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Voorwoord
Allerliefste Sjalomies, ouders, familie en vrienden
Het afgelopen jaar was niet waarop we hadden gehoopt.. opnieuw iedereen in bubbels,
beperkingen van hier tot in Tokio en onze evenementen konden helaas niet doorgaan.
Gelukkig wisten we er toch een fantastisch chiro-jaar en een geslaagd ‘take-away eetfestijn’
van te maken. Zonder jullie steun was dit niet gelukt dus daarom nogmaals een dikke
merci!
Gelukkig hebben wij hierdoor een extra centje om er een spetterend kamp van te maken.
Jaja, dat heb je goed gehoord. Het leukste moment van het chiro-jaar komt er weer aan..
ZOMERBIVAAAAK!!! In dit ‘kampklokje’ vind je meer informatie over post, je valies,
verkleedgerief en zoveel meer. Lees dus maar snel verder.
Ik heb heel lang gehoopt (en ik denk dat iedereen stiekem met mij heeft mee gehoopt) dat
we er dit jaar, een zo normaal mogelijk kamp van konden maken.
Ik ben dan ook heel blij mee te delen dat we voorlopig groen licht hebben gekregen om
in 1 bubbel op kamp te gaan! Dit natuurlijk indien de cijfers, vaccinaties, … de goede
kant blijven opgaan. Daarom gaan we ons allemaal nog heel even aan de huidige coronamaatregelen houden, zo kunnen we een prachtige zomer tegemoet gaan.
De leiding is al bezig een fantastisch kamp voor te bereiden want wij hebben er ziiiiiin
iinnnnn, jij toch ook?
Het moment waar jullie ook een heel jaar hebben op gewacht…
‘Waar gaan we nu naartoe?’
Wij gaan deze zomer naar Vlamertinge!! 				
‘Wat hoor ik daar in Vlamertinge? Dat zijn precies cowboy’s ?!’		
“YIHAAAA”
‘Huh, zijn dat ook nog eens indianen??’			
“OEWOEWOEWOEWOE”
Sjaloom gaat naar Vlamertinge en het lijkt alsof we daar in het Wilde Westen zitten!
Wat staat er ons daar wel niet allemaal te wachten? Zijn wij wel veilig voor die gekke
cowboy’s en indianen?
Gelukkig gaan de sjaloma’s mee, zo kunnen we ons mannetje wel staan! “YIHAAA, 		
Oei, misschien toch niet?						OEWOEWOE”
Gaan jullie mee naar het Wilde Westen om op avontuur te gaan?
Veel liefs,
Hoofdleidster Taeike

Wat nemen we mee op kamp?
Voor velen is de valies maken niet zo simpel. Daarom maken we een
lijstje gemaakt met wat je zeker niet mag vergeten. Daarnaast vragen
we ook alles te naamtekenen, zo komt alles terecht bij de juist
eigenares.
Voor de kleintjes is het handig om zakjes te maken per dag.
Klein kussen + kussensloop
Dit jaar zijn er bedden aanwezig voor pinkels, speelclub en
kwiks. Tippers, Tiptiens en aspi’s slapen in tenten en
nemen dus een veldbed/luchtmatras mee.
Onderlaken
Slaapzak/deken
Knuffel
Pyjama
10 onderbroeken
10 paar kousen
Veel T-shirts of topjes (niet de mooiste uit de kleerkast)
Enkele rode T-shirts of topjes (voor het uniform iedere ochtend, hoeft
niet van de chiro zelf te zijn)
Voldoende shorts (niet de mooiste uit de kleerkast)
Lange broek of training
1 vuile outfit, die HEEL vuil mag worden of zelf in de vuilbak mag
Uniform: elke ochtend moet iedereen in uniform in de opening staan.
Ook op dagtocht/tweedaagse doen we het uniform aan
Een extra Chiro rok/short mag zeker, dit hoeft niet speciaal 		
aangekocht worden
Warme trui
Regenjas
Pet/hoedje
Stevige stapschoenen
Sportschoenen of ander schoeisel, die tegen een stootje kunnen
Slippers
Zwemkledij
Badmuts
2 badhanddoeken

10 washandjes
Kam/borstel
Tandenborstel + tandpasta
Wasgerief: zeep en shampoo
Luizenshampoo
Zonnecrème + aftersun
Schrijfgerief + papier
Postzegels
Enveloppen met adressen erop/blad met adressen erop
Rugzak (GEEN zwemzakjes, touwtjes schuren aan schouders!)
8 keukenhanddoeken verplicht voor voldoende hygiëne
Bestek (mes + vork + lepel + dessert lepel)
Drinkbus
Beker
Linnenzak (voor de vuile kleren)
Medicatie (met naam erop)

Corona

MIN 5 mondmaskers (meer mag zeker!)
ENKEL voor +12: tippers, tiptiens, aspi’s en leiding
Handzeep per kind!
Papieren zakdoeken
Warme kleren (want buitenspelen is de norm)

documenten
Medische fiche
Kids ID/ID
Klevers mutualiteit

wat nemen we niet mee?

