast in geloven! 

't Chirowerk is vaak geen pretje, 
soms wordt het een marteling. 
Geef dan vlug jezelf een zetje, 

maak een flinke tuimeling. 
Voel je hartslag hevig bonken, 

zonder spoor van hapering. 
Laat die gloed weer hevig vonken, 

maak een flinke tuimeling! 
Refr. 
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Dag allerliefste,  
schattigste pinkels,  
 
wat gaat het snel we zitten al aan de helt van een fantastisch chirojaar. 
Hopelijk hebben jullie er ook al zoveel van genoten en zijn jullie klaar 
voor de tweede helft van het chirojaar?! Wij hebben er zin in!!! 
 
4/03: Haal jullie lekker warme winterkleren maar terug boven want wij gaan skiën 
 
11/03: Vandaag laten we zien hoe atletisch we zijn, we nemen niet deel aan de 
gewone olympische spelen maar aan de paralympics, wie wordt de winnaar onder 
ons? 
 
18/03: Vandaag hebben jullie andere leidsters, de aspi’s geven jullie leiding. 
Benieuwd wie het gaat zijn? Kom dan zeker naar de Chiro! 
 
25/03: RARARA wie is het????  
 
31/03: paaseitjesverkoop op zaterdag! (verdere info volgt nog) 
 
1/4: GEEN CHIRO want we zijn gisteren paaseitjes gaan verkopen!  
 
8/04: paasvakantie dus GEEN CHIRO, geniet ervan allerliefste pinkeltjes xxxxxx 
 
15/04: gewestdag, vandaag is het een hele dag Chiro, van zodra wij meer info 
hebben delen wij dit zeker met jullie mee. 
 
22/04: I’m a barbie girl in a barbie world, life in plastic it’s fantastic. Kom als een 
BARBIE naar de Chiro! 
 
29/04: we keren terug in de tijd met onze teletijdmachine, komen jullie mee en 
gaan we samen terug in de tijd? Zijn jullie ook benieuwd hoe de mensen leefden in 
de prehistorie?  
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6/05: Ik ken een clowntje; Flipper de Flap 
Hij loopt op zijn handen voor de grap,  
Zijn benen zwaaien in het rond 
En BOEM… daar valt hij op de grond 
Oei, dat doet wel even zeer.  
Huilt hij? 
Neen! Hij lacht alweer! 
Kom mij meehelpen aan circus Sjaloom? 
Kom zoals iemand uit het CIRCUS naar de Chiro!! 
 
13/05: kniebel knabbel knuisje, wie knabbelt er aan mijn 
huisje?  
 
20/05: vlieg met me mee naar de regenboog. We maken samen vandaag een 
mooie regenboog en laten de zon schijnen, kom jij meehelpen?  
 
27/05: Zit er veel talent onder onze pinkeltjes? Want we spelen Belgium’s got 
talent!!! 
 
3/06: De wereld is een toverbal geen mens weet hoe het worden zal maar één ding 
dat weet iedereen je kunt het niet alleen duuuus zullen we er samen iets van 
moeten maken de wereld is een mooi maar werkelijk ding! 
 
10/06: Kom naar de Chiro en ontdek wie jouw leidsters zijn! Want jullie leidsters zijn 
aan het studeren, we hebben gezorgd voor megatoffe vervangleidsters! 
 
17/06: Het is bijna vakantie! JOEPIE EINDELIJK! Vandaag gaan we op de Chiro al 
een beetje in de vakantiestemming komen, zet je zonnenbril al maar op! 
 
24/06: dagje aan, (verdere info volgt) dit is de laatste Chirozondag van het 
Chirojaar, maar niet getreurd want van 2 tot 11 augustus volgt een ongelofelijk 
fantastisch enorm leuk kamp, we zien jullie daar en we kijken er heel hard naar uit! 
  
Geniet van jullie vakantie liefste pinkiees! 
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Dag Allercoolste 
speelclubbers!!  
 
Hier zijn we weer voor het tweede deel van dit keigekke chirojaar. 
Hebben jullie er ook zoveel zin in???  
 
11 februari: Carnaval, geen chiro! Let goed op en misschien zien jullie die gekke 
leidsters van jullie wel in de stoet!?  
18 februari: Gisteren was leidster Janneke jarig. Wat gaat ze blij zijn met die dikke 
zoenen van jullie!!  
25 februari: Geen chiro... maar niet getreurd: jullie kunnen een heel weekend jullie 
buikjes komen vullen op ons fantastische eetfestijn! (Meer info op onze 
Facebookpagina)  
4 maart: Hé ga je meeeeeeee naar speelclubland, jij en ik, hand in hand. Hé ga je 
meeeeeeee naar speelclubland, naar speel-club-land!  
11 maart: paard – dromedaris – slang – giraf – fazant – tijger – ...  
18 maart: Vandaag nemen de aspi’s het over van ons! Kan jij raden  
wie jouw leiding wordt voor één dag?  

25 maart: Komt voor 26 maart en achter 24 maart...  
1 april: Geen chiro op 1 april (geen mopje) maar we verkopen 
wel  
paaseitjes op zaterdag 31 maart, meer info volgt!  
8 april: Het is paasvakantie = geen chiro vandaag! Geniet van de 
chocolalalalaaaaa.  
15 april: We spelen vandaag een spel, een grooooot spel, met 
vééééél kindjes. Meer info volgt.  
22 april: Neem je loopbenen maar mee vandaag. Wie wint de 

race?  
29 april: Vandaag vieren we feest! Onze verloren leidster is terug JOEPIEEEE. 
Vanaf  
vandaag zijn we met vier!!  
6 mei: In mei legt elk vogeltje een ei  
13 mei: De jaren 70 zijn weer helemaal in! Kom als je mooiste 
zelf in 70’s outfit.  
20 mei: Herfst – winter – lente – zomer  
27 mei: Red jij alle hondjes uit de handen van die enge clowns??  
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juni: Het is al de laatste maand van het chirojaar L Laten we extra genieten 
vandaag!  

10 juni:  
Een, twee, drie, vier Hoedje van, hoedje van  
Een, twee, drie, vier Hoedje van papier  
Heb je dan geen hoedje meer Maak er één van bordpapier  
Eén, twee, drie, vier Hoedje van papier  
 
 
 

 
17 juni: Twee emmertjes water halen Twee emmertjes 
pompen De meisjes op de klompen De jongens op hun 
houten been  
Rij maar door mijn poortje heen  
Van je ras ras ras Rijdt de koning door de plas Van je voort 
voort voort Rijdt de koning door de poort Van je erk erk erk
 Rijdt de koning naar de kerk Van je één....twee....drie  
 
24 juni: Dagje aan... Hopelijk kijken jullie er even hard naar uit dan dat jullie 
leidsters doen,  
Tot zondag !!!  
 
 
-xxx- Lorien, Amalia, Emma en Janneke  
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Dag kwikies van ons! 

  
Dat het eerste deel van dit chiro jaar al een heel groot 
succes was is al wel gebleken maar het tweede deel zal 
zeker even leuk of zelf leuker worden. Kom naar de chiro en kom te weten wat voor 
leuks we allemaal in petto hebben voor jullie  
 
 
04/03: Raadseltje hier, raadseltje daar, kom naar de chiro en vind de oplossing 
daar…  
11/03: Vandaag zijn we helden! Wil je weten welke heldendaden we allemaal gaan 
doen kom dan zeker naar de chiro!  
18/03: Voor veel plezier groot of klein moet je vandaag op de 
chiro zijn ;)  
25/03: Wij zijn piraten van de zee en al wie zin heeft gaat maar 
mee wij zijn piraten, piraten, piraten van de zee! Oeeeeeee 
spannend.   
31/03: Paaseitjesverkoop! Kom allemaal met heel veel 
enthousiasme en jullie schattige gezichtjes! 
01/04: Jeeej de vakantie begint! Maar dit betekent spijtig genoeg dat het geen 
chiro is L  
08/04: Helaas pindakaas nog altijd geen chiro! Geniet allemaal van jullie vakantie!   
15/04: 1 gigagrootspel met iedereen van ons gewest! Dit wil je zeker niet missen 
dus kom allemaal naar de gewestdag!  

