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Liefste Sjaloma’s, ouders van Sjaloma’s en sympathisanten 
van Sjaloma’s

2018 is alweer voorbij en 2019 lacht ons toe! Weer een schitterend jaar vol lachen gieren 
en brullen in de chiro!
We beginnen het chirojaar goed met ons jaarlijks eetfestijn waar je kan smullen van 
kippetjes en krokketjes en een heus dessertenbuffet. Allen dus zeker welkom om zaterdag 
16 en zondag 17 februari te komen smullen!
Niet veel later is het carnaval en voor we het weten is het al paasvakantie!
Op vrijdag 5 april geven de tiptiens en aspi’s hun fuif ‘u moeder is een fuif’ waar de 
beentjes goed kunnen worden losgeschud! 
Het weekend van 13 en 14 april gaan de oudste 3 groepen op gewestweekend en de drie 
jongste groepen gaan op 14 april op gewestdag, met een groot slotmoment op de grote 
markt om 16 uur. Meer info volgt.
In mei leggen alle vogeltjes een ei en gaan we fantastische zonnige zondagen beleven om 
in juni het chirojaar af te sluiten met dagje aan… op 23 juni! Die dag gaan we met de hele 
chiro op stap! Meer info over al deze evenement volgt.

Stiekem begint de leiding al uit te kijken naar het kamp dus jullie mogen jullie ook verwa-
chten aan een bezoekje van de leidsters van jullie lieftallige dochter(s) om ze in te 
schrijven. 
Wat het kampthema zal zijn, waar het kamp doorgaat en welke knotsgekke verkleedkleren 
iedereen moet meenemen zijn wij al aan het bekokstoven en laten we jullie met het 
volgende klokje weten, spannend hé?

Bij vragen over eender wat, mogen jullie altijd een berichtje sturen, mailen of een 
ouderwetse brief op de post doen en dan zullen wij deze met liefde beantwoorden. Mailen 
kan via leiding@chirosjaloomaalst.be en de gegevens van elke leidster staan op de laatste 
pagina’s van het klokje.

Het tweede deel van het chirojaar is begonnen en wij staan alvast te popelen om erin te 
vliegen!

Veel chiroliefde
Amalia

Voorwoord hoofdleidster



Pinkels

Dag allercoolste, tofste, liefste en schattigste pinkels!

Nu ons overheerlijke eetfestijn voorbij is, vliegen we er opnieuw in! 
Zijn jullie benieuwd welke avonturen we gaan beleven?

24 februari: HELP! Aliens willen onze stad overnemen! 

3 maart: Vandaag vindt het grootste feest van Aalst en omstreken 
plaats! Geniet van de carnavalsstoet want vandaag is het geen chiro.

10 maart: Hokus pokus pats …… Kom zeker naar de chiro als je wilt 
weten wat Tovenaar Merlijn heeft uitgespookt!

17 maart: Breng zeker jullie beste speurneus mee want we verwachten jullie aan Schotte 
om het beste van onszelf te geven.

24 maart: Komen eeeeeten! Laat vandaag je beste kookkunsten zien!

31 maart: S O S. De Indianen hebben ons nodig.

7 april: Helaas pindakaas, vandaag is het geen chiro. Geniet van de 
vakantie!

14 april: Zijn jullie klaar om aan alle andere chiro’s te laten zien wat voor 
stoere pinkels wij zijn? Vandaag is het gewestdag. Verdere info volgt.

21 april: Joepie! Paaseitjes rapen! Eet jullie buikje maar lekker vol met chocolade, 
vandaag is het geen chiro.

28 april: 1 2 3 4 hup naar achter, hup naar voor.

5 mei: Vlieg je mee naar de maan? 

12 mei: één tegen allen, allen tegen één!

19 mei: Wie wordt Miss Sjaloom?

26 mei: Pinkel zoekt droomprins

2 juni: De Sjaloomrockband zoekt een nieuwe zangeres. Klaar om de 
strijd tegen elkaar aan te gaan en ons team te versterken? 

9 juni: Met de jeep door het oerwoud…. Willen jullie met ons mee op safari?

16 juni:  GEEF ACHT! 



23 juni: Ga je mee? We varen op de zee, zee, zee. In een rubberbootje met z’n twee, 
twee, twee. Vandaag is het dagje aan: meer info volgt.

Veel liefs,
Leidster Lena, Delfien en Emma 



Liefste speelclubjes,
Na onze vele zotte zondagen als kunstenaars, trollen en draken, bruid en bruidegom… 
zijn jullie met onze speelclub-doop gedoopt tot echte stoere speelclubbers! En wat zijn wij 
trots op jullie! Maar 2019 heeft nog enkele verrassingen voor jullie in petto, zo gaan we op 
weekend, dagje aan staat ook eind juni gepland en natuurlijk onze knotsgekke avontuurli-
jke leuke 10daagse in augustus!! 

24 februari: Carnavalsfeest, kom verkleed in je gekste outfit! 

3 maart: Geen chiro, spot jullie leidsters in de stoet! 

10 maart: Hopelijk worden jullie niet te snel misselijk… 

17 maart: Zijn jullie wel echte Sherlock Holmes?

24 maart: We willen allemaal toch wel eens een stoere jon-
gen zijn, neen?

31 maart: Dames en heren, welkom bij Studio Sjaloom!

7 april: Geen chiro (paasvakantie) 
zaterdag 13-14 april: Speelclubweekend en gewestdag, meer info 
volgt later
21 april: Geen chiro (Pasen)

28 april: Doosje hier doosje daar 

5 mei: Welk K3-liedje ben jij? 

12 mei: Welk dier is wit met zwarte vlekken en heeft een bel rond zijn nek hangen? 

19 mei: Wioe wioe wioe opgepaaaast, aan de kant!! 

26 mei: Breng allemaal een aardappel mee!

2 juni: Rood, paars, blauw, groen, geel, oranje…

9 juni: Vandaag wordt onze weg levensecht! 

16 juni: Hangmat, cocktail, zonnebril op en gaan! 

23 juni: Dagje aan, meer info volgt later 

1-10 augustus: kaaaaamp, aftellen!!! 

Groetjes leidsters Maartje, Fien en Emma 

Speelclub



Kwiks







Tippers
Dag liefste tippers, 
De eerste helft van het chirojaar zit er jammergenoeg al op 
maar we hebben nog een leuke 2e helft in petto, kijk maar mee: 

10/2: Wij gaan schaatsen in Liedekerke! JOEPIE!

16-17/2: Komen jullie ook naar ons eetfestijn om jullie buikjes rond te eten met lekkere kip 
en kroketten? 16 februari vanaf 17u30 en 17 februari vanaf 11u30 

24/2:   Ik kocht een ei, de melkboer zei:
        ‘t Komt zo onder de kip vandaan, 
        Ik ben nog te laat van huis gegaan 
        Om het mee te kunnen nemen.
        Hier heeft U een jong leven
        Voor zestien cent of meer, 
        En namens de ouders: smakelijk eten, meneer.

3/3: Het is Aalst carnaval, dus GEEN CHIRO!

10/3: Dansende paarden de draaimolen draait
gieren van metaal van menig attracties
overtreft de laaiende muziek
Lachende gezichten alom te bespeuren
we gaan naar de KERMIS! 

17/3: Ik ben wat ik ben maar als je weet wat ik ben, ben ik het niet meer.

24/3: Gertje, Bobientje die is thuis alleen
Ze heeft niets te eten ze weet niet waarheen
Ga ze maar halen en nodig ze uit
Wij gaan naar buiten en roepen heel luid

31/3: Ooit neem ik je mee heel diep onder de oceaan 
Laat een mooie nieuwe wereld voor je opengaan 
Voor de grijze sleur bedank je, want je hebt een magisch drankje 
Maar je weet hoe het is : als je drinkt gaat het mis 
Ik ben een vis

7/4: GEEN CHIRO want het is paasvakantie, geniet er van ! 