Snoep: we weten dat iedereen snoepjes zal meenemen, probeer dit te
beperken. Alles wordt samen verzameld in 1 bak per afdeling.
(Elk jaar moeten we heel wat snoep weggooien na het kamp!)
GSM, bij de oudste groepen worden er afspraken gemaakt. 		
Gedurende het hele kamp geldt een verbod op sociale media!
Alcohol en sigaretten
Andere digitale snufjes zoals spelconsoles, Ipod, Ipad,…

coronamaatregels

Vanaf augustus mogen we op kamp in een bubbel van 200. Dat wil dus
zeggen dat we één bubbel vormen met gastjes, leiding en kookies!!!
Maar ook dit jaar blijven we natuurlijk voorzichtig, want het
coronavirsus is nog niet verdwenen. Hou dus zeker rekening met
volgende zaken.
Risicogroepen en ziek zijn:
Iedereen mag mee, met en zonder bijzondere noden, als dat veilig
kan. De voorwaarden: Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan
mag die meedoen aan het kamp als hij toestemming heeft van de ouders,
voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits
toestemming van de huisarts.
De experts hebben een lijst met risicoprofielen opgesteld met die
vatbaarder zijn voor het coronavirus. BEKIJK DEZE LIJST OP ONZE
SITE!
Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van
het kamp of tijdens het kamp? Dan mag je niet (meer) deelnemen.
De leiding gaat opnieuw een koortsdocument opsturen
en vragen om 5 dagen lang voor het kamp de
temperatuur van je kind bij te houden en correct
in te vullen! Ook zullen we de temperatuur meten van het kind
bij aankomst. Indien het kind hogere temperaturen heeft dan 38°, zijn
we jammer genoeg genoodzaakt om uw kind niet te laten deelnemen
aan het kamp. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: leden, leiding,
kookies, enzovoort.
Meer info volgt!
Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing:
De leiding houdt voor, tijdens en na het kamp gegevens van
aanwezigen en medische fiches bij. Gelieve de medische fiche
CORRECT in te vullen en mee te geven aan het kind. Je kan de
medische fiche downloaden op onze site.
De leiding houdt ook een contactlogboek bij met alle gegevens van
de verschillende bubbels, externen,...
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Ook in het Wilde Westen komt de postbode langs. Hij bezorgt al jullie
briefjes persoonlijk op het volgende adres:
Naam kind
Afdeling (pinkel, speelclub, kwik, tipper, tiptien, aspi, leiding of kookie)
Ravenhof
Poperingseweg 412
8908 Vlamertinge
Opgepast!!!
Er zijn veel schurken in het Wilde Westen. De postkoetsen met
de postpakketen zijn niet veilig. We vragen daarom om géén
postpakketten op te sturen, want brieven zeggen meer (en zijn
veiliger) dan 5 zakken snoep. Het chirokamp is juist zo leuk omdat
iedereen gelijk is; geen sociale media en ieder meisje draagt dezelfde
chirorok. Als er toch postpakketten heelhuids toekomen, dan wordt
de snoep gedeeld met de hele groep en als er dingen inzitten die niet
thuishoren op een chirokamp, worden deze tot het einde van het kamp
bijgehouden.

bezoekdag

Door omstandigheden kunnen we dit jaar waarschijnlijk GEEN
bezoekdag plannen. Maak jullie geen zorgen, de leiding zal ervoor
zorgen dat iedereen zijn bedje mooi opgemaakt is!
We gaan zoeken naar een leuk alternatief, maar bereid je kind al voor
dat het een kort afscheid zal zijn in of net buiten de auto.
Meer info volgt!
Tijd aankomst
Om te voorkomen dat er teveel ouders en gastjes tegelijk op onze
kamplocatie aanwezig zijn, werken we zoals vorig jaar met verschillende
tijdstippen wanneer u uw kind mag afzetten!
Zitten uw dochters in een verschillend tijdslot? Dan sluit u aan bij het
laatste tijdslot. Meer over info over de uren volgt later.