 
22/04: We gaan vandaag terug in de tijd! Spannend  
 
29/04: Waar zijn al die kleine boefjes naartoe???  
06/05: Wie oh wie wint vandaag de eerste prijs kom er zeker achter op de chiro!  
13/05: Het is weer zondag ole ole! We gaan er een hele fantastisch 
megasupercoole nooit tevergeten zondag van maken zoals altijd !  
20/05: Zijn jullie er klaar voor wij anders wel hopelijk zijn jullie straks even 
enthousiast als ons joepie de poepie.  
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27/05: Spitter, spetter spatter lekker in het water. Hopelijk schijnt het zonnetje 
vandaag!  
 
03/06: Ik ben vandaag zo vrolijk 
Zo vrolijk, zo vrolijk 
Ik ben behoorlijk vrolijk 
Zo vrolijk was ik nooit 
10/06: Wil je weten waarom deze zondag zo leuk gaat worden kom dan zeker naar 
de chiro.. spannend!   
17/06: Is het een vliegtuig?                                                                                                                                                       
Is het een vogel?                                                                                                                                                                
Nee dat is het niet.                                                                                                                                                 
Het is jullie super leiding die je in de chiro ziet.  
24/06: Aangezien de beste dingen een verassing zijn, blijft 
waar we naartoe gaan met dagje aan een verassing! Dus wie 
het wil weten zeker komen want het word een topdag!   
 
 
Wij hebben er alvast suuuuperveel zin in! 
Lovies xxx 
Delfien, Emma en Jolien 
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Liefste Tippers, 
 
Na een paar geweldige maanden in 2017 zijn wij nu volledig klaar voor 
2018. Met nieuw programma in de hand, zijn jullie leidsters klaar om er 
een lap op te geven. Het worden zondagen om U tegen te zeggen.  
 
4/03: Zet je koksmuts maar op want wij gaan smullen!! 
 
11/03: Fietshelm ! fluovestje ! fietsbel ! fiets ! gsm !, zorg dat je fiets 
volledig in orde staat, want we gaan op uitstap.  
 
18/03: Joepie! Chiro! 
 
25/03: "Jullie zijn voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand verschenen, om, in 
tegenwoordigheid van ons allen te verklaren dat je bereid bent je aan de wettelijke 
verplichtingen te houden. Ik verzoek de aanstaande echtgenoten op te staan, 
elkaar de rechterhand te geven en mijn vraag te beantwoorden: “ 
 
31/3: Oefen jullie verkooppraatjes alvast want wij gaan Paaseitjes verkopen! 
1/04: GEEN CHIRO L  
 
8/04: Helaas pindakaas, geen chiro L  
 
14/04 -15/04: gewest 24uurse, meer info volgt.  
 
22/04: Kamping Kitsch Club. Verkleed je allemaal zoals deze 
kerel.   à 
 
29/04: """wij zoeken een schat, wij zoeken een schat, wij zijn om die te vinden al 
dagenlang op pad  
wij zoeken een schat, wij zoeken een schat "" 
 
6/05: "" Wij zijn bij de brandweer, wij zijn bij de brandweer, als het brandt dan 
blussen wij het vuur. """ 
 

13/05:   
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20/05: Queens of Social Media!  
 
27/05: MTV promprosal. Wie heeft er de beste jurk en date om naar PROM te 
gaan?!?  
 
3/06: Herbalife, shakes, start to run,..  Kom in een sportieve outfit want wij gaan 
zweten! 
 
10/06: Met een snor en een das in de hand kom je doorheen het hele land. Kom 
naar de chiro verkleed als man.  
 
17/06: Een cadeautje met een grote strik, speciaal voor de liefste tippers. Het 
programma zit in het cadeautje, je ontdekt het zondag!    
 
24/06: dagje aan, meer info volgt 
 
 
 
XOXO  
Emma, Sarah en Anthea 
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Programma T10’s 
 

4 maart: buurman mol 
 
11 maart: met de snelheid van ’t liiiiicht 
 
18 maart: but I would walk 500 miles 
 
25 maart: I’m comin’ up so you better get this party started 
 

 
30 maart: FUIF 
 
31 maart: opkuis 
 
1 april: uitrusten van zo’n geweldige fuif, geen chiro L 
L L  

 
 
8 april: geen chiro L L L 
 
13 – 15 april: KETIWEEKEND !!!!!!  
 