14/4: 13/4-14/4: gewest 24-uurse! Samen met alle tippers van het gewest gaan we er een 
leuke 24uurse houden, verdere info volgt nog. 

21/4: Het is Pasen dus GEEN CHIRO! 



28/4: En hij zei
“Leef, alsof het je laatste dag is”
“Leef, alsof de morgen niet bestaat”
“Leef, alsof het nooit echt af is”
En “leef, pak alles wat je kan”
En ga, a, a, a
A, a, a, a
A, a, a, a
Pak alles wat je kan
En ga, a, a, a
A, a, a, a
Ga
Pak alles wat je kan

5/5: Brazilianen zingen van La Bamba
Olé
Mexicanen houden dan de Samba
Olé
Weet je wat, we komen pas op het journaal
Als we samen feesten allemaal

12/5: ga helemaal op
in het spel
concentratie op en top
met z’n allen
redden we de ballen wel

19/5: We gaan dansen in de zon, baden in het licht 
Ja, we omarmen het leven, met een lach op ons gezicht

24/5: Avondronde! Het exacte uur laten we jullie nog weten ! 

31/5: Avondronde

7/6: Avondronde

14/6: Avondronde 

21/6: Avondronde 

23/6: DAGJE AAN, verdere info volgt nog, maar het gaat zeker een leuke dag worden! 

Marie Manon Amalia



Tiptiens
Onze lieve lieve T10’s 

We beginnen aan ons 2de semester van het chirojaar… (in koor: ooouuuuhn!!!) Maar 
natuurlijk niet getreurd, we hebben nog veeeeel in petto voor jullie ;) 
Begin al vast uit te kijken naar ons gigaleukfantastischmooigezelligchirokamp!!!! 

16 en 17 feb: We hebben ons lekkere eetfestijjjjjn!!! Op welke dag 
kom jij helpen? 
24 feb: Wil jij mijn valentijntje zijn?
3 maart: Sorry gurls , jullie leidsters lopen of kijken naar de stoet! 
Spot ons ;) 
10 maart: Bewijs jullie maar als echte foorwijven! 
17 maart: Speurwerk hier en speurwerk daar! 

24 maart: Temptation Island of Ex On The Beach?
31 maart: Show jullie prinseskantje maar al  
7 april: Helaas pindakaas, geen chiro

14 april: Vandaag is onze afdelingsdag (aka Gewestdag!!!) Kom massaal 
met jullie uniform naar de Grote Markt samen met ons!
21 april: Helaas (weeral) pindakaas , geen chiro 

28 april: Ik ben wat ik ben maar als ik het ben, ben ik het niet meer!
5 mei: In mei leggen alle vogeltjes een ei!
12 mei: Verover jij heel Alosta of laat je het aan ons over?
19 mei: Kussen met Leo DiCaprio of trouwen met Brad Pitt?
26 mei: Uniformcheck vandaag dus U weze gewaarschuwd!
2 juni: Wat doe jij in je slaap? Kwijlen , slaapwandelen of praten?
9 juni: Oya Lélé , ik voel me plots weer zo… Oya Lélé, doe het 
nog 1 keer zo… Oya Lélé!
16 juni: Word jij future kookie? 
23 juni: Dagje aan (Zee? Bos? Berg?)
1 aug – 10 aug: KAAAAAAAAAAMP 

PS: Over het mega tiptienweekend volgt er info, hopelijk ga je met ons meeee xxx

Lekjes en knuffels 
Wij xoxo 



Aspi’s

Allerliefste Aspi’s 
Een nieuw klokje met weer zotte programma’s. Wij zien het alvast volledig zitten en hopen 
dat jullie elke zondag weer talrijk aanwezig zullen zijn!! Als mooie afsluiter hebben we ons 
kamp, waarvoor jullie leidsters al druk aan het plannen zijn. Love you gastjes. 
Ps: Wie ons elke zondag de zanger/zangeres/groep kan zeggen+  titel liedje, krijgt een 
verrassing op kamp ;)  

16-17/02: Eetfestijn, kom julile buikjes vol eten!

