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InhoudstafelInhoudstafel VoorwoordVoorwoord
Allerliefste Sjaloma’s, ouders, familie en vrienden  

 

Wat een jaar is het alweer geweest bij die meiden van Sjaloom. Een jaartje vol spelletjes, 
nieuwe vriendschappen, leuke momenten en zoveel meer. Ik denk dat ik voor de hele 
leidingsploeg kan spreken als ik zeg dat we er al enorm van heb genoten dit jaar. 

Jammer genoeg zat dat beestje ons nog wat op de hielen, waardoor wij weer eens geen 
eetfestijn in ‘real-life’ konden organiseren. Gelukkig konden we op iedereen van jullie 
rekenen om een lekkere lasagne te komen afhalen. We willen iedereen nogmaals bedanken 
voor de steun, het hele jaar lang. 

Het chirojaar loopt jammer genoeg al ten einde, maaaaaaar dit wil zeggen dat het bijna 
vakantie is, joepie!! Gelukkig hoeven we elkaar niet te lang te missen want in augustus is ons 
zomerbivak! 

Dit jaar gaat er een goede vriend van mij mee op kamp, zijn naam is ‘ZEUS’. Hij heeft ook 
iets te vertellen aan alle kids die meegaan op kamp… 

 

Hallo meisjes van Sjaloom, ik ben dé oppergod van Olympus. Ik heb het gevoel dat we toch al 
vrienden zijn, daarom mogen jullie me ook Zeus noemen.  

Nu we toch aan het babbelen zijn, zo vrienden onder elkaar… 

‘Men moet de goden niet verzoeken’, kennen jullie dit spreekwoord? 

Dit wil zeggen dat je niet roekeloos mag zijn of stout. Gelukkig heb ik gehoord van jullie 
leidsters dat alle kindjes van Sjaloom wel flink zijn… Of niet soms? Ik hoop dat de leiding niet 
heeft gelogen want anders zou dat jullie wel eens flink in de problemen kunnen brengen … 

 

Ik neem het even snel terug over van Zeus want hij is hier al veel te veel aan het verklappen. 
Alhoewel ik ook niet goed weet dat hij hiermee wil zeggen…  

Zijn jullie ook benieuwd naar wat Zeus bedoeld? Ga mee op bivak en kom het daar te weten! 
Hopelijk kan iedereen mee met ons naar MOL, want hier gaan we dit jaar heen op chirokamp. 
Samen zullen we ons mannetje staan tussen al die Grieken & Romeinen… én dan nog eens 
die goden-vrienden van Zeus bij. Ik mag hopen dat zijn vijanden niet op de hoogte zijn van 
ons zomerbivak… 

    Wie heeft er zin om mee op avontuur te gaan? 

 

Veel liefs, 

Hoofdleidster Taeike 

ZEUS



Wat nemen we mee?Wat nemen we mee?
Voor velen is de valies maken niet zo simpel. Daarom hebben 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. 

ξξ      Klein kussen + kussensloop 
ξξ   Dit jaