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Voorwoord	  
	  
	  
Dag	  iedereen,	  
	  
Er	  staat	  alweer	  een	  nieuw	  chirojaar	  voor	  de	  deur,	  wat	  gaat	  de	  tijd	  toch	  snel!	  In	  ons	  hoofd	  is	  
het	  kamp	  nog	  maar	  pas	  gedaan	  waardoor	  we	  nog	  volop	  aan	  het	  nagenieten	  zijn.	  Maar	  nu	  
iedereen	  te	  weten	  is	  gekomen	  wie	  haar	  leiding	  is	  voor	  het	  komende	  werkjaar,	  kunnen	  we	  er	  
weer	  tegenaan.	  
	  
We	  staan	  aan	  het	  begin	  van	  een	  geweldig,	  knotsgek	  jaar	  vol	  activiteiten	  en	  leuke	  zondagen.	  
Allereerst	  willen	  we	  samen	  met	  jullie	  nog	  eens	  terugkijken	  naar	  een	  onvergetelijk	  kamp	  dat	  
we	  ook	  dit	  jaar	  weer	  beleefden.	  Daarom	  nodigen	  we	  jullie	  graag	  uit	  op	  14	  oktober	  om	  19u	  in	  
’t	  Kapelleke	  op	  onze	  ouderavond.	  Houdt	  ook	  zeker	  een	  gaatje	  vrij	  voor	  onze	  jaarlijkse	  
kerstmarkt	  op	  9	  december	  en	  onze	  klassieker	  “kip	  met	  kroketjes”	  op	  24	  en	  25	  februari	  (en	  
uiteraard	  nog	  zoveel	  meer,	  check	  daarom	  zeker	  onze	  agenda!).	  	  
	  
Het	  nieuwe	  werkjaar	  heeft	  dit	  jaar	  niet	  alleen	  een	  nieuw	  jaarthema	  met	  zich	  meegebracht,	  
maar	  ook	  een	  nieuwe	  hoofdleidster.	  Namelijk	  ikzelf.	  Aangenaam	  J	  Ik	  ga	  de	  komende	  
maanden	  (meer	  bepaald	  tot	  in	  januari,	  nadien	  doen	  we	  dit	  samen)	  Amalia	  haar	  rol	  als	  
hoofdleidster	  overnemen.	  Amalia	  zit	  op	  dit	  moment	  ver	  weg	  op	  Erasmus	  te	  genieten	  van	  
een	  onvergetelijk	  avontuur.	  Wanneer	  u	  met	  vragen	  of	  problemen	  zit,	  mag	  u	  mij	  dus	  gerust	  
als	  aanspreekpunt	  gebruiken.	  Dan	  zoeken	  we	  samen	  naar	  een	  oplossing.	  
	  
Op	  de	  chiro	  proberen	  we	  iedere	  week	  opnieuw	  iedereen	  een	  geweldige	  namiddag	  te	  
bezorgen.	  Daarom	  wil	  ik	  graag	  afsluiten	  met	  deze	  mooie	  woorden	  van	  onze	  chiro-‐site.	  	  
	  
“De	  Chiro	  is:	  
Een	  plek	  waar	  je	  kind	  kan	  spelen,	  zich	  kan	  uitleven	  met	  andere	  kinderen	  uit	  de	  buurt.	  In	  het	  
lokaal,	  in	  het	  bos,	  of	  op	  het	  plein,	  spelen	  en	  daarvan	  leren,	  zonder	  het	  te	  weten.	  Een	  plek	  
waar	  je	  kind	  kan	  lachen,	  dromen	  en	  plannen	  maken,	  En	  kattenkwaad	  zal	  uithalen.	  Dat	  zeker.	  
Waar	  het	  de	  boel	  op	  stelten	  zet,	  maar	  in	  groep	  alles	  opruimt.	  Waar	  het	  de	  tijd	  vergeet,	  maar	  
in	  groep	  herinneringen	  maakt.	  Een	  plek	  waar	  je	  kind	  niet	  de	  beste,	  de	  snelste	  of	  de	  slimste	  
moet	  zijn,	  maar	  gewoon	  mag	  'zijn'.	  Helemaal	  zichzelf.”	  
	  
Vele	  groetjes,	  
	  
Janneke	  
	  
	   	  



	  
	  
	  
	  
	  

Sjaloma agenda 
14	  oktober	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  Ouderavond	  
20	  obtober	   	   	   	   	  	  	  	  	  Dag	  van	  de	  jeugdbeweging	  
4	  novermber	  	   	   	   	   	  	  Zangstonde	  Oud-‐leiding	  
26	  november	   	   	   	  	  	  	  	  	   	   	   	  Christus	  Koning	  
9	  december	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   	  	  Kerstmarkt	  
22	  en	  23	  december	   	   	   	   	   	   	  Kerstzingen	  
24	  en	  25	  februari	  	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  Eetfestij	  

	  
	  

	  

	  

	  



	  

Inschrijvingen	  	  

	  
Wil	  je	  dochter	  graag	  blijven	  komen	  naar	  de	  chiro:	  SUPER!	  Wij	  
verwelkomen	  ze	  alvast	  met	  open	  armen!	  
Om	  je	  dochter	  elke	  zondag	  te	  amuseren	  en	  te	  overladen	  met	  leuke	  
spelletjes,	  moet	  je	  enkele	  dingen	  doen:	  

1)   Je	  mailt	  naar	  leiding@chirosjaloomaalst.be	  	  
In	  de	  mail	  vermeld	  je	  de	  naam	  van	  je	  kind,	  de	  geboortedatum,	  adres,	  
telefoonnummer	  van	  beide	  ouders,	  e-‐mailadres	  van	  beide	  ouders	  en	  
de	  naam	  van	  beide	  ouders.	  

2)   Je	  schrijft	  30	  euro	  over	  naar	  volgende	  rekening:	  Chiro	  Sjaloom,	  BE89	  0013	  5028	  7385	  
Je	  vermeldt	  bij	  de	  overschrijving	  de	  naam	  en	  de	  afdeling	  van	  je	  dochter.	  
Met	  deze	  30	  euro	  zorgen	  wij	  ervoor	  dat	  je	  dochter	  verzekerd	  is	  tijdens	  de	  chiro	  activiteiten	  
en	  voorzien	  wij	  het	  nodige	  materiaal.	  

Is	  je	  dochter	  al	  ingeschreven	  en	  hebben	  wij	  de	  nodige	  informatie	  gekregen?	  Dan	  hoef	  je	  
niets	  meer	  te	  doen.	  
Met	  vragen	  kan	  je	  steeds	  terecht	  bij	  de	  leiding	  op	  zondag	  of	  op	  
leiding@chirosjaloomaalst.be	  
	  

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)	  
	  
	  

	  
	  
	  



Jaarthema	  –	  #Iedereen	  Chironaut	  
	  
Ruimte	  om	  te	  spelen!	  

