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Voorwoord hoofdleidster
Lieve ouders, familie en gastjes van Chiro Sjaloom.

Eindelijk is het weer chiro! Na een goede en warme vakantie is de leiding klaar voor het 
nieuwe jaar. We hebben afscheid moeten nemen van een heel groepje leiding na het kamp. 
Ik wil ze graag allemaal bedanken voor hun inzet en liefde voor de leiding en natuurlijk de 
gastjes, ze gaan zeker gemist worden! 
We hebben ook het geluk om drie geweldige grieten te mogen verwelkomen in onze ploeg. 
Lena, Maartje en Clara passen al perfect in de ploeg en gaan er met de rest van ons een 
topjaar van maken.

Een aantal evenementen zijn ook al in aantocht. De dianamiddag is net achter de rug 
maar dag en nacht van de jeugdbeweging is ook al in zicht. Op 19 oktober is er een groot 
ontbijt op de markt, in de namiddag feest van de jeugd en savonds een fuif voor de oudste 
gasten en leiding. Door onze buurjongens wordt feest van de jeugd en nacht van de 
jeugdbeweging een heuse feestdag, zeker komen dus!
In november komt er een goede man langs bij ons op de chiro die de brave kinderen een 
cadeautje geeft, maar pas op, stoute kindjes moeten in de zak! Enkele weken later vieren 
we Christus koning, op 25 november, en nadien is er aansluitend chiro tot 15 uur. Meer info 
volgt.
Onze kerstmarkt wordt in een nieuw jasje gestoken en we zijn nu al volop bezig met de 
voorbereidingen, dus kom op 15 december naar de koer voor een gezellige avond met 
Sjaloom.
Zoals jullie zien, heel wat gepland maar niet getreurd, want daar zitten nog heel veel 
chirozondagen bij ook! 

Met een ploeg van 15 zorgen we zoals elk jaar voor zoveel mogelijk zondagplezier en hopen 
dat jullie er allemaal evenveel zin in hebben als wij!

Warme chirogroetjes,

Amalia x



Jaarthema ‘Ça va?!’

Met een ? want we willen dat we aan elkaar écht vragen hoe het gaat.
Met een ! want we willen graag dat iedereen kan uitkomen voor hun gevoel.
 
‘Ça va?!’ gaat over de avonturen van Eenhoorn, maar stiekem over de avonturen van elk 
van ons! Eenhoorn is op het eerste gezicht een gewone eenhoorn. Eigenlijk is dat ook echt 
zo, maar als Eenhoorn in de spiegel keek, zou je weleens jezelf kunnen zien. Of iemand 
anders van je groep!

Druk, druk, druk: elke dag naar school, huiswerk maken, goeie punten halen op toetsen 
en examens, uitblinken op de muziekschool, scoren met de voetbalploeg, de hipste 
kleren uitzoeken, blijk geven van een spetterend leven op je Facebook-, Instagram- en 
Snapchatprofiel, oma toch regelmatig eens bezoeken, afspreken met vrienden en, oh ja, 
dan op zondag ook nog eens naar de Chiro gaan voor de leukste namiddag van de week. 
Anno 2017 ligt er veel druk op de schouders van onze kinderen en jongeren. 
Uit onderzoek van de Vlaamse Jeugdraad  blijkt dat twee op de drie jongeren zich vaak 
gelukkig en tevreden voelen. Dat cijfer heeft als keerzijde dat een derde van de jongeren 
zich vaak droevig, bedrukt of ongerust voelt. Het onderzoek wijst ook uit dat 60% van de 
jongeren het gevoel heeft niet aan de verwachtingen te kunnen voldoen. Meer dan een 
op de drie jongeren voelt zich psychisch zo slecht dat het hun functioneren belemmert. 
Een positieve noot hierbij is dat meer dan 80% van de jongeren aangeeft dat afspreken 
met vrienden hen het meeste energie geeft, en twee op de drie jongeren vindt dat hun 
vrienden hen echt begrijpen. 
De laatste jaren komen vragen over psychisch welzijn van kinderen en jongeren vaker en 
vaker tot bij ons. Hoog tijd om een jaar lang dit thema extra onder de aandacht te brengen, 
onze expertise aan te vullen en een sterke boodschap uit te dragen naar de buitenwereld. 
Want jongeren, die moeten zorgeloos jong kunnen zijn! 