vervoer & fietsen
Carpool en wegbeschrijving
Ook dit jaar is er de mogelijkheid om te carpoolen voor gastjes die niet
op het kampheem geraken. Om de veiligheid te garanderen, vragen we
wel dat jouw dochter of externen een mondmasker draagt. Als je dochter
niet op het kampterrein kan afgezet worden OF als je een extra plaatsje
hebt, stuur dan zeker een mail naar leiding@chirosjaloomaalst.be en
vermeld of je een plaatsje zoekt of aanbiedt.
Zo zorgen we dat iedereen veilig in het Wilde Westen geraakt!!!
Fietsen
Fietsen? Waarom fietsen als er zoveel paarden in het Wilde Westen
zijn?! De tiptien- en aspileiding heeft toch besloten om met de fiets op
tweedaagse te gaan. De tiptiens en aspiranten kunnen 30 juli vanaf 19
uur t.e.m. 21 uur hun fiets op de koer komen afzetten. De tiptien- en
aspileiding zullen aanwezig zijn om de sleutels in ontvangst te
nemen en de fietsen veilig op slot te zetten.
Zorg ervoor dat je fiets in orde staat! Fietszakken zijn handig, maar
maak ze nog niet vast aan je fiets. (Dit is niet handig voor in de
camion!)

betaling kamp
Wil u uw dochter laten meegaan op ons avontuur in het Wilde Westen?
Dat kan heel eenvoudig. Het enige wat u hoeft te doen, is 140 euro
overschrijven op het rekeningnummer van de chiro:
BE89 0013 5028 7385.
Vermeld zeker de naam & afdeling van uw kind.
U kan ook in schijven betalen. Vergeet niet te vermelden welke schijf u
betaalt (schijf 1, 2 & 3).
Data schijven
Schijf 1: 10 mei -> 50 euro
Schijf 2: 10 juni -> 50 euro
Schijf 3: 1 juli -> 40 euro

uitpas
Wie een UIT-pas met kansenpas bezit, kan zijn of haar dochter mee
laten gaan op kamp voor 35 euro (1/4 van het totale bedrag). Als u
van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, gelieve dan vóór 1 juli
volgende gegevens naar ons door te mailen:
via uitpas@chirosjaloomaalst.be
Naam + voornaam van uw dochter(s)
Leeftijd dochter(s)
UIT-pasnummer (het nummer dat u achteraan op de kaart van
		
uw dochter kan vinden)
Heeft u vragen over de UIT-pas dan kan u altijd Zenobia Gordin
bereiken en ze helpt u graag verder.
Heeft u andere financiële vragen?
Dan kan u contact opnemen met onze financekes Renée De Backer en
Delphine Gabriëls.

Pinkels
Dag aller liefste PINKELS
Hier zijn we weer! En deze keer met heel goed nieuws want we mogen
op kamp gaan deze zomer met zen allen. Wij zijn alvast super enthousiast en zijn dan ook al aan het denken gegaan over alles wat we op kamp
met jullie willen doen. Zoals elk jaar zullen jullie jullie ook moeten verkleden in bepaalde thema’s en dit jaar hebben wij gekozen voor
( tromgeroffel ! ):
• Jongens
• Chique kleren / feest kleren
• Een extra pyjama
• Ontdekkingsreizigers
• Schilders
Het is niet de bedoeling dat jullie nieuwe dingen aankopen hiervoor,
wees creatief
Na ons kamp neemt de chiro even een pauze maar zet volgende data al
zeker in jullie agenda in verband met volgend jaar.
26 september: startdag + nieuwe leiding
3 oktober: vriendjesdag
10 oktober: dianamiddag (hier krijgen jullie de prachtige foto’s van jullie
fotogenieke kinderen te zien
)
Maar eerst nog de laatste zondagen met ons natuurlijk !
Vele elleboogjes jullie leiding
Leidster Flore en Leidster Ynte
					