Ziggy	  beleeft	  een	  spannend	  ruimteavontuur	  en	  zoekt	  
de	  zes	  unieke	  speelmedailles	  die	  tonen	  wat	  een	  
Chironaut	  is.	  Verzamel	  samen	  met	  Ziggy	  en	  de	  hele	  
Chirobeweging	  de	  zes	  speelmedailles.	  Je	  bent	  
Chironaut	  als	  je	  durft	  doen	  waar	  de	  speelmedailles	  
voor	  staan.	  	  
	  
Chironaut,	  zn.,mv.	  (-‐en),	  m/v/x,	  iemand	  die	  kan	  en	  
durft	  spelen	  (1.)	  los	  van	  letterlijke	  en	  figuurlijke	  
grenzen	  (2.)	  met	  een	  grote	  dosis	  fantasie	  en	  
creativiteit.	  
	  
	  
	  
De	  zes	  speelmedailles:	  

1.   Lumia	  
Verken	  eens	  andere	  leuke	  en	  onbekende	  plaatsen	  dan	  je	  vertrouwde	  chirolokaal	  of	  -‐plein.	  	  

2.   Het	  speelverzet	  
Speel	  vrij.	  Onderwerp	  jouw	  spel	  niet	  aan	  te	  strenge	  regels	  of	  afbakeningen.	  

3.   Inversia	  
Doe	  het	  eens	  omgekeerd.	  

4.   Tora	  
Bouw	  of	  knutsel	  eens	  gewoon	  voor	  het	  plezier,	  zonder	  praktisch	  doel.	  

5.   Balemmerstoel	  
Gebruik	  je	  fantasie	  en	  laat	  het	  spel	  je	  leiden.	  

6.   Miss	  en	  Mister	  Klodder	  
Maak	  je	  eens	  vuil	  en	  wees	  niet	  bang	  van	  een	  onschuldige	  bluts	  of	  buil.	  

	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  
	  



	  

Uniform	  
	  
Beste	  ouders,	  	  
Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  jouw	  dochter	  elke	  zondag	  opnieuw	  in	  uniform	  
de	  koer	  opkomt.	  Dit	  wil	  zeggen:	  Rode	  polo/trui,	  beige	  rok/short	  en	  
eventueel	  een	  blauw	  hemd	  (moet	  niet	  verplicht	  van	  het	  chiromerk	  
zijn)	  
Er	  zijn	  nog	  steeds	  truien	  te	  koop	  en	  bestelbaar	  bij	  leidster	  Emma	  
(kwiksleiding)	  en	  Ruth	  (Pinkelleiding).	  De	  prijs	  voor	  een	  polo	  is	  15	  
euro	  en	  voor	  een	  trui	  betaalt	  u	  25	  euro.	  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@chirosjaloomaalst.be	  
Met	  vriendelijke	  groeten	  
Emma	  en	  Ruth	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  



	  

Belangrijke	  taken	  

	  
	  
	  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdleiding: Janneke 

Subsidies: Emma Vermeir Klokje: Lorien & Janneke 

PR: Inneke 

Site: Fien 

Uniform: Ruth & Emma Gribbe 

Finance: Ine 

EHBO: Anthea 

Belangrijke taken 



	  

Familienieuws	  

	  
In	  deze	  rubriek	  willen	  we	  jullie	  op	  de	  hoogte	  houden	  van	  
het	  familienieuws	  in	  de	  grote	  familie	  van	  oudleidsters	  van	  
Chiro	  Sjaloom.	  	  
Oudleidster	  Karen	  Seminck	  trouwde	  onlangs	  met	  haar	  
geliefde	  Kristof	  Crets.	  Karen	  en	  Kristof,	  we	  wensen	  jullie	  
heel	  veel	  geluk	  toe	  en	  kleine	  meisjes,	  zodat	  zij	  ook	  naar	  de	  
beste	  Chiro	  ter	  wereld	  kunnen	  komen!	  
	  
Ook	  oudleidster	  Eline	  De	  Wolf	  en	  oudleider	  van	  Maeva,	  
Jan	  Moons,	  stappen	  op	  zaterdag	  30	  september	  in	  het	  huwelijksbootje.	  Ook	  hen	  wensen	  we	  
veel	  geluk	  samen!	  
	  
Dan	  nog	  babynieuws:	  oudleidster	  Lynn	  Luwaert	  is	  in	  verwachting.	  Volgens	  oma	  in	  spé	  en	  
geliefde	  oud-‐kookie	  Ann	  Claessens	  zit	  het	  baby’tje	  nog	  te	  goed	  in	  mama’s	  buik!	  Ook	  dit	  prille	  
gezinnetje	  wensen	  we	  heel	  veel	  geluk	  toe!	  	  
	  
	  

Oudleiding	  
	  
Ook	  dit	  jaar	  namen	  we	  helaas	  afscheid	  van	  enkele	  toppertjes.	  Graag	  
zouden	  we	  hun	  via	  deze	  weg	  nog	  eens	  in	  de	  bloemetjes	  willen	  zetten!	  En	  
al	  zijn	  ze	  geen	  actieve	  leiding	  meer	  bij	  chiro	  Sjaloom,	  we	  komen	  ze	  wel	  
regelmatig	  nog	  eens	  tegen	  in	  het	  jeugdhuis	  of	  op	  andere	  activiteiten	  
want	  stiekem	  kunnen	  zij	  de	  chiro	  niet	  missen,	  en	  wij	  hen	  ook	  niet	  😉	  	  
	  

Lieve	  Margot,	  
Bedankt	  voor	  jouw	  volle	  enthousiasme!	  Van	  een	  pinkel	  tot	  een	  tiptienleidster,	  bij	  elke	  

leeftijd	  stond	  je	  wel	  goed	  en	  wist	  je	  de	  gastjes	  te	  entertainen.	  Je	  bent	  iemand	  die	  overal	  het	  
werk	  zag	  en	  initiatief	  durfde	  tonen,	  waarvoor	  een	  dikke	  merci!	  En	  wees	  gerust,	  we	  houden	  je	  

nog	  steeds	  op	  de	  hoogte	  van	  alle	  ‘nieuwtjes’	  in	  Sjalomialand!	  Dankjewel	  voor	  alle	  leuke	  
chirojaren!	  

	  
Lieve	  Hinde,	  

Waar	  Hinde	  was,	  was	  er	  heerlijke	  taart!	  En	  dankjewel	  daarvoor!	  Ook	  voor	  jouw	  eindeloos	  
geduld	  met	  de	  gastjes	  (of	  zo	  leek	  het	  toch)	  erg	  bedankt!	  Dat	  we	  zo	  leuke	  dagtochten	  
mochten	  beleven,	  hebben	  wij	  en	  de	  gastjes	  ook	  aan	  jou	  te	  danken!	  Bedankt	  voor	  jouw	  

creatieve	  ideetjes!	  
	  

	  
	  



Lieve	  Maud,	  
Of	  beter	  gezegd	  Møde.	  Als	  gastje	  schitterde	  je	  als	  ‘Lisa	  Mona’	  tijdens	  de	  kampvuuract	  en	  ook	  
dit	  jaar	  wist	  je	  met	  jouw	  ‘zwaar	  leveeeeen’	  iedereen	  aan	  het	  lachen	  te	  brengen.	  Dat	  je	  van	  
een	  uitdaging	  houdt,	  is	  nu	  wel	  geweten.	  Je	  gaat	  dat	  super	  doen	  in	  Palestina!	  Veel	  plezier	  

daar	  op	  Erasmus!	  
	  

Lieve	  Annelore,	  
Annelolly,	  een	  superdikke	  merci	  om	  je	  zo	  in	  te	  zetten	  dit	  jaar,	  ondanks	  je	  drukke	  agenda	  met	  
de	  atletiekclub!	  Jou	  in	  een	  nonnenkostuum	  helemaal	  zien	  losgaan,	  zullen	  we	  nooit	  vergeten.	  
En	  met	  jou	  als	  kokkin	  op	  leidingsweekend	  waren	  we	  verzekerd	  van	  een	  topservice!	  Bedankt	  
voor	  alle	  leuke	   momenten!	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Pinkels 
Dag	  liefste	  pinkeltjes,	  we	  hebben	  heel	  veel	  zin	  in	  het	  nieuwe	  chirojaar,	  hopelijk	  jullie	  ook.	  Via	  dit	  
boekje	  houden	  wij	  jullie	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  knotsgekke/leuke/zotte	  activiteiten	  die	  wij	  samen	  gaan	  
doen.	  	  
	  
01/10:	  Vandaag	  gaan	  we	  ons	  van	  onze	  meest	  artistieke	  kant	  laten	  zien:	  WE	  GAAN	  DANSEN	  EN	  
KNUTSELEN	  VOOR	  DE	  OUDERAVOND,	  JOEPIE!	  
08/10:	  Hopelijk	  hebben	  jullie	  evenveel	  zin	  om	  te	  repeteren	  WANT	  “repeteren	  repeteren,	  wie	  zijn	  
best	  doet	  zal	  het	  leren..”	  
14/10:	  Zaterdagavond	  is	  het	  ouderavond.	  Hier	  kunnen	  jullie	  aan	  jullie	  ouders	  laten	  zien	  wat	  jullie	  de	  
voorbije	  zondagen	  hebben	  ingeoefend	  en	  samen	  met	  wat	  hapjes	  en	  drankjes	  kunnen	  jullie	  ouders	  	  
genieten	  van	  de	  kampfoto’s.	  
15/10:	  oh	  zo	  spijtig,	  het	  is	  GEEN	  CHIRO	  ☹	  maar	  wij	  zien	  jullie	  volgende	  week!!	  
22/10:	  Niet	  verjaardagsfeest	  
ooowooo	  
gelukkige	  niet	  verjaardag	  
niet	  verjaardagsfeest	  
ooowooo	  
er	  is	  een	  niet	  verjaardag	  
	  	  	  	  
klap	  dan	  in	  je	  handen	  
stamp	  met	  je	  voeten	  
en	  vier	  elke	  dag	  een	  reuze	  feest	  
ooowooo	  
een	  niet	  verjaardagsfeest.	  	  
29/10:	  Halloween	  is	  mijn	  favoriete	  feest,	  
dan	  ben	  ik	  verkleed	  in	  een	  griezel	  beest.	  
Met	  halloween	  ben	  je	  welkom	  in	  de	  hel,	  
je	  krijgt	  de	  kriebels,	  je	  bibbert	  uit	  je	  vel.	  	  
05/11:	  Sint	  Maarten	  Sint	  Maarten,	  	  
de	  koeien	  hebben	  staarten,	  	  
de	  meisjes	  hebben	  rokjes	  aan,	  	  
daar	  komt	  Sint	  Martinus	  aan	  
JA	  DE	  SINT	  KOMT	  OP	  BEZOEK!	  Zijn	  jullie	  wel	  braaf	  geweest	  dit	  jaar?	  	  
12/11:	  Alle	  meisjes	  aan	  de	  macht!	  Wij	  gaan	  eens	  tonen	  dat	  meisjes	  ook	  stoer	  kunnen	  zijn.	  Trek	  jullie	  
stoerste	  outfit	  aan	  want	  wij	  zijn	  MOTORCHICKS	  	  
19/11:	  Sneeuwklokje,	  klingelingeling.	  	  
Sneeuwklokje,	  kling.	  	  
Kertmis	  is	  gekomen	  	  
'k	  zie	  't	  aan	  de	  bomen.	  	  Binnen	  een	  maand	  is	  het	  Kerstmis	  daar	  gaan	  wij	  ons	  op	  voorbereiden.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
26/11:	  Vandaag	  is	  het	  CHRISTUS	  KONING.	  Verdere	  info	  in	  verband	  met	  waar	  en	  wanneer	  dit	  
plaatsvindt,	  volgt.	  	  
03/12:	  Boom	  versieren,	  tiereliereliere,	  	  
boom	  versieren	  doe	  maar	  mee.	  	  
Kijk	  daar	  hangen	  de	  sterretjes	  al,	  tussen	  de	  groene	  takken.	  	  
Boom	  versieren,	  tiereliereliere,	  	  
boom	  versieren	  doe	  maar	  mee.	  	  
kijk	  de	  lichtjes	  schijnen	  
van	  al	  die	  mooie	  lijnen	  	  
boom	  versieren	  tiereliereliere	  
boom	  versieren	  doe	  maar	  mee	  
Komen	  jullie	  mee	  knutselen	  voor	  de	  kerstmarkt?	  
09/12:	  Het	  is	  kerstmarkt	  bij	  Sjaloom!	  Iedereen	  is	  welkom	  op	  onze	  oh	  zo	  gezellige	  kerstmarkt!	  
10/12:	  Spijtig,	  het	  is	  GEEN	  CHIRO	  .	  
17/12:	  Bij	  kerstmis	  hoort	  een	  …	  KERSTFEESTJE!	  YES,	  we	  maken	  er	  samen	  een	  groot	  feest	  van!	  	  
24/12:	  Het	  is	  kerstavond	  dus	  GEEN	  CHIRO,	  we	  wensen	  jullie	  een	  zalig	  kerstfeest!	  
31/12:	  GEEN	  CHIRO,	  we	  wensen	  jullie	  een	  gelukkig	  nieuwjaar	  en	  hopen	  dat	  al	  jullie	  droompjes	  
mogen	  uitkomen.	  
07/01:	  GEEN	  CHIRO,	  geniet	  van	  jullie	  laatste	  dag	  vakantie	  pinkels	  xxxx	  
14/01:	  Het	  is	  weer	  tijd	  om	  te	  spelen	  en	  te	  ravotten.	  	  
21/01:	  DO	  RE	  MI	  FA	  SOL	  LA	  SI	  hebben	  jullie	  jullie	  stem	  goed	  warm	  gemaakt?	  Want	  wij	  gaan	  liedjes	  
zingen.	  
28/01:	  Hopelijk	  houden	  jullie	  van	  verre	  reizen	  want	  wij	  vertrekken	  vandaag	  op	  
wereldreis!	  	  
04/02:	  Vandaag	  gaan	  wij	  eens	  tonen	  hoe	  lenig	  en	  sportief	  wij	  wel	  niet	  zijn!	  Haal	  
jullie	  mooiste/gemakkelijkste	  SPORTOUTFIT	  maar	  boven.	  
11/02:	  in	  Aalst	  is	  het	  3	  dagen	  groot	  feest:	  namelijk	  carnaval!	  GEEN	  CHIRO	  
18/02:	  Waarom	  mag	  een	  jongen	  nooit	  prinsesje,	  
waarom	  mag	  een	  meisje	  nooit	  superman	  zijn.	  
Elke	  vogel	  bouwt	  z'n	  eigen	  nestje,	  
hier	  bij	  ons	  mag	  iedereen	  zijn	  wie	  ze	  zijn.	  
Kom	  vandaag	  naar	  de	  chiro	  als	  PRINSES	  of	  een	  SUPERHELD!	  
25/02:	  BIKKE	  BIKKE	  BIK	  HAP	  HAP	  HAP	  EERSTE	  DE	  SOEP	  EN	  DAN	  DE	  PAP,	  ja	  het	  is	  weer	  van	  dat!	  Het	  
EETFESTIJN	  van	  Chiro	  Sjaloom!	  Wij	  nodigen	  jullie	  allemaal	  uit	  om	  te	  komen	  smullen.	  