Pinkels
Dag allerliefste pinkels!!

We hebben het jaar al goed gestart met onze coole overgangsdag en adembenemende dianamid-
dag waar jullie de mooiste foto’s konden bewonderen maaaaaar……. zijn jullie klaar voor alweer 
een nieuw, knotsgek jaar met jullie nieuwe leidsters?!

7 oktober: Vandaag is het vriendjesdag! Hoera! Breng jullie leukste vriendinnetjes mee om samen 
een fantastische namiddag te beleven.

14 oktober: Wie van jullie durft het aan, mee naar schemermeer te gaan? Vandaag nemen we het 
op tegen een weerwolf, een elf en zelfs tegen een vampier!

Vrijdag 19 oktober: Vandaag is het jullie dag pinkels! Haal jullie uniform maar uit de kast want 
vandaag mogen jullie op school laten zien dat jullie echte chiromeisjes zijn.

21 oktober: Arrrrrrr……. Ik ben kapitein één-oog en ik wil de schat vol gouden 
munten in 
mijn bezit krijgen! Komen jullie mij helpen? 

28 oktober: Toe ga mee naar snorkelland in de diepe zee en beleef de avon-
turen van de snorkels met ons mee!

4 november: Hopelijk zijn jullie dit jaar allemaal braaf geweest want de Sint 
komt ons bezoeken met heel wat lekkers.

11 november: Toby, Toby, ik voel vlinders in mijn buik… Kom verkleed als superhelden want mega 
mindy heeft jullie hulp nodig!

18 november: Boer Leo zijn koeien zijn ontsnapt. Kom verkleed als boerin 
en breng een aardappel mee!

25 november: Vandaag is het Christus Koning, dit wordt een speciale chiro-
zondag. Meer info volgt.

2 december: Tinkerbel gaat aan de slag in de haar werkplaats komen jullie helpen? 

9 december: Sneeuwwitje, doornroosje, pinokkio en nog vele andere sprookjes zijn verdwaald in 
onze wereld. Kom mee en help hen de weg terugvinden naar sprookjesland. 

16 december: Vandaag is het helaas geen chiro. Jullie kunnen de dag ervoor wel komen genieten 
op onze kerstmarkt!

21 en 22 december: Ho ho ho. De kerstman is in het land dus houden wij gaan kerstzingen. 

30 december: Geniet van al het lekkere eten en van de cadeautjes! Vandaag is er geen chiro. 

6 januari: Wij zijn nog steeds in vakantiemodus, jullie ook? Hang nog maar een laatste keer lekker 
lui in de zetel want vandaag is er opnieuw geen chiro.



13 januari: Hup 1 2 3, hup 1 2 3. Vandaag kunnen jullie de meeste zotte toeren uithalen. Kom ver-
kleed als cheerleader.

20 januari: Dokter, dokter… 

27 januari: Bestaan spoken echt? Kom het vandaag ontdekken!  

3 februari: Van Afrika tot in Amerika!

10 februari: Ik heb een rode neus, veel krullen en trek graag gekke bekken. Wat ben ik?

16 en 17 februari: Kom allemaal smullen van onze heerlijke kip met kroketten. JAMMIE lekker! 

24 februari: Professor flapoor is heel erg verward. Vandaag kom je te weten wat hij deze week 
heeft meegemaakt!

 
 

Dikke knuffels van jullie leidsters,

 
	 				Lena,	Delfien	en	Emma



Liefste allerliefste gele rakkers van speelclubland,

Wat zijn wij blij dat wij jullie leiding mogen zijn! Wij kunnen haast niet wachten om er samen met 
jullie een chirojaar vol geel plezier van te maken! Hebben jullie er ook al zin iiin??? 

7 oktober: Net zoals in een voetbalploeg houden wij ook van een grote 
vriendengroep, breng dus zeker al je vriendinnen mee om hen een echte 
chirozondag te laten beleven! 

14 oktober: Kom in je vuilste kleren want wij houden de
enige echte speelclub-doop!

vrijdag 19 oktober: Dag van de jeugdbeweging, ga in uniform naar school! En kom ‘s
ochtends langs op de Grote Markt voor het ontbijt!