24/02:   Ik heb een heeeeel zwaaaaar leven.  

03/03: CARNAVAL, kunnen jullie de leidsters herkennen in de stoet?? 

10/03:    Look What you taught me, and for that, I say. 
Thank u, next  

17/03:   I’ll be riding shotgun underneath the hot sun. Feeling like a someone.  

24/03:   Dites-moi d’où il vient
Enfin je saurais où je vais
Maman dit que lorsqu’on cherche bien
On finit toujours par trouver 

31/03:   Doe het niet zei buurman mol, doe het niet zei buurman mol, doe het niet.
 Hij deed het toch.  

07/04: Paasvakantie, jammer genoeg geen chiro  

12-14/04: Gewestweekend!! 

21/04:  De paashaas, de paashaas die is weer in het land
En aan zijn ene arm draagt hij een grote mand
Een mand vol met eieren, van bim bam beieren
De paashaas, de paashaas die is weer in het land  Geen chiro 

28/04:   En dan zitten we hier in het oude strandhuis
Wat je vertelt houdt me nuchter en warm
Boven m’n hoofd zie ik de grijze wolken 

05/05:   Tú, tú eres el imán y yo soy el metal 
Me voy acercando y voy armando el plan 
Solo con pensarlo se acelera el pulso  

12/05:   All I want is nothing more
To hear you knocking at my door
‘Cause if I could see your face once more
I could die as a happy man I’m sure 



19/05:   Lights will guide you home 
And ignite your bones 
And I will try to fix you 

26/05:  ‘Cause you’re a sky, ‘cause you’re a sky full of stars
I’m gonna give you my heart
‘Cause you’re a sky, ‘cause you’re a sky full of stars
‘Cause you light up the path  
02/06:   ‘Cause every night I lie in bed
The brightest colors fill my head
A million dreams are keeping me awake
I think of what the world could be
A vision of the one I see
A million dreams is all it’s gonna take
A million dreams for the world we’re gonna make 

09/06:  Was alles simpel, hoorde ik geen stemmen in mijn hoofd
Verleden weggesmoord. Mijzelf 1 zaak beloofd
Ik ga ni terug naar al die dagen zonder fucking hoop
Dezelfde kleur van bloed. Hetzelfde DNA 

16/06:  Misschien koop ik wel een Bentley
Misschien koop ik wel een Honda
In m’n jakka met bontkraag
Rijdend naar de Fashion Week 

23/06: Dagje aan! Verdere info volgt

1-10/08: KAMP!!!!!
 

XOXO 
Charthea 

  



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 naam en voornaam van je kind, geboortedatum, adres, 
 telefoonnummer van beide ouders, e-mailadres van beide ouders en naam van 
 beide ouders. 

 2. Je schrijft 30 euro over naar volgend rekeningnummer: BE89 0013 5028 7385 
 Je vermeldt bij de overschrijving naam en 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 
niks meer te doen. 

Met vragen kan je steeds terecht bij de leiding op zondag of op 
leiding@chirosjaloomaalst.be 
Je kan ook specifieke vragen (gericht aan de leiding van jouw dochter) sturen naar het 
desbetreffende e-mailadres:

1. Pinkels: pinkelleiding@chirosjaloomaalst.be
2. Speelclub: speelclubleiding@chirosjaloomaalst.be
3. Kwiks: kwiksleiding@chirosjaloomaalst.be
4. Tippers: tippersleiding@chirosjaloomaalst.be
5. Tiptiens: tiptiensleiding@chirosjaloomaalst.be
6. Aspi’s: aspileiding@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)

Inschrijvingen + communicatie



Agenda en activiteiten



Beste ouders,

Dit jaar hebben we besloten om de paaseitjesverkoop in een nieuw jasje te steken. De 
paaseitjes worden vervangen door truffels. Bovendien kan je kans maken om je dochter dit 
jaar gratis mee op kamp te sturen!!