	  
	  
veel	  liefs	  jullie	  
leidsters	  xxxxxxx	  
Ruth,	  Manon	  en	  
Marie	  	  
	  
	  

 
 



 
DAG GEKKE SPEELCLUBBERS!!! 
Hoe	  gaat	  het	  met	  jullie?	  Met	  ons	  alvast	  keigoed	  aangezien	  we	  super	  duper	  véél	  zin	  hebben	  in	  het	  
komende	  jaar!!	  We	  hopen	  dat	  jullie	  het	  even	  hard	  zien	  zitten	  als	  jullie	  coole	  leidsters	  om	  er	  
elke	  zondag	  een	  feestje	  van	  te	  maken.	  	  
	  
01/10	  
Neem	  je	  speurneus	  alvast	  mee	  want	  vandaag	  zijn	  we	  echte	  defectieven.	  	  
08/10	  	  
Vandaag	  oefenen	  we	  onze	  acteer/dans/drama/zang	  kunsten	  om	  onze	  ouders	  
volgende	  week	  te	  verrassen	  op	  het	  podium!	  
14/10	  	  
Ouderavond!!	  Aanschouw	  de	  mooiste	  foto’s	  van	  het	  kamp	  en	  een	  kleine	  act	  van	  jullie	  dierbare	  
dochter(s).	  (Meer	  info	  zie	  Facebook/site)	  
15/10	  	  
Vandaag	  ruimen	  wij	  alles	  op	  van	  de	  ouderavond,	  geen	  chiro.	  
	  
	  	  	  	  	   	   22/10	  
	  	  	   	   Vandaag	  gaan	  we	  op	  wereldreis.	  	  
	   	   Welke	  landen	  wil	  jij	  allemaal	  bezoeken?	  
	  
	  
29/10	  	  
Halloween	  is	  mijn	  favoriete	  feest,	  dan	  ben	  ik	  verkleed	  als	  een	  griezelbeest!!	  Je	  mag	  in	  je	  engste	  outfit	  
naar	  de	  chiro	  komen,	  brrrrrrr…..	  
5/11	  
Zie	  ginds	  komt	  de	  stoomboot…	  
Ben	  jij	  wel	  braaf	  geweest	  dit	  jaar?	  De	  sint	  weet	  het	  allemaal!	  	  
12/11	  
Kom	  jij	  samen	  met	  ons	  de	  slechteriken	  verslaan?	  
19/11	  
Cruella	  De	  Vil,	  Cruella	  De	  Vil	   Als	  zij	  op	  je	  pad	  komt	  hou	  je	  dan	  
maar	  stil	  	   En	  berg	  je	  als	  je	  niet	  doet	  wat	  ze	  wil	  
Cruella,	  Cruella	  
Zo	  onbetrouwbaar	  als	  de	  maand	  april	  
Cruella,	  Cruella	  De	  Vil	  
26/11	  
Vandaag	  is	  het	  Christus	  Koning.	  Kom	  in	   piekfijn	  uniform	  naar	  de	  kerk!	  
Meer	  informatie	  volgt.	  	  
3/12	  
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?	  Néén	  hij	  lacht	  alweer!!	  
	  



	  
10/12	  
Gisteren	  was	  het	  de	  leukste	  kerstmarkt	  van	  het	  land,	  vandaag	  ruimen	  we	  alles	  op.	  	  
Geen	  chiro.	  
	  
17/12	  
1…2…3…4	  hup	  naar	  achter	  hup	  naar	  voor	  	  
Hopelijk	  met	  het	  goede	  been	  uit	  bed	  gestapt,	  want	  vandaag	  zijn	  we	  héél	  actief!	  
	  
24/12	  
Kerstavond,	  geen	  chiro	  
	  
31/12	  	  
Oudejaarsavond,	  geen	  chiro	  
	  

7/1	  
	   Geniet	  van	  je	  laatste	  dag	  vakantie!	  Geen	  chiro	  

	  
14/1	  
Als	  aspiranten	  trekken	  langs	  de	  baan…	  Jullie	  leidsters	  zitten	  nu	  hard	  te	  zwoegen	  
voor	  alle	  leerstof	  in	  hun	  hoofd	  te	  krijgen,	  kom	  vandaag	  dus	  genieten	  van	  een	  
superleuk	  spel	  van	  onze	  enige	  echte	  aspi’s!	  
21/1	  
Do	  re	  mi	  fa	  sol	  la	  si	  doooooo.	  Smeer	  die	  stembanden	  maar,	  schudt	  die	  beentjes	  
maar	  los	  want	  vandaag	  gaan	  we	  zingen	  en	  dansen!	  
28/1	  
Pingpongbal,	  tennisbal,	  voetbal,	  basketbal,	  stuiterbal,	  …	  	  
4/2	  
Heb	  jij	  geluk	  met	  de	  dobbelsteen?	  
11/2	  
Het	  is	  carnaval!!	  Kom	  je	  leidsters	  spotten	  in	  de	  stoet!	  Geen	  chiro	  
	  

18/2	  
We	  trekken	  vandaag	  het	  bos	  in.	  Verkleed	  je	  dan	  ook	  in	  camouflage,	  zodat	  we	  je	  
niet	  snel	  kunnen	  vinden!	  
25/2	  
Dit	  weekend	  is	  het	  ons	  jaarlijks	  eetfestijn!	  Kom	  lekker	  smullen	  van	  onze	  
kippetjes	  met	  kroketjes!	  	  

	  
	  
	  
	  

Ziezo,	  dit	  is	  het	  programma	  voor	  de	  komende	  maanden,	  tot	  
zondag!!	  