21 oktober: Mix deze twee liedjes en je krijgt een knotsgekke namiddag!
  
Bob de Bouwer, kunnen wij het maken,   +
Bob de Bouwer, NOU EN OF!!! 

28 oktober: Zet je beste speurneus op want vandaag houden wij een moeilijke
zoektocht!

4 november: Vandaag geen stoute kindjes, want de grote lieve man komt op bezoek 

11 november: En op een dag zeg je ja, kom trouw met mij! Iemand roept dan “kus de bruid” 

18 november: Na vandaag zien de speelclub er ongeveer zo uit:   

25 november: Christus Koning, meer info volgt later!

2 december: Hopelijk hebben jullie geen twee linkerhanden want vandaag hebben we 
jullie hulp zeker nodig! 

9 december: Wij stellen u voor ‘Koninkrijk Speelclub’.

zaterdag 15 december: We hebben onze jaarlijkse kerstmarkt in een nieuw jasje gesto-
ken, kom zeker een kijkje nemen!

16 december:  geen chiro

vrijdag 21 en zaterdag 22 december: kerstzingen van 19u tot 21u, meer info volgt later 

Speelclub

Ik leef in een wereld van prinsen en kastelen
’t is fijn om prinses te zijn
Een droom die al mijn vriendinnen met me delen
Zo fijn om prinses te zijn
In Prinsessia



23 december:  geen chiro
30 december:  geen chiro
6 januari: geen chiro 

13 januari: Vandaag is één grote verrassing, hopelijk hebben jullie je nieuwsgierige hoed op!

20 januari: Haal jullie beste zangstemmetje maar al boven want wij zoeken het mooiste engelen-
stemmetje! 

27 januari: Vul je buikjes maar niet te veel vandaag want frituur De Smullende
Speelclub staat paraat!

3 februari: Wie eet er hier zijn snottebellen op? De trollen van het Speelclubbos!

10 februari: Zijn jullie klaar voor de nieuwste aflevering van The Oilsjtersen bake off?!!

17 februari:  geen chiro, kom jullie buikjes rond smullen op ons jaarlijks eetfestijn in ‘t Kapellek-
en!

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

3 maart: geen chiro, spot jullie leidsters tijdens de carnavalsstoet! 

Groetjes,

     

 

Emma Fien Maartje



Kwiks
GROENE KWIKIESSSSS

Klaar voor een jaar vol spel en plezier? WIJ ALVAST WEEEEEEELLLLL

7 oktober: Joepie vriendjesdag! 

14 oktober: It’s not about the money, money, money!! Kom verkleed als pion! 

vrijdag 19 oktober: Dag van de jeugdbeweging, ga in uniform naar school! En kom samen met 
je leidsters vieren op Feest van de jeugd! Meer info volgt!  

21 oktober: 

28 oktober: Wie wilt ontsnappen, moet de kalmte bewaren...

4 november: Er komt een grote lieve man op bezoek vandaag!!

11 november: Zijn jullie wel braaf geweest??!! 

18 november: Zwart/wit/zwart/wit/zwart/wit  

25 november: Christus Koning, meer info volgt later!

2 december: BRRRR... trek je warme jas maar aan vandaag!!

9 december: Haal de kunstenaar in jezelf maar naar boven!

zaterdag 15 december:  Kerstcafé olé olé

16 december:  geen chiro :(

vrijdag 21 en zaterdag 22 december: kerstzingen van 19u tot 21u, meer info volgt later :)

23 december:  geen chiro
30 december:  geen chiro
6 januari: geen chiro 

13 januari: Leiding? Waar ben je?



20 januari: LALALAAAA, hopelijk kunnen jullie mooier zingen als Leidster Lorien??!! 

27 januari:

3 februari: Kleed je extra hip vandaag #chiroopzondag #hipsters #hashtagg #coolzijn

10 februari: Bijt Eva van Adam zijn appel?

17 februari:  geen chiro, kom jullie buikjes rond smullen op ons jaarlijks eetfestijn!

24 februari: ATTENTIOOOOOOONNNN 

3 maart: geen chiro, spot jullie leidsters tijdens de carnavalsstoet! 