					
poseren is duidelijk niet ons ding

Speelclub
Allerliefste clubbies

Hier is ie dan eindelijk... HET KAMPKLOKJE YEEEEEY!!
Zoals jullie weten gaan wij van 1 tot 10 augustus op kamp.
Ben je nog niet ingeschreven, doe dat dan maar heel snel want wij
hebben er alvast heel veel zin in!! Wij hopen dat natuurlijk iedereen
meegaat want het gaat super-mega-fantastisch-kei-leuk worden!!!
Een kamp met Sjaloom is natuurlijk geen kamp zonder ons te verkleden,
hieronder even het verkleedgerief dat je moet meenemen op kamp.
(Aan de ouders: het is zeker niet de bedoeling om voor alles iets nieuws
aan te kopen, er mag ook zeker gekeken worden bij de oude kleren van
vrienden/ familie of creatief te werk te gaan, alles kan in de chiro :) ).
1. BALLERINA
2. COWBOY’S & INDIANEN
(Kijk zeker jullie mail na wanneer het kamp nadert, wij gaan nog een
mailtje sturen of jij je in een cowboy of indiaan moet verkleden...
nog even afwachten dus…Spanneeeeund!!)

3. BOERDERIJ (DIEREN)

4. VUILE KLEDIJ
(Zorg ervoor dat deze kleren supervuil mogen worden & misschien wel
op het einde van de dag in de vuilbak dus neem zeker niet je mooiste
outfit mee! :) ).
					

Na het superleuke kamp rusten we even uit en genieten we allemaal nog
wat van de vakantie. Niet getreurd, hieronder kom je te weten wanneer
we jullie terug verwelkomen op de chiro!
26 september: STARTDAG, helaas scheiden hier onze wegen liefste
clubbertjes maaaar vandaag komen jullie wel te weten wie jullie nieuwe
leidsters worden.... SPANNEUUUNDD!!
3 oktober: VRIENDJESDAG, zijn jullie vriendinnetjes en klasgenootjes
ook zo jaloers omdat jullie bij Sjaloom naar de chiro mogen komen?
Joepie, vandaag mag je al je vriendjes meenemen die graag eens willen
proberen bij de chiro!
10 oktober: DIANAMIDDAG!! 1, 2, 3 FOTOMODEEEEL, kom vandaag
kijken hoe leuk het kamp wel niet was want vandaag kijken we terug
naar gekke foto’s en filmpjes van het zomerkamp.
Veel liefs,
leidsterke Sien, Taeike & Clara
xxxxxxxxx <3333333

Kwiks
Howdy Kwikkertjes,
Yihaaaaaaa, we gaan op CHIROKAMP! WOOP WOOP! Wij hebben er
al vast heel veel zin in! Wij zijn al druk bezig met voorbereiden voor het
kamp.
Wat je zeker NIET mag vergeten meenemen op ons super leuke
Chirokamp is verkleedgerief:
De Daltons --> Opgepast voor de schurken van het Wilde Westen

?
K2 zoekt K3 --> Wie wordt de nieuwe Klaasje?
Zeedier --> Jullie komen via mail te weten welk zeedier jullie zijn!
Maeva --> Een jongen is ook goed
Het is niet de bedoeling dat jullie alles nieuw aankopen. Wees
origineel en maak er iets moois van!!!
Wat nemen we ook nog mee:
--> Kleren die HEEL vuil mogen worden voor Vuilendag (eventueel
kleren die direct in de vuilbak mogen)
--> Je goed humeur
--> Boekjes of strips (vergeet er je naam niet in te zetten!)

Schrijf deze data voor volgend jaar alvast in jullie agenda!!
26 september is de EERSTE chirozondag
3 oktober zijn jullie allemaal welkom om naar onze kampfoto’s te komen
kijken tijdens de DIANAMIDDAG!!!
10 oktober is het VRIENDJESDAG!!! Al jullie vriendjes zijn welkom!
Hopelijk hebben jullie al heel veel zin in het kamp.
Wij kijken er alvast naar uit!
Eerst nog de laatste zondagen in een bubbel met iedereen!!! <3 <3 <3
Vele Kwikkergroetjes,
Leidster Renée en Lena

Tippers
ELABAAAKES! Na een bewogen jaar mogen wij op kamp, WAUW! We
delen mee in welke zotte dingen jullie mogen verkleden op kamp. En
wanneer het nieuwe jaar begint!
Verkleedkleren op kamp:
Prinses
Ik word de coolste prinses. Die je al ooit hebt gezien en we gaan mij
samen vieren. Een gouden kroon op mijn hoofd.
Verkleed jullie in een prinses naar keuze!
Leger