	  
Knuffels,	  jullie	  leidsters	  
Emma,	  Janneke	  en	  Lorien	  

xxx	  
  
  
	  
	  



Kwiks	  
	  
	  
Dag	  allerliefste	  megafantastischesupercoolegroene	  kwikjes	  van	  
ons!	  	  
Dat	  het	  een	  chirojaar	  vol	  plezier	  en	  spannende	  avonturen	  zal	  
worden,	  dat	  staat	  al	  vast!	  Hieronder	  vinden	  jullie	  de	  data	  waarop	  
het	  wel	  of	  geen	  chiro	  is.	  
14/10:	  Zaterdagavond	  (19h)	  wordt	  het	  dé	  avond!	  Knallen	  gaan	  
we	  doen!	  Kom	  met	  zoveel	  mogelijk	  naar	  het	  Kapelleke	  en	  laat	  
jullie	  ouders,	  oma’s,	  opa’s,	  tantes,	  zussen,	  broers,	  nichten,	  
nonkels,…	  eens	  zien	  wat	  jullie	  kunnen	  en	  wat	  jullie	  op	  kamp	  hebben	  uitgespookt!	  
15/10:	  Van	  al	  dat	  optreden	  zullen	  jullie	  wel	  moe	  zijn.	  Helaas	  geen	  chiro	  ☹	  	  
	  
22/10:	  Wat	  is	  een	  hond	  met	  een	   bril?	  	  
	   	  
29/10:	  Het	  spookt	  op	  de	   chirooooo!	  	  

	  
05/11:	  Jippieeeeee,	  de	  lieve	  goede	  Sint	  komt	  langs.	  Zou	  hij	  ook	  iets	  voor	  
jullie	  hebben	  meegebracht?	  	  
	  
12/11:	  Wij	  zijn	  benieuwd	  naar	  al	  jullie	  talentjes….	  Vandaag	  is	  
er	  voor	  elk	  wat	  wils!	  

19/11:	  Ben	  jij	  goed	  in	  raadsels	  oplossen?	  Dan	  ben	  je	  vandaag	  bij	  ons	  aan	  het	  
juiste	  adres.	  Het	  belooft	  een	  spannende	  namiddag	  te	  worden!	  	  
	  
26/11:	  Vandaag	  is	  het	  CHRISTUS	  KONING.	  Verdere	  info	  volgt	  nog.	  
03/12:	  Laat	  jullie	  knutseltalent	  maar	  eens	  zien	  vandaag!	  We	  knutselen	  de	  mooiste	  werkjes	  
voor	  de	  kerstmarkt.	  
09/12:	  Ho	  Ho	  Ho,	  het	  is	  kerstmarkt	  bij	  chiro	  Sjaloom!	  Breng	  jullie	  hele	  familie	  en	  
vriendengroep	  maar	  mee	  en	  geniet	  van	  een	  lekkere	  chocomelk	  en	  een	  gezellig	  vuurtje.	  
10/12:	  Helaas	  geen	  chiro	  ☹.	  
17/12:	  Wat	  eet	  een	  sneeuwman	  op	  de	  middag?	  
24/12:	  Het	  is	  kerstavond	  dus	  GEEN	  CHIRO,	  we	  wensen	  jullie	  een	  zalig	  kerstfeest!	  
31/12:	  10-‐9-‐8-‐7-‐6-‐5-‐4-‐3-‐2-‐1-‐GELUKKIG	  NIEUWJAAAAAR!	  Helaas	  geen	  chiro	  ☹	  	  
07/01:	  Geen	  chiro	  want	  het	  is	  nog	  steeds	  kerstvakantie.	  
14/01:	  We	  zijn	  terug	  van	  weggeweest	  en	  dat	  zullen	  jullie	  vandaag	  wel	  ondervinden!	  
Spanneeeend!	  
21/01:	  Welke	  bus	  kan	  niet	  rijden?	  	  
	  
28/01:	  Dreekegmo	  sella	  snee	  ew	  neod	  gaadnav…	  
04/02:	  Verkleed	  je	  in	  een	  boer/boerin	  en	  breng	  een	  aardappel	  mee	  (indien	  mogelijk).	  Jullie	  
moeten	  niets	  aankopen!	  Wees	  creatief	  😉	  	  
11/02:	  Oilsjt	  viert	  Carnaval,	  tralalaaaaa	  !	  Helaas	  pindakaas,	  geen	  chiro!	  



18/02:	  Eén	  voor	  allen	  en	  allen	  voor	  1!	  
24-‐25/02:	  Hoor	  ik	  daar	  een	  maagje	  knagen?	  Kom	  snel	  naar	  het	  Kapelleke	  
want	  wij	  hebben	  lekkere	  kroketjes	  voor	  jullie	  voorzien!	  Helaas	  geen	  chiro,	  
maar	  wel	  een	  megalekker	  eetfestijn!	  	  
	  
Wij	  hebben	  er	  alvast	  suuuuperveel	  zin	  in!	  
Lovies	  xxx	  
Delfien,	  Emma	  en	  Jolien	  
	  
	  
	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

Liefste Tippers, 

	  

Het	  nieuwe	  chirojaar	  is	  van	  start	  gegaan	  en	  we	  zijn	  er	  al	  goed	  ingevlogen!	  Ook	  dit	  jaar	  hebben	  jullie	  
leidsters	  alweer	  een	  programma	  van	  topformaat	  voorzien	  voor	  jullie.	  Het	  wordt	  ongetwijfeld	  TIP	  top	  
dik	  in	  orde!	  

	  

24/09:	  Start	  van	  het	  chirojaar,	  joepiedepoepie!	  	  

1/10:	  Laat	  jullie	  creatieve	  geest	  vandaag	  de	  vrije	  loop…	  

8/10:	  Repeteren,	  repeteren,	  wie	  zijn	  best	  doet	  zal	  het	  leren.	  

14/10:	  Ouderavond	  in	  ’t	  Kapelleke	  vanaf	  19u!	  

15/10:	  Na	  een	  geslaagde	  ouderavond	  gaan	  we	  even	  uitblazen	  en	  is	  er	  geen	  chiro	  ☹	  

22/10:	  Tuning	  is	  not	  a	  lifestyle,	  
tuning	  is	  a	  religion…	  

29/10:	  #Ikeatoffespellekesspelen	  

5/11:	  Alle	  chiroschoentjes	  voor	  de	  
schouw	  want	  die	  man	  met	  zijn	  
baard	  en	  zijn	  boek	  vol	  pittige	  
roddels	  komt	  eraan!	  

12/11:	  Oooooh	  snap…	  Kom	  zeker	  met	  je	  fiets	  naar	  de	  chiro!	  

19/11:	  Chaos	  hier,	  chaos	  daar,	  chaos	  overal!	  

26/11:	  Vandaag	  is	  het	  Christus	  Koning,	  meer	  info	  volgt.	  

3/12:	  Welke	  wondermooie	  knutselwerkjes	  gaan	  we	  dit	  jaar	  uit	  onze	  mouw	  toveren?	  

8/12:	  Nog	  de	  laatste	  loodjes	  afwerken	  en	  we	  zijn	  er	  klaar	  voor!	  Avondronde	  van	  19u	  tot	  21u. 	  
9/12:	  Vandaag	  wordt	  de	  koer	  omgetoverd	  tot	  een	  sprookjesachtige	  kerstmarkt!	  

15/12:	  Die	  vervelende	  examens	  beginnen	  al	  in	  je	  kleren	  te	  hangen…	  Daarom	  de	  beste	  ontspanning	  
op	  de	  chiro!	  Avondronde	  van	  19u	  tot	  21u.	  

24/12:	  Ho	  ho	  hooo,	  vandaag	  is	  er	  geen	  chiro	  want	  we	  vieren	  Kerst!	  

14/01:	  Baby,	  it’s	  cold	  outside…	  

21/01:	  Do	  re	  mi	  fa	  sol	  la	  si	  dooooo.	  Warm	  die	  stembanden	  maar	  al	  op	  in	  deze	  
koude	  wintermaand!	  

28/01:	  Eén,	  twee,	  drie,	  zie	  jij	  wat	  ik	  zie?	  Je	  gelooft	  je	  ogen	  vast	  niet!	  

4/02:	  Kom	  vandaag	  terug	  met	  de	  fiets	  naar	  de	  chiro	  want	  we	  gaan	  op	  avontuur.	  

11/02:	  Oiljst	  viert	  Carnaval,	  la	  la	  la	  la	  la	  la….	  Alle	  daugen	  bal!	  
Vandaag	  geen	  chiro,	  misschien	  spotten	  jullie	  de	  leidsters	  wel	  in	  de	  
stoet!	  	  

18/02:	  Nous	  allons	  en	  route! 	  
24-‐25/02:	  Kom	  mee	  lekkere	  kippetjes	  smullen	  op	  ons	  heerlijke	  
eetfestijn! 	  
Veel	  liefs,	  

leidsters	  Emma,	  Anthea	  &	  Sarah	  



	  

T10’s	  
	  
1	  oktober:	  JOEPIE	  we	  maken	  er	  een	  dolle	  leefweek	  van!	  
8	  oktober:	  Nog	  enkele	  nachten	  slapen	  en	  we	  schitteren	  op	  het	  grote	  podium,	  nog	  even	  
oefenen	  dus…	  zodat	  we	  zeker	  de	  STER	  van	  de	  avond	  zijn!	  ⭐⭐⭐⭐⭐	  
14	  oktober:	  Ouderavond	  
15	  oktober:	  Jammer	  genoeg	  geen	  chiro,	  maar	  volgende	  week	  zijn	  
we	  er	  weer!	  
22	  oktober:	  Team	  geel	  versus	  team	  rood...	  	  
	  
29	  oktober:	  Chiro	  van	  11–15	  uur,	  tip:	  vergeet	  je	  keukenschort	  niet	  
😉	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  november:	  Hoor	  wie	  klopt	  daar	  kinderen,	  hoor	  wie	  klopt	  daar	  kinderen...	  	  
12	  november:	  Wetenschappen	  voor	  beginners...	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  november:	  Kunnen	  jullie	  een	  geheim	  bewaren?	  Wij	  alleszins	  wel	  
26	  november:	  Christus	  koning,	  verdere	  details	  krijgen	  jullie	  nog	  van	  ons	  
1	  december:	  AVONDRONDE	  19u-‐21u,	  vergeet	  zeker	  je	  knutsel-‐talent	  niet	  
mee	  te	  nemen!	  
10	  december:	  Geen	  chiro	  😢😢😢	  

15	  december:	  AVONDRONDE	  19u-‐21u,	  laten	  we	  de	  kerstsfeer	  opsnuiven	  🎄	  	  

24	  en	  31	  december:	  Geen	  chiro	  😢😢😢	  
12	  januari:	  AVONDRONDE	  19u-‐21u,	  de	  leidsters	  hebben	  nog	  examens	  
21	  januari:	  Smeer	  die	  stemmen	  maar	  en	  trek	  jullie	  dansschoentjes	  aan!	  
28	  januari:	  Levende	  gezelschapsspelletjes	  	  
4	  februari:	  SURPRISE	  ME	  💩	  
11	  februari:	  Carnaval	  is	  in	  Aalst,	  geen	  chiro	  dus!	  
18	  februari:	  	   	   En	  op	  een	  dag	  zeg	  je	  ja	  (kom	  trouw	  met	  mij)...	  

iemand	  roept	  dan	  kus	  
de	  bruid!	  
En	  ik	  bezwijk	  waar	  ik	  sta	  
(kom	  trouw	  met	  mij)...	  

al	  mijn	  dromen	  komen	  uit!	  
25	  februari:	  KOM	  SMULLEN	  OP	  ONS	  
EETFESTIJJJJJJJJNNNN!!	  
	  
Kusjes	  van	  jullie	  liefste	  leidsters	  xoxo	  	  
Inneke,	  Charlotte	  en	  Julie	  
	  
	  
	  



	  
	  

Liefste	  Aspi’s	  
We	  hebben	  ons	  chirojaar	  al	  fantastisch	  goed	  ingezet!	  Gelukkig	  
hebben	  wij	  dit	  jaar	  nog	  véél	  meer	  zotte	  plannen	  klaar	  staan	  voor	  
jullie.	  Hou	  jullie	  vast	  aan	  de	  takken	  van	  de	  bomen	  want	  het	  wordt	  
een	  GEWELDIG	  jaar!	  Lees	  hieronder	  wat	  we	  de	  komende	  maanden	  
gaan	  doen	  op	  zondag!	  
	  
8	  oktober:	  Het	  vliegt	  en	  het	  belt	  graag.	  Wat	  is	  het?	  
Zaterdag	  14	  oktober:	  Vandaag	  geven	  we	  het	  beste	  van	  onszelf	  want	  het	  is	  ouderavond!	  
Meer	  info	  volgt.	  
Zondag	  15	  oktober:	  Gisteren	  gaf	  iedereen	  het	  beste	  van	  zichzelf	  op	  de	  ouderavond,	  vandaag	  
is	  het	  tijd	  om	  uit	  te	  rusten.	  Geen	  chiro	  
Vrijdag	  20	  oktober:	  DAG	  VAN	  DE	  JEUGDBEWEGING!	  
Trek	  je	  uniform	  aan	  en	  loop	  de	  hele	  dag	  te	  pronken	  met	  
je	  mooie	  trui	  van	  Sjaloom!	  Tot	  op	  het	  ontbijt,	  girls!	  
22	  oktober:	  Eergisteren,	  vrijdag	  dus,	  was	  het	  dag	  van	  
de	  jeugdbeweging.	  Natuurlijk	  hebben	  we	  dat	  allemaal	  
goed	  gevierd!	  Tijd	  om	  het	  wat	  rustiger	  aan	  te	  doen	  (of	  
misschien	  net	  niet)!	  
29	  oktober:	  Op	  29	  oktober	  1946	  werd	  André	  Dierickx	  geboren.	  Wie	  hij	  is,	  geen	  flauw	  idee,	  

maar	  naar	  het	  schijnt	  was	  hij	  een	  Belgische	  wielrenner.	  
	  