LIEVE GROENE GROETJES, 

     LORIEN & JULIE



Tippers
Dag allerliefste tippers,

Wij hebben superveel zin in het nieuwe chirojaar! We gaan er samen iets plezants van maken! 
Hieronder vinden jullie wat wij de komende zondagen gaan doen! We makken er een TIP(pers) TOP 
jaar van xxxxxxxxxxx

30/09: Samen met een pannenkoekje blikken we terug op de mooie momenten van het Chiro 
kamp, jullie zijn allemaal welkom op de DIANAMIDDAG, deze gaat door van 14u tot 17u in het 
t’Kappeleke! 

7/10: Hallo vriendjes en vriendinnetjes,
We komen er weer aan.
Hallo vriendjes en vriendinnetjes.
We gaan weer met sjaloom op de baan. (Dit rijmt dus héé)
VRIENDJESDAG! 

14/10:  We bereiden ons voor op de meest fantastische dag die dit jaar doorgaat op vrijdag 19 
oktober! Hebben jullie zin om deze zondag al een feestje te vieren? 

19/10: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING, ONZE FEESTDAG!! Komen jullie in uniform naar het ontbijt 
op de grote markt? We hopen van wel! Om 16u gaat het feest van de jeugd door aan de sporthal 
KTA césar Haeltermanstraat, we hopen jullie daar ook massaal te zien !! 

21/10: Zijn jullie goede padvinders??? Hopelijk kunnen jullie ook goed sluipen!

28/10: Halloween is mijn favoriete feest 
Dan ben ik verkleed in een griezelbeest
Met Halloween ben je welkom in de hel
Je krijgt de kriebels, je bibbert uit je vel!!! 

4/11: Sinterklaas kapoentje
Gooi wat in mijn schoentje, 
Gooi wat in mijn laarsje, 
Dank u Sinterklaasje! 

11/11: Mark(t).

18/11: Geniaal digitaal!

25/11: Christus koning! Verdere info volgt nog

30/11: All I want for christmas is youuuuu babyyy! AVONDRONDE van 
19u-21u! We wensen jullie allemaal veel succes met de examens liefste 
tippers! 

7/12: knutsel prutsel frutsel.. AVONDRONDE van 19u-21u 

15/12: kerstcafé en iedereen is welkom, breng zeker je vrienden en familie mee! 
Verdere info volgt nog



16/12: Het was gisteren ons kerstcafé dus rusten we even uit, GEEN CHIRO 
21-22/12: We gaan Aalst eens laten horen hoe goed onze stemmetjes zijn dus warm jullie stem al 
maar op want het is kerstzingen! 

23/12: GEEN CHIRO, prettig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar!
30/12: het is vakantie, geniet ervan tippers! GEEN CHIRO
6/1: Nog steeds vakantie, amuseer jullie! GEEN CHIRO 

13/1: Durf, doe, trek soms je stoute schoenen aan
Soms moet je niet blijven denken 
Soms moet je gewoon gaan 

20/1: Hansje knipperdolletje Die zat laatst aan den dijk
 Hij krabde daar zijn bolletje, Zijn mutsje viel in ‘t slijk. 
Hansje, wil je je mutsje verkopen? 
Nee, zus, Wie verkoopt er ooit zijn muts?

27/1: Tikke takke toonen
 ‘t Varkentje in de boonen
‘t Paardje in de haver
‘t Koetje in de klaver

3/2: Onder aan de ladder
Zo gaan we omhoog
Naar een toekomst zo mooi als de regenboog 
Onder aan de ladder
Je hoeft je nergens voor te schamen 
Onder aan de ladder

10/2: Wij gaan schaatsen !! Meer info geven we jullie nog maar 1 ding weten we 
al zeker: het gaat leuk worden !!

17/2: Ons jaarlijkse EETFESTIJN dus geen Chiro op zondag maar kom zeker 
smullen op zaterdag en/of zondag van onze lekkere kip en kroketjes met de hele familie, verder 
info volgt nog!

24 februari: gezelschapsspelletjes in real life, hoe verzamel jij alle straten in monopolie of vernietig 
alle boten van de andere ploeg?