22 april: be humble, sit down 
 
29 april: I got my ticket for the long way ‘round 
 
6 mei: you don’t know, you don’t knoooow 
 
13 mei: talk dirty to me, tururututurururu 
 
20 mei: 1 mysterie, 1000 vragen (meer info volgt)  
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START AVONDRONDES: 19u – 21u 
25 mei: you’re my cup of tea  
 
1 juni: de slimste mens 
 
8 juni: spelletjes met onze eigen touch 
 
15 juni: We're soarin', flyin', there's not a star in heaven that we 
can't reach, 
If we're tryin', so we're BREAKING FREEEE. 
 
22 juni: 1 moord, 1 dader, 1 wapen 
 
 
 
 

Wij hopen jullie massaal aanwezig te zien op het mega coole 
ketiweekend en natuurlijk ook deze zon- en vrijdagen J 

De dikste kussen van jullie drie kassiersters 
X X X 
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Liefste Aspi’s 
We hebben goed nieuws en slecht nieuws voor 
jullie. We zullen maar beginnen met het slechte 
nieuws: Het chirojaar is al de helft voorbij (snif, 
snif). Het goede nieuws is dat we nog een half 
jaar voor ons hebben, met als kers op de taart 
ons kamp!  
Lees snel verder en ontdek onze plannen voor 
de rest van het chirojaar. 
 
 
Zaterdag 24 oktober en zondag 25 oktober:  

Hé Jos, wat gaan we deze avond eten? Awel Frieda, 
die toffe grieten van sjaloom geven dit weekend een 
eetfestijn, misschien moeten we daar iets gaan eten? 
Dat is geen slecht gedacht Jos, wat schaft de pot 
daar? Enkel lekkere dingen, Frieda, zoals kroketten 
met kip alles overgoten met heerlijke saus en 
vergezeld met verse groentjes. Kom je buikje vullen 
op ons jaarlijks eetfestijn ‘Zijn er nog kroketten?!’. 
 

4 maart: Vandaag is de 63ste dag van 2018, speciaal vind je ook niet? 
 
11 maart: Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in 
de gloria, in de glooorieeeea, in de glooooo-rieeee-a. HIEP HIEP 
HOERAAA!!! Vandaag vieren we een écht verjaardagsfeest voor 
ons eigen feestvarken Bibi! 
 
18 maart: Vandaag staan jullie aan de kant van de leiding in het 
vierkant, want het is ASPI-STAGE! 
 
25 maart: Goed nieuws! De lente is eindelijk in het land! Laat de zon, die 
zonnebrillen, de zonnecrème en die tropische temperaturen maar komen! 
 
Vrijdag 30 maart: Iedereen staat op post voor de y, de thuishaven van onze tiptien-
aspifuif. Deze avond is het eindelijk zover! Tijd om de beentjes los te zwieren en ons 
eens goed te amuseren! (Gelukkig moeten jullie de dag nadien niet aanwezig zijn 
op de paaseitjes verkoop, maar echte diehards zijn natuurlijk altijd welkom!) 
 
9 april tot 13 april: Van 9 tot 13 april vindt er dit jaar Aspitrant plaats! Aspitrant is 
een knaloranje vijfdaags bivak enkel en alleen voor aspi’s. Je wordt er 
ondergedompeld in spel, maakt kennis met de tradities en gewoonten van andere 
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chirogroepen, geniet van culinaire hoogstandjes en houdt er vooral een heleboel 
nieuwe vrienden aan over. Een echte aanrader dus! Meer info op www.chiro.be 
 
13 april tot 15 april: Het laatste weekend van de paasvakantie wordt er eentje om 
in te kaderen, want we gaan op GEWESTWEEKEND!! Een weekend samen met alle 
aspi’s van het gewest. Geef toe, daar kan je maar moeilijk aan weerstaan! Meer info 
volgt! 
 
22 april: Een appel en een peer liggen naast elkaar op de markt. Ineens wordt de 
appel helemaal rood. 

- “Wat is er?“ vraagt de peer. 
- “Ik heb jouw steeltje gezien!” zegt de appel. 

 
29 april: Wat is wit en het gaat omhoog? 
 
6 mei: Wist je dat het oog van een struisvogel groter is dan 
zijn hersenen?  
 
13 mei: Probeer eens aan je elleboog te likken en weet ons vandaag te vertellen of 
je het wel of niet gelukt is! Wij zijn benieuwd naar de resultaten! 
 
20 mei: Gek, Niks en Niemand zitten in een boom, plots valt niemand eruit. ‘Snel 
bel de ziekenwagen!’ zei Niks. Gek belt naar het ziekenhuis en zegt: ‘Hallo, ik ben 
Gek. Ik bel voor Niks, want Niemand is uit de boom gevallen!’ 
 
27 mei: Ik heb 31866 hoofden, 996 nekken, 4453 poten en 8 ogen. Rarara, wat ben 
ik? 
 
Juni: Eikes, de meest verschrikkelijke periode is daar weer, de examens! Gelukkig 
proberen wij het zo aangenaam mogelijk voor jullie te maken door hier en daar 

eens een avondronde te organiseren. Meer info volgt! 
 
2 tot 11 augustus: Kamp - Jawel, je leest het goed, dit jaar gaan 
we van 2 tot 11 augustus op kamp. Laat dit maar snel weten aan 
je mama of papa dat ze dan 10 dagen verlost zijn van hun 
dochter. WIJ LOPEN OVER VAN TOFFE IDEEËN, WIJ HEBBEN 
ER ZIN IN!! 
 

Wij kijken uit naar de rest van het chirojaar met onze fantastische oranje bende! 
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Dikke lebbers, kussen en 
knuffels 
XXX 
Fien, Ine en Emma 
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Verjaardagen 
 
v Op 1 maart wordt Flore van de Pinkels 7 jaar, lekker snoepen vandaag! 
v Op 2 maart wordt Lena van de Aspi’s 18 jaar, schol! 
v Op 11 maart wordt Emmelien van de Pinkels 8 jaar, waar zijn die cadeautjes? 
v Op 11 maart wordt Zenobia van de Aspi’s 17 jaar, vieren met de bro’s! 
v Op 13 maart wordt Sara van de Tippers 13 jaar, lang zal ze leven! 
v Op 13 maart wordt leidster Ruth en Jolien 22 jaar, trakteren! 
v Op 19 maart wordt Ariane van de Pinkels 8 jaar, hiepderpiep! 
v Op 25 maart wordt Gemma van de Pinkels 8 jaar, dikke knuffels! 
v Op 26 maart wordt Delphine van de Aspi’s 17 jaar, ideaal om te vieren op onze 

fuif! 
v Op 29 maart wordt Gitte van de Kwiks 11 jaar, maak er een feestje van! 
v Op 30 maart wordt Anna van de Kwiks 11 jaar, extra paaseitjes met Pasen? 
v Op 2 april wordt Anna van de Speelclub 9 jaar, hang de slingers aan de muur! 
v Op 3 april wordt Freke van de Aspi’s 17 jaar, veel plezier! 
v Op 11 april wordt Dimara van de Tippers 14 jaar, happy birthday! 
v Op 12 april wordt Pauline van de Speelclub 10 jaar, een echte tiener! 
v Op 16 april wordt Leontien van de Tippers 14 jaar, let’s celebrate! 
v Op 4 mei wordt Florence van de Pinkels 8 jaar, taart eten! 
v Op 12 mei wordt Elena van de Pinkels 7 jaar, gelukkige verjaardag kleine meid! 
v Op 14 mei wordt Emma van de Kwiks 12 jaar, laat je vandaag in de bloemetjes 

zetten! 
v Op 19 mei wordt Rozanne van de Pinkels 7 jaar, feestje! 
v Op 22 mei wordt Fien van de Tippers 13 jaar, maak er een leuke dag van! 
v Op 23 mei wordt Babette van de Speelclub 10 jaar, vandaag ben jij een prinses! 
v Op 21 mei wordt Elise van de Kwiks 12 jaar, happy happy happy birthday! 
v Op 25 mei wordt Nel van de Tippers 13 jaar, hopelijk schijnt het zonnetje! 
v Op 30 mei wordt leidster Fien 22 jaar, happy one queen F! 
v Op 5 juni wordt Sien van de Kwiks 11 jaar, grote meid! 
v Op 16 juni wordt Janne van de Pinkels 8 jaar, vier het goed! 
v Op 18 juni wordt Jill van de Pinkels 7 jaar, samen met vriendjes vieren! 
v Op 20 juni wordt Jolien van de Aspi’s 17 jaar, bijna volwassen! 
v Op 26 juni wordt leidster Ine 22 jaar, proficiat! 
v Op 29 juni wordt Bo van de Pinkels 7 jaar, geniet van je vakantie! 
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Enkele carnavalsspelletjes! 
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Recept : 
Chocoladecake 
in 6 minuten! 
 
(lekker voor in de zetel op een koude 
winterdag) 
 
 
Ingrediënten  
Porties: 1  

• 4 eetlepels zelfrijzend bakmeel 
• 3 eetlepels suiker 
• 2 eetlepels cacao 
• 1 zakje vanillesuiker 
• 1 ei 
• 3 eetlepels melk 
• 3 eetlepels plantaardige olie 
• 3 eetlepels chocolate chips (stukjes chocolade) 
• 1 grote mok 

 
 
Bereidingswijze 
 

1. Doe bakmeel, suiker, cacao en vanillesuiker in een grote mok en roer goed 
door. 

2. Voeg het ei toe. Mix dit heel goed door, tot een glad stevig/dik mengsel. 
Schenk de melk en de olie erbij en roer goed door. Meng de chocolate chips 
erdoor. 

3. Zet de mok in de magnetron en verwarm drie minuten op hoog vermogen 
(900 watt). Wacht tot de cake stopt met rijzen en stevig wordt in de mok. 
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Wistjes… 
 
Zoals je als trouwe Klokjeslezer ondertussen al weet, voorzien wij jullie ook elke 
keer van alle uitspraken/roddels afkomstig uit jullie mondjes. Heb jij deze afgelopen 
maanden wel eens een blunder begaan? Of sta jij bekend als een echte flapuit? Dan 
sta jij hier misschien wel tussen! 
 
Wist je dat… 
 
… speelclub Alissia zei: “Leidster, ik heb een puist op mijn vinger,” terwijl ze 
eigenlijk haar blein bedoelde! 
… leidster Marie een berichtje kreeg van haar vriendje waarin stond “change of 
plans”, waarop zei zegt: “Huh, chance of plans?” 
… leidster Lorien op Erasmus is in Schotland en zij jullie heeel hard mist?  
… je echte Chiro Sjaloom-stylo’s kan kopen voor €1,5? 
… je drie stylo’s voor €3 euro kan kopen? 
… pinkel Ariane haar been heeft verstuiFt? 
… de huismuis Bernadette ( ;-) ) van leidster Janneke gestorven is en de speelclub 
er een mooie begrafenis voor gegeven heeft? 
… de tiptiens en aspi’s dit jaar geen Spoedfuif organiseren, maar een heuse ‘Uw 
moeder is een fuif’-fuif? 
… de tippers al hun charmes in de strijd gooien en twee gratis pizza’s kregen bij 
Kingslize Pizza? Allen daarheen! 
… pinkel Gemma antwoordde bij een quiz op de vraag: Wat zijn de buurlanden van 
België? “D’Ardennen”? 
… pinkel Kato op diezelfde quiz antwoordde op de vraag: Wanneer vieren we 
Valentijn? “30 februari” (maar 30 februari bestaat niet, voor zij die het niet zouden 
doorhebben �) 
… volgens de tippers een ‘pyromaan’ iemand  is die schrik heeft van piranha’s? 
Iemand die in de Pyreneeën woont? 
… pinkel Ariane een zachte adem heeft want als ze ballonnen heel groot opblaast, 
gaan ze niet kapot? 
… de leidsters gewonnen zijn met verkleedfeestje van Maeva (onze buurjongens)!!! 
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Contactgegevens 
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