Wat moet je doen? Ga rond bij familie en vrienden en verkoop zoveel mogelijk truffels. 
Je kan kiezen tussen een doosje zwarte of een doosje bruine truffels, allebei voor €6. Op 
het onderstaande briefje vul je dan het totale aantal dat je verkocht hebt in OF je stuurt je 
bestelling door naar wineengratiskamp@chirosjaloomaalst.be. Vervolgens schrijf je het 
geld over op het rekeningnummer van de Chiro: BE89 0013 5028 7385 
met als vermelding: 
TRUFFELS + NAAM KIND + AFDELING + AANTAL TRUFFELS BRUIN/ZWART.

Van zodra we de bestelling en betaling ontvangen hebben, sturen we u een 
bevestigingsmail. De briefjes kan je op een chirozondag aan een van de leidsters geven. 
De win-een-kamp-actie loopt van 16 februari tot 7 april. 

Na 7 april beginnen we met de bestellingen. Data voor het ophalen van jouw bestelling 
delen we later nog mee. Houd er wel rekening mee dat als je veel doosjes bestelt dat je 
iets meeneemt om ze te vervoeren, zoals een doos, zak, bakje, …

Alvast veel succes, 

De leidsters

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik, …………………………………………………………………………………… (naam ouder)

ouder van …………………………………………………………………………  (naam kind),

uit ………………………………………………………………………………… (afdeling kind)

verkocht €6 X …………. doosje bruine truffels
  €6 X.…………. doosje zwarte truffels

Totaal  €…………. X …………. doosjes

Truffelverkoop



Belangrijke taken



Dag Sjaloma’s en ouders,

Op zondag is het nog steeds de bedoeling dat je of jouw dochter in perfect uniform op 
onze koer verschijnt!
Wat wil dat zeggen? 

• Chirorok / beige rok 
• Polo van het huismerk / Rode T-shirt / Donkerblauwe T-shirt 
• Pull van de chiro / Rode pull / Donkerblauwe pull 
• Chirohemd
• Stevige schoenen!!!

Je kan bij ons nog steeds een nieuwe pull (aan 25 euro) of een nieuwe polo (aan 15 euro) 
kopen. Je spreekt hiervoor Leidster Emma (van de tiptiens) of Leidster Maartje (van de 
speelclub) eens aan op de koer. 

Ook ontvangen wij nog steeds heel graag chirokledij die te klein is en dus niet meer past. 
Deze mag je altijd aan ons geven en wij verkopen die voor een klein prijsje. Ook hiervoor 
kan je ons steeds aanspreken! 

Lieve groeten,
 
Emma en Maartje 

Uniform



Spelletjes



Appellolly’s met frisse melk

Ingrediënten

• 160 g chocolade, in stukjes
• 1 el boter
• 2 grote appels 
• toppings naar keuze: smarties, discobolletjes, koekjes,...
• ijskoude melk

Recept

Smelt de chocolade au bain-marie. Roer goed totdat alle chocolade gesmolten is. 
Voeg daarna de boter toe.

Snijd de appels in schijven van ongeveer 2 cm dikte. 
Steek in elke schijf voorzichtig een lollystokje.

Neem een bakplaat en leg er een vel bakpapier op.

Dop de appelschijven in de gesmolten chocolade, leg ze op het vel bakpapier en decoreer 
ze naar hartenlust met al je toppings.

Laat de appellolly’s na het decoreren best nog een tiental minuutjes opstijven in de 
koelkast.

Serveer met een heerlijk glas frisse melk. 

Smakelijk!

Receptje



Wist je dat:

- Er veel leidsters meelopen in de carnavalsstoet! Ga jij ze spotten?

- We een hele nieuwe keuken hebben op de chiro?