Veel liefs van 
jullie leidsters 
xxxx

Marie Manon Amalia



Tiptiens
Dag lieve lieve TIPTIEEEEEEENS 

De leiding kijkt al heeeel hard uit naar dit jaar en heeft dus al veel gepland voor 
jullie!!! Hopelijk zijn jullie minstens even enthousiast en blij als wij! 

30 september: DIANAMIDDAG!!! Kom allemaal kijken naar de foto’s van op kamp!

7 oktober: Klaar voor ons Chirojaar????

14 oktober: Vanaf nu slapen we allemaal samen op de chiro! We zijn dus klaar voor leefweek!!! 
We geven jullie en jullie ouders nog extra info! 

21 oktober: We hebben elkaar zooooo hard gemist! (Of niet?) 

28 oktober: Familie of Thuis?

4 nov: We hopen dat jullie braaf zijn geweest dit jaar!

11 nov: Ork ork ork , soep eet je met een … ?      ?? 
                                                                                                                              

18 nov: Haal je beste valsspeeltechnieken boven en maak ons trots ;) 

25 nov: Christus Koning! (dwz keurig op tijd in keurig uniform en talrijk aanwezig!) Meer info 
krijgen jullie nog!

2 dec: We hopen op jullie knutselskillzzzzz 

9 dec: En hier nog steeds 

15 dec: We hopen jullie talrijk te zien op ons KERSTCAFE!!! 

16dec: Geen chiro :(

21 en 22 dec: Show jullie engelenstemmetjes en wij showen de onze! 

30 dec: Helaas pindakaas, geen chiro

6 jan: Nog veel meer pindakaas! Hier ook niet!

13 jan: It’s a me! Mariooooo! 



20 jan: Ho ho ho Merry X-Mas 

27 jan: Ik ben wat ik ben , maar als ik het ben, ben ik het niet meer!

Vele lekjes van Leidster Kak-aan-mijn-rok en Leidster Konijnentandje 



Aspi’s
30 september: De zondag met de dianamiddag + start leefweek 

7 oktober: De zondag met de duizend zonnen. Neem je fiets mee! 

14 oktober: De zondag met om 11u30 aan het station zijn. Neem je buzzypas en lunchpakket mee!
 
21 oktober: De zondag met aspi bake off. 

28 oktober: De zondag met de superhelden. Kom in je favo superheld!

4 november: De zondag met de Sint. 

11 november: De zondag met geen chiro. 

18 november: De zondag met een jarige job.
 
25 november: De zondag met christus koning.

2 december: De zondag met geen zondag maar een vrijdagavond.

9 december: De zondag met geen zondag maar een vrijdagavond.

16 december: De zondag met zaterdagavond kerstcafé 

21 & 22 december: De maandag en dinsdag dat we gaan zingen

13 januari: De zondag met aspistage

20 januari: De zondag met aspistage

27 januari: De zondag met  een minuut stilte. 

3 februari: De zondag met een verwenmomentje

10 februari: De zondag met  een lepel.

17 februari: De zondag en de zaterdag met het eetfestijn. 

24 februari: De zondag met een barbiepop. 

3 maart: carnaval

  Kusjes jullie leiding

Charlotte

Anthea



Leiding
Na een fantastisch mooi kamp hebben we jammer genoeg afscheid moeten nemen van 7 
TOP-leiding! Via deze weg willen we ze nog eens allemaal bedanken voor de inzet voor Sjaloom. 
BEDANKT BEDANKT BEDANKT!!
 
MAAAAAR...Dit jaar krijgen wij er in onze leidingsploeg 3 schatten van leidster bij! 
Maartje, Clara en Lena staan met veel enthousiasme klaar om jullie het jaar van jullie leven te 
geven! Willen jullie deze leidsters alvast beter leren kennen? Zie hier dan alvast hun vrienden-
boekjes.  Veel leesplezier!



Inschrijvingen + communicatie
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, telefoon-
nummer 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 activitei-
ten 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@chi-
rosjaloomaalst.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)



Agenda + Activiteiten



Agenda + Activiteiten



Belangrijke taken



Uniform
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 



Spelletjes + recept



RECEPT: Homemade kipnuggets
Zelf knapperige kipnuggets maken? Helemaal niet moeilijk!
 