Zoals we op een zondag eens hadden verteld slapen jullie dit jaar in
tenten. Dus neem een matras of veldbed mee.
26/09:
EERSTE CHIROZONDAG!!! Het is weer zover om jullie nieuwe
leidstertjes met open armen te ontvangen!
03/10:
Ben jij ook zo benieuwd naar al die mooie
foto’s van op kamp? Kom dan zeker naar de
DIANAMIDDAG! Meer info volgt nog. ;)
10/10:
Neem allemaal jullie vriendjes mee,
want het is VRIENDJESDAG!!!!!
Liefs
Leidster Marie en leidster Delphine

Tiptiens
Lieve Tiptientjes
Hier is hij dan, het laatste klokje voor dit chirojaar. We hebben een
fantastisch jaar achter de rug! Ik vond het heel fijn om jullie leidster te
zijn!! MAAR!! Niet getreurd want... we gaan op KAMP!!!!
Nog 10 geweldige, zotte, ongelooflijke dagen die op jullie staan te
wachten. JOEPIIEEEEE!
Ik kijk er al naar uit, jullie toch ook??
Verkleden doen we dit jaar niet aan mee.
10 dagen lang in perfect uniform
MOPJE!! Verkleden doen wij zo graag en het liefst elke dag!
1. Prinsessen
Volgend accessoire moet aanwezig zijn bij je prinses:
Elena, Eponine, Elise, Eve: kroon
Femke, Fien, florence, Hanne: ring
Lotte, Merel, Nel, Silke: sprookjesboek

2. Dieren op de boerderij
(Elena, Eve, Merel, Silke, Elise, Nel)

3. Dieren in de zoo
(Lotte, Florence, Eponine, Hanne, Femke, Fien)

4. Kok

5. Outfit van gerecycleerd materiaal

Wat mag je niet vergeten!
- Fiets (perfect in orde + fietslichten + fietspomp mag)
- Kledij voor vuile dag (nadien gaat het de vuilbak in)
- Perfect uniform (zorg voor voldoende blauwe en rode t-shirten voor
in de opening)
26 september: start nieuw chirojaar
3 oktober: dianamiddag
10 oktober: vriendjesdag
XXX
Leidster Anthea

Aspi’s
Dag allerliefste Aspiballekes, ziehier ons fantastisch programma voor de
laatste maand (ouh, snik snik). Wij hebben er ECHT zin in!!!!!!
ENJOY XXXXXXXX				
4 juni
AVONDRONDEEEEEE
11 juni
NOG EENS AVONDRONDEEEE, OF TOCH NIET?? PRENK TOCH
WEL
18 juni
Wa d’es ‘t me a skaan, ge bekekt moi zo vies, elaaa weir geiven nog chiro
zele, ma wel op vroidag natierloik.
27 juni
Jongedame zeg waar is het fuifje, ik ben altijd te porren voor een fuifje →
DAGJE AAN, wel coronaproof natuurlijk! Later volgt meer info!!
Een heel korte maand, maar niet wees niet getreurd, er komt nog een
MEGA FANTASTISCHE SUPER VET KAMP AAN!!!!
Nu vragen jullie jullie zeker af wat voor gek kledij jullie allemaal moeten
meebrengen voor het kamp.
Dit kom je te weten op de volgende pagina, neem snel een kijkje!!!

MOPJE FLAUW MOPJE
De leidsterkes houden dit liever nog wat geheim, maar niet getreurd,
meer info over het kamp volgt snel!!
TOT SNEL BALLEKES
Oja voor we het vergeten....
Het nieuwe chirojaar start op 26 september!
Kom te weten wie je nieuwe ballekes zijn!!
3 oktober kijken we terug op ons mega vet kamp tijdens de
DIANAMIDDAG!!!
10 oktober is het weer vriendjesdag!!! Neem allemaal jullie
vriendinnetjes maar mee en laat ze zien hoe leuk onze chiro is!!!
XOXO Leidsterballeke Bibi en Leidsterballeke Freke

kookies
Elk jaar opnieuw staan de kookies voor ons klaar en ook dit jaar
doen ze dit met veel plezier. Het kamp komt eraan en ook nu zijn er
dappere kookies die met ons het Wilde Westen durven te trotseren. We
krijgen elke dag weer het beste eten, dat mogen jullie zeker weten! Van
appelmoes tot pannenkoeken, je kan het niet zotter zoeken. De beste
kookies hebben wij! Sjaloom is super blij met hun! We stellen ze graag
voor en vergeten er natuurlijk geen één.
Leg je spullen maar even neer, de kookies passeren weer.