5	  november:	  Vandaag	  komt	  de	  goedheiligman	  langs!	  Hopelijk	  heeft	  de	  Sint	  
genoeg	  roddels	  verzameld	  van	  jullie	  en	  komen	  we	  nog	  iets	  te	  weten!	  	  	  
12	  november:	  Gisteren	  vertrok	  de	  Sint	  terug	  naar	  Spanje,	  maar	  wat	  weet	  u	  over	  
11	  november?	  
19	  november:	  Waarom	  heeft	  de	  koningin	  een	  roze	  telefoon?	  
	  

26	  november:	  Hopelijk	  zijn	  jullie	  stemmetjes	  gesmeerd,	  want	  wij	  rekenen	  op	  jullie	  
engelengezang!	  Christus	  koning,	  meer	  info	  volgt.	  
1	  december:	  Vanaf	  nu	  beginnen	  de	  avondrondes,	  want	  wij	  houden	  rekening	  met	  de	  
studerende	  aspi’s!	  Tijd	  om	  al	  die	  spieren	  eens	  los	  te	  gooien	  en	  al	  die	  stress	  van	  je	  lijf	  te	  
shaken!	  Avondronde	  van	  19u	  tot	  21u.	  
8	  december:	  Joepie	  Sinterklaas	  is	  geweest!	  Jammer	  dat	  wij	  Sint-‐Maarten	  vieren!	  Gelukkig	  
kunnen	  we	  alweer	  aftellen	  naar	  Kerstmis!	  
9	  december:	  YES	  YES	  YES,	  cadeautjes	  kopen	  en	  warme	  chocomelk	  drinken	  op	  onze	  
Kerstmarkt!	  
10	  december:	  De	  leiding	  is	  druk	  in	  de	  weer	  om	  de	  koer	  weer	  op	  te	  ruimen	  na	  die	  geweldige	  
kerstmarkt	  van	  gisteren.	  Geen	  chiro	  
15	  december:	  Ik	  ben	  wat	  ik	  ben,	  maar	  als	  je	  weet	  wat	  ik	  ben,	  ben	  ik	  het	  niet	  meer.	  
	  
	  
	  
	  



22	  en	  23	  december:	  Hoe	  leit	  dit	  kindeke	  hier	  in	  de	  kou.	  Ziet	  eens	  hoe	  alle	  zijn	  ledekens	  beven.	  
Ziet	  eens	  hoe	  dat	  het	  weent	  en	  krijt	  van	  rouw!	  Na,	  na,	  na,	  na,	  na,	  na	  kindeke	  teer,	  ei	  zwijg	  
toch	  stil,	  sus,	  sus!	  En	  krijt	  niet	  meer.	  Jullie	  worden	  om	  19u	  op	  de	  koer	  verwacht	  om	  te	  
kerstzingen!	  
24	  december:	  Iedereen	  zit	  rond	  te	  tafel	  en	  smult	  van	  het	  heerlijke	  
kerstdiner.	  Vrolijk	  kerstfeest	  iedereen!	  Geen	  chiro	  
31	  december:	  10,	  9,	  8,	  7,	  6,	  5,	  4,	  3,	  2,	  1	  GELUKKIG	  NIEUWJAAR!!!	  
Geen	  chiro	  
7	  januari:	  Jullie	  zijn	  nog	  aan	  het	  bekomen	  van	  de	  feestdagen	  en	  
jullie	  leiding	  is	  al	  flink	  aan	  het	  blokken.	  Geen	  chiro	  
14	  januari:	  Vandaag	  zijn	  jullie	  de	  helden!	  ASPI-‐STAGE!	  
21	  januari:	  Wat	  vorig	  jaar	  een	  groot	  succes	  was,	  wordt	  dit	  jaar	  
opnieuw	  gedaan.	  Het	  wordt	  een	  heerlijke	  namiddag	  vol	  leuke	  en	  vergeten	  spelletjes!	  
28	  januari:	  Het	  einde	  van	  de	  blok	  is	  in	  zicht!	  
4	  februari:	  Wanneer	  ga	  je	  net	  zo	  snel	  als	  een	  formule	  1-‐auto	  op	  volle	  snelheid?	  
11	  februari:	  Vandaag	  is	  het	  groot	  feest	  in	  Aalst.	  Misschien	  spotten	  jullie	  ons	  wel	  in	  de	  stoet	  
(of	  ‘s	  avonds	  op	  de	  grote	  markt).	  Geen	  chiro!	  
18	  februari:	  Hopelijk	  zijn	  jullie	  al	  een	  beetje	  bekomen	  van	  Carnaval!	  Wij	  zijn	  er	  klaar	  voor	  om	  
er	  weer	  helemaal	  in	  te	  vliegen!	  
24	  en	  25	  februari:	  Steek	  jullie	  handen	  maar	  uit	  de	  mouwen!	  Ook	  dit	  jaar	  geven	  wij	  een	  
eetfestijn.	  Hopelijk	  kunnen	  jullie	  ons	  een	  handje	  toesteken?	  

	  
WIJ	  HEBBEN	  ER	  ONGELOFELIJK	  VEEL	  
ZIN	  IN!	  	  
Dikke	  kussen	  
XXX	  
Fien,	  Ine	  en	  Emma	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
Recept:	  Gevulde	  Halloween	  paprika’s	  
	  
Ingrediënten	  
•  4	  paprika's	  
•  300	  gr	  gehakt	  
•  4	  eetlepels	  kaas	  
•  125	  gr	  champignons	  
•  1	  blikje	  tomatenpuree	  
•  1	  theelepel	  italiaanse	  kruiden	  
•  1	  uitje	  
•  1	  klein	  blikje	  mais	  
•  125	  gr	  ontbijtspek	  

	  
Bereiding	  
Verwarm	  de	  oven	  op	  200	  graden.	  Snijd	  het	  kapje	  van	  de	  paprika’s	  en	  verwijder	  
de	  pitjes.	  Snijd	  met	  een	  scherp	  mes	  ogen,	  een	  neus	  en	  mond	  uit	  de	  paprika.	  Zet	  
de	  paprika’s	  in	  een	  ovenschaal	  of	  op	  een	  bakplaat.	  Bak	  de	  ontbijtspek	  in	  een	  
pan.	  Verwijder	  eventueel	  een	  beetje	  van	  het	  vet	  en	  voeg	  dan	  de	  gesnipperde	  ui	  
toe.	  Voeg	  dan	  ook	  het	  gehakt	  toe	  en	  rul	  dit	  bruin.	  Bak	  ook	  de	  champignons	  
mee	  en	  voeg	  dan	  de	  tomatenpuree	  en	  kruiden	  toe.	  Schep	  als	  laatste	  de	  mais	  er	  
door	  en	  laat	  nog	  een	  paar	  minuutjes	  zachtjes	  bakken.	  Vul	  de	  paprika’s	  met	  het	  
gehaktmengsel	  en	  bestrooi	  de	  bovenzijde	  met	  wat	  kaas.	  Leg	  eventueel	  de	  
dekseltjes	  naast	  de	  paprika’s	  en	  zet	  ze	  ongeveer	  25	  minuten	  in	  de	  oven.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



	  



	  

De	  Chiro	  Streeflijn	  
	  

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.	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  

	  



	  

	  
	  
	  

 



Verjaardagen	  
 

v   Op	  3	  oktober	  wordt	  leidster	  Lorien	  20	  jaar,	  dat	  wordt	  een	  groot	  feest!	  
v   Op	  4	  oktober	  wordt	  Eponine	  van	  de	  Tippers	  12	  jaar,	  hiep	  hiep	  hoera!	  
v   Op	  7	  oktober	  wordt	  Emi	  van	  de	  Speelclub	  9	  jaar,	  lang	  zal	  je	  leven!	  
v   Op	  11	  oktober	  wordt	  leidster	  Emma	  21	  jaar,	  proficiat	  lieve	  Emma!	  
v   Op	  12	  oktober	  wordt	  Nora	  van	  de	  Kwiks	  10	  jaar	  &	  Merel	  van	  de	  

Tippers	  12	  jaar,	  een	  dikke	  knuffel	  voor	  beide!	  
v   Op	  14	  oktober	  wordt	  Clara	  van	  de	  Aspi’s	  17	  jaar,	  waar	  blijven	  die	  

cadeautjes?	  
v   Op	  18	  oktober	  wordt	  leidster	  Charlotte	  20	  jaar,	  drie	  dikke	  kussen!	  
v   Op	  19	  oktober	  wordt	  Maïté	  van	  de	  Speelclub	  8	  jaar,	  dat	  moet	  

gevierd	  worden!	  
v   Op	  21	  oktober	  wordt	  Yanah	  van	  de	  Pinkels	  7	  jaar,	  kaarsjes	  uitblazen!	  
v   Op	  23	  oktober	  wordt	  Muka	  van	  de	  Tippers	  12	  jaar,	  laat	  je	  maar	  eens	  goed	  verwennen!	  
v   Op	  24	  oktober	  wordt	  leidster	  Inneke	  20	  jaar	  &	  Helena	  van	  de	  Aspi’s	  16	  jaar,	  dubbel	  en	  dik	  

feest!	  
v   Op	  28	  oktober	  wordt	  Silke	  van	  de	  Tippers	  12	  jaar,	  al	  12	  jaar	  op	  deze	  wereld!	  
v   Op	  29	  oktober	  wordt	  Lamar	  van	  de	  Speelclub	  9	  jaar,	  pakjes	  uitpakken!	  
v   Op	  3	  november	  wordt	  Tess	  van	  de	  Kwiks	  10	  jaar,	  blaas	  die	  kaarsjes	  maar	  uit!	  
v   Op	  6	  november	  wordt	  Sofie	  van	  de	  Kwiks	  11	  jaar,	  al	  1	  jaar	  een	  echte	  tiener!	  
v   Op	  7	  november	  wordt	  Lotte	  van	  de	  Tippers	  12	  jaar,	  joepie	  jeej!	  
v   Op	  10	  november	  wordt	  Sienna	  van	  de	  Kwiks	  11	  jaar,	  beentjes	  omhoog	  en	  laat	  je	  maar	  

verwennen!	  
v   Op	  14	  november	  wordt	  Hasse	  van	  de	  Speelclub	  9	  jaar,	  vandaag	  is	  het	  jouw	  dag!	  
v   Op	  15	  november	  wordt	  Meisan	  van	  de	  Kwiks	  10	  jaar,	  yes	  groot	  feest!	  
v   Op	  18	  november	  wordt	  Taeike	  van	  de	  Aspi’s	  16	  jaar,	  olé	  pistolé	  santé!	  
v   Op	  22	  november	  wordt	  Marthe	  van	  de	  Speelclub	  9	  jaar,	  dat	  moet	  gevierd	  worden!	  
v   Op	  25	  november	  wordt	  leidster	  Julie	  DR	  20	  jaar,	  bloempje	  van	  de	  dierentuin!	  
v   Op	  26	  november	  wordt	  leidster	  Emma	  (Gribbel)	  19	  jaar,	  dans	  er	  maar	  op	  los!	  
v   Op	  28	  november	  wordt	  Tessa	  van	  de	  Kwiks	  10	  jaar,	  want	  het	  is	  feest	  feest,	  zoals	  nog	  nooit	  

één	  is	  geweest!	  
v   Op	  1	  december	  wordt	  Sam	  van	  de	  Speelclub	  9	  jaar,	  lekker	  doen	  waar	  je	  zin	  in	  hebt	  vandaag!	  
v   Op	  3	  december	  wordt	  Hasse	  van	  de	  Speelclub	  9	  jaar	  &	  leidster	  Delfien	  19	  jaar,	  jullie	  zijn	  de	  

prinsesjes	  van	  de	  dag!	  
v   Op	  22	  december	  wordt	  Morganne	  van	  de	  Tiptiens	  15	  jaar,	  voor	  jou	  een	  dag	  vol	  geluk!	  
v   Op	  23	  december	  wordt	  Laura	  van	  de	  Tiptiens	  15	  jaar,	  hieperdepiep	  hoera!	  
v   Op	  27	  december	  wordt	  Marie	  van	  de	  Aspi’s	  17	  jaar,	  veel	  plezier	  vandaag!	  
v   Op	  5	  januari	  wordt	  Renée	  van	  de	  Aspi’s	  16	  jaar,	  maak	  er	  een	  onvergetelijke	  dag	  van!	  
v   Op	  7	  januari	  wordt	  Maya	  van	  de	  Pinkels	  7	  jaar,	  vandaag	  wordt	  jij	  in	  de	  bloemetjes	  gezet!	  
v   Op	  8	  januari	  wordt	  Céleste	  van	  de	  Speelclub	  9	  jaar,	  Florence	  van	  de	  Kwiks	  11	  jaar	  &	  leidster	  

Marie	  19	  jaar,	  een	  echt	  Sjaloma	  feest!	  
v   Op	  10	  januari	  worden	  Madeleine	  &	  Elena	  van	  de	  Kwiks	  10	  en	  11	  jaar,	  maak	  er	  een	  echt	  

Kwiksfeest	  van!	  



v   Op	  20	  januari	  wordt	  Amélee	  van	  de	  Speelclub	  8	  jaar,	  weer	  een	  jaartje	  erbij!	  
v   Op	  21	  januari	  wordt	  leidster	  Emma	  Vermeir	  20	  jaar,	  partyyy!	  
v   Op	  1	  februari	  wordt	  Sien	  van	  de	  Tiptiens	  15	  jaar,	  geniet	  ervan	  gast!	  
v   Op	  2	  februari	  wordt	  Eve	  van	  de	  Tippers	  12	  jaar,	  enjoy!	  
v   Op	  17	  februari	  wordt	  leidster	  Janneke	  21	  jaar,	  een	  verantwoordelijke	  meid!	  
v   Op	  20	  februari	  wordt	  leidster	  Manon	  20	  jaar,	  feesten	  lijk	  de	  beesten!	  
v   Op	  27	  februari	  wordt	  Kaat	  van	  de	  Tippers	  13	  jaar,	  lang	  zal	  je	  leven	  in	  de	  gloriaaaa!	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  



	  