Ingrediënten
• 300 g kiphaasjes (alle varianten mogelijk) 
• 2 eieren 
• 50 g cornflakes 
• 2 el bloem 

1. Verwarm de oven voor op 190 °C. Snijd de kiphaasjes in de breedte doormidden en be-
strooi ze met peper en zout. Splits de eieren (de eidooiers worden niet gebruikt). Klop 
het eiwit iets schuimig. Verkruimel de cornflakes grof met de hand en doe in een kom. 
Doe ook de bloem in een kom. 

2. Haal de kipstukjes eerst door de bloem, dan door het eiwit en daarna door de corn-
flakes, zodat de kip bedekt is met een egaal crunchy laagje. Leg de kipnuggets op een 
met bakpapier beklede bakplaat en bak ze in 12 min. in het midden van de oven goud-
bruin en gaar. 

Bereidingstip:
Je kunt de kipnuggets ook bereiden in de heteluchtfriteuse. Bak ze dan 7-8 min. op 190 °C.
combinatietip:
Maak er met ovenfrites en een frisse witlofsalade een hoofdgerecht van.

Combinatietip:
Lekker met barbecuesau



Wistjes

Wist je dat:

• Er 3 nieuwe leidsters zijn?

• Het volgende week (7 oktober) vriendjesdag is, dus 

dat je vriendinnen mag meenemen!

• Leidster Emma Vermeir heel aandachtig kan luister-

en naar spannende verhalen?

• Leidster Lena de meeste broers/zussen heeft in de 

leidingsploeg?

• Leidster Emma De Brouwer super lekkere ijsjes kan maken?

• Het 19 oktober al weer dag van de jeugdbeweging is? 

• Er 15 leidsters zijn?

• De chiro in de top 3 van de grootste jeugdbeweging in Vlaanderen staat?

• Leidster Maartje een ondergrondse puist had in plaats van een onderhuidse?

• Onze naam, ‘Sjaloom’ vrede betekent?  

Familienieuws

Oud-leidster Paula (Paulien Vandriessche) heeft een 
nieuwe aanwinst in haar gezinnetje. 
Kleine Lisa is geboren!
Wij kunnen niet wachten tot deze kleine spruit bij chiro 
sjaloom komt :)

Dikke proficiat Paula!
 
 



Liedjes

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.

DAG WERELD

refrein:

Dag wereld, dag mensen,
dag vrienden allemaal,
Wij groeten u en wensen
ieder kind een gul onthaal.  (bis)

Een wereldstad vol kleine mensen,
waar zijn we nu weer aanbeland.
Hier lopen met hun grote wensen,
de nummers van het niemandsland.

Heel anders dan onze eigen wereld,
waar weer een mens zichzelf kan zijn.
De mensen nieuwe woorden spreken,
een vriendentaal als dit refrein 
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Spotted... Op de Meuleschettekoer
Hallo, wie ben jij? En wat interesseert je? Wat doe je in het dagelijkse leven?
Ik ben Lieve Van Essche en ben al jaren kleuterleidster in Herdersem

Wat doe je hier op de koer? Ben je hier vaak?
De laatste jaren kom ik vooral als veebee op de Meuleschettekoer, maandelijks om naar de lk te 
gaan en verder als er een vraag komt van de leidingsploeg

Heb je een speciale herinnering aan deze koer? Al zotte dingen hier meegemaakt?
Ik heb héél veel herinneringen aan de Meuleschettekoer! Eerst als chiromeisje/leidster en later 
ook nog in den Ypsilon.
Ik heb uiteraard heel wat zotte dingen daar meegemaakt, heb je een uurke of twee?

Wat zou je graag nog eens beleven op deze koer? Of welke zotte dingen moeten hier nog gedaan 
worden volgens jou?
In de zomermaanden stonden de jongens van Maeva elke zondag na de chiro met emmers vol 
water ons op te wachten. Geen medelijden, naar waar je nog moest fietsen, nat was je 
Met den Ypsilon hebben we ooit een spiegeltent gezet ( een ronde tent met spiegelwanden en 
houten vloer). Een gans weekend feest!