Kookie Bartje

		

Kookie Frouke		

Kookie Lizzy

Kookie Fien		

Kookie Julie

Kookie Margot

Kookie Sarah

Kookies Jan en Lien

wistjes
Wist je dat chiro Sjaloom dit jaar 60 jaar bestaat?
Wist je dat leidster Bibi boten gebruikt in plaats van varen?
Wist je dat een zebra wit is met zwarte strepen?
Wist je dat het kampthema dit jaar het Wilde Westen is??!!!
Wist je dat Marie van de kwiks zei dat haar ijskoude handen 		
bijna verbrandden van de warmte toen ze de handschoenen 		
van leidster Renée aandeed?
Wist je dat de leiding super mega enorm uitkijkt naar het kamp?
Wist je dat er opnieuw een fantastische kookploeg meegaat op 		
kamp om ons het lekkerste eten te maken?
Wist je dat leidster Marie haar afvroeg wanneer ze het licht had 		
gezien?
Wist je dat de leiding jullie ontzettend hard gemist heeft?
Wist je dat de kwiks opmerkten dat Marie de helft is van 			
Marie-Catho?

Familienieuws
Ook de Chiro-familie is dit jaar een beetje groter geworden:
Oud-leidster Nele Vaneessen is mama geworden van Flore, dikke
proficiat!
Ook oud-leidster Astrid Van Herreweghen is mama geworden van
een meisje genaamd Lou
Leidsterke Clara is geen mama geworden, maar wel meter van Mara
Lou, doe dat goed meterke!!
Hopelijk kunnen we ze alle drie binnen
zes jaar verwelkomen bij Sjaloom!!!
Wij kijken er al naar uit!

spelletjes

Verjaardagen

Van harte gefeliciteerd aan alle jarige Sjalomakes!!!!!!

Juni

4 juni		
Soraya van de speelclub
			
& Marie van de kwiks
10 juni
Luna van de kwiks
16 juni		
Janne van de kwiks
26 juni
Kenaya van de speelclub
29 juni
Bo van de speelclub
30 juni
Manon van de speelclub

Juli

1 juli 		
Rosanne van de pinkels
			
& Maya van de kwiks
3 juli 		
Io van de aspi’s
4 juli 		
Anissa van de tippers
12 juli		
Leidster Ynte
17 juli		
Louna van de kwiks
18 juli 		
Tess van de tippers
25 juli 		
Farhyda van de speelclub
26 juli 		
Janina van de tippers
28 juli 		
Saar van de tippers
30 juli 		
Fenna van de pinkels

Augustus
3 Augustus
4 augustus
12 augustus
13 augustus
21 augustus
26 augustus
28 augustus

Lotte van de speelclub
Mette van de kwiks
Louise van de speelclub
Eva-Alexandra van de pinkels
Leidster Flore
Leidster Anthea
Lotte van de speelclub

Ynte Van Landuyt
Kriekstraat 13
9320 Nieuwerkerken
0468/27.65.05
ynte.van.landuyt@gmail.com

Pinkels

Flore Lamont
Koningin Astrid Park 19
9300 Aalst
0470/61.80.83
flore.lamont@hotmail.com

Speelclub
Sien De Leeneer
Withuisstraat 34
9300 Aalst
0468/19.35.22
sien.deleeneer@telenet.be

Taeike Van Vaerenbergh
Ouden Dendermondse
Steenweg 58, 9300 Aalst
taeike.vanvaerenbergh
@gmail.com;
0491/11.16.06

Lena Eeden
Ledezijdestraat 57a
9340 Lede
eeden.lena@gmail.com
0478/67.75.17

Kwiks

Clara Coussement
Hoezekouterdreef 41
9300 Aalst
0483/41.92.24
claracoussement@telenet.be

Renée De Backer
Dreefstraat 8
9320 Erembodegem
renee.debacker@hotmail.com
0468/16.22.02

Marie Van de Maele
Geraardsbergsestraat 56
9300 Aalst
marievdm1@hotmail.com
0492/86.11.64

Tippers

Tiptiens

Freke Vermeiren
Guido Gezellestraat 54
9470 Denderleeuw
freke.vermeiren@hotmail.be
0468/16.17.00

Delphine Gabriëls
Kasteelstraat 1
9340 Lede
delphine.gabriels@telenet.be
0489/61.23.21

Anthea Van Vaerenbergh
Ouden Dendermondse Steenweg 58
9300 Aalst
anthea.vanvaerenbergh@gmail.com
0491/02.63.72

Aspi’s

Zenobia Gordin
Huytstraat 11
9450 Haaltert
gordin.zenobia@hotmail.com
0479/27.48.99