- Ariane van de Speelclub dacht dat de keuken beroofd was!!!

- Het op 14 april gewestdag is? Dan spelen we mega leuke spelletjes
 met andere chiro’s :)

- Jutta van de Tippers een pedadogogische studiedag achter de rug
 heeft?

- Er een grote truffelverkoop-wedstrijd is? 

- De Aspi’s hun eigen klimaatmars deden in Aalst?

 

 
 

Wistjes



Vrouwen! Vrouwen!

Vrouwen, vrouwen, vrouwen,
voorwaarts in de strijd.
Weg met de bokken,
vooruit met de geit.
We moeten het juk
van die kerels eens kwijt.
De broek aangetrokken,
nu komt onze tijd.

Nu zullen ze naar onze pijpen dansen.
We grijpen al die knullen,
we grijpen onze kansen.
We hebben maar een wens:
de mannen minder mans
en de vrouwen veel meer mens!

Hei jochei
Hei jochei, diridiridei,
hé, joché, kom doe mee.
Hier een trom en daar een bel,
vrienden, vrienden, ‘t wordt een heerlijk spel,
Hier een trom en daar een bel,
vrienden, ‘t wordt weer heerlijk,
hei, jochei, jochei.

In iedere groep leeft er een kleine harlekijn,
bij elke dans voelen we dat we vrienden zijn,
kom allemaal, kom allemaal,
speel een tof verhaal.

In elke kreet hoort men een warme melodie,
in onze groep tellen wij een en een is drie,
kom allemaal, kom allemaal,
kom, doe een fijn onthaal.

In onze ploeg groeit er een fijne goede geest,
in ieder spel vieren wij handen, voeten, feest,
kom allemaal, kom allemaal,
kom, leer die nieuwe taal

Liedjes



Sfeerfoto’s kerstmarkt





Pinkels

Speelclub

Kwiks

Emma De Brouwer 
Kwadesteenstraat 7 
9320 Nieuwerkerken 
debrouweremma3@gmail.
com 0479/065989

Fien Bourgeois
Guchtstraat 81 9340 Lede
fienbourgeois@hotmail.com
0478/187784

Lorien De Bondt
Brouwerijstraat 26 9300 Aalst
lorien.debondt@gmail.com
0487/700100

Delfien D’haese
Dirk Martensstraat 70 
9300 Aalst
delfien.dhaese@hotmail.com
0499/974412

Emma Vermeir
Kamdriesstraat 3 9308 Hof-
stade
emmavermeir8@hotmail.com
0471/591642

Julie De Ryck
Brusselse Steenweg 207 
9300 Aalst
juliederyck1997@gmail.com
0474/240713

Lena van Eeden
Ledezijdestraat 57a
9340 Lede
eeden.lena@gmail.com 
0478/677517

Maartje De Bondt
Brouwerijstraat 26 9300 Aalst
maartje.debondt@gmail.com
0489/651230



Tippers

Tiptiens

Aspi’s

Marie Van Hoorde
Ridderstraat 11 bus 1.1
9300 Aalst
marievanhoorde@telenet.be
0473/121118

Emma Gribbe
Leuvestraat 107 9320 Erembode-
gem
emmagribbe9@hotmail.com
0487/376585

Anthea Van Vaerenbergh
Ouden Dendermondse Steenweg 58
9300 Aalst
anthea.vanvaerenbergh@gmail.com
0491/026372

Manon Van Vaerenbergh
Oude Gentbaan 231
9300 Aalst
manonvanvaerenbergh@hotmail.
com
0470/035194

Clara Coussement
Hoezekouterdreef 41 9300 Aalst
claracoussement@telenet.be
0483/419224

Charlotte de Aguirre
Sinte Apoloniastraat 22
9300 Aalst
charlotte.de.aguirre@hotmail.com
0487/413103

Amalia Van Vaerenbergh
Ouden Dendermondse Steen-
weg 58
9300 Aalst
amalia.vanvaerenbergh@gmail.
com
0497/295051