Als je kon kiezen tussen chiro geven op de koer, of chiro geven in een natuurrijke omgeving, welke 
omgeving zou je dan kiezen?
Ergens een groot grasveld met een klein bos achter zou ook niet slecht zijn.

Welke hottie zou je niet kunnen missen op deze koer?
Oei, oei, dan denk ik direct aan mijne man Jan. Samen uren doorgebracht in den Ypsilon.

Suggesties voor een volgende spotted? Komt deze persoon regelmatig op de koer? Wanneer kan 
ik hem/haar tegenkomen? 
Iemand van “vel en gamel” die repeteren in ’t Kapelleken misschien..?



Chiroscoop

Fiens Sjalomoscoop
Benieuwd naar wat je te wachten staat de komende chiromaanden? 
Leidster Fien, zelf een tweeling, kijkt al snel naar haar matglazen bol om jou 
een handje te helpen in je wazige toekomst. 

Vissen
Met Mercurius in de zone 
van je horoscoop die over 
school en ontspanning gaat, 
zou ik toch maar wat beter 
opletten in de lessen, en de 
speluitleg, Vissen! Je weet 
maar nooit wat je allemaal 
zou kunnen opsteken!

Kreeft
Na deze hete zomer ben jij 
natuurlijk helemaal rood 
gebakken. Geen nood, lieve 
Kreeft, er is aftersun en veel 
voorspoed aan de horizon 
van onze koer, nu Venus te 
vinden is in de liefdeszone 
van je horoscoop! Jiha!

Schorpioen
Pas op Schorpioen! Je kan 
zomaar eens de liefde van 
je leven tegenkomen. Of het 
nu het lekkerste gerechje,  
een nieuwe puppy is of een 
superzot spel op de chiro is, blij 
zal je sowieso zijn!

Ram
Een beetje koppig zoals 
jij bent durf je wel eens 
tegendraads te zijn. Doe 
vooral zo verder Ram, je zal 
er nog veel mee bereiken! 
Behalve op zondagen 
natuurlijk, dan is het beste 
vooral heel meegaand te 
zijn.

Leeuw
Brul deze maanden maar 
zoveel als je wilt, het effect 
zal toch wat tegenvallen 
nu Mars en Pluto in elkaars 
linie staan. Probeer eens 
de zachte aanpak leeuw 
en toon eens je zachte, 
verborgen, kant.

Boogschutter
Zoals jij zorgt voor sfeer, zo zijn 
er niet zoveel chirogrieten! Kom 
maar gewoon lekker veel naar 
de chiro, we kunnen nog iets 
van je leren! Ps: kom wel steeds 
te voet want Venus staat in de 
verkeerszone van je horoscoop.

Stier
Nu Jupiter tegendraads 
is voel jij dat vooral op 
emotioneel vlak, stier. 
Pomp zeker je fietsbanden 
op als je vertrekt naar de 
chiro of school, zodat je je 
daar ook al niet mee moet 
bezighouden.

Maagd
Sommigen lachen steeds 
met jouw naam, maar trek 
je daar vooral niets van 
aan. Wij zien een glorieuze 
toekomst aan de horizon. 
Probeer eens een ijsje met 
5 bollen. YOLO

Steenbok
BAM! Plots val je uit je bed en 
besef je dat je er al veel te lang 
hebt ingelegen. Geen paniek 
Steenbok, zolang je je niet 
overslaapt op een zondag is er 
niets aan de hand! Geniet er 
van!

Tweelingen
Supercool zoals jij bent 
*knipoog*, ben je soms van 
slag om nog zo supercoole 
mensen tegen te komen. 
Bereid je er op voor dat dit 
kan gebeuren.

Weegschaal
Met Saturnus draaiend 
rond jouw twijfelende 
persoon durf je wel eens 
verrassend uit de hoek te 
komen. Flink. Probeer dit 
ook eens op de chiro.

Waterman
Nu we geen fruitsapjes meer 
hebben op de chiro ben jij 
volledig uit je waterige aard. We 
hebben nog water van de kraan, 
Waterman. Stel je niet aan.



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 Hofstade
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 Erembodegem
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 Steenweg 58
9300 Aalst
amalia.vanvaerenbergh@gmail.com
0497/295051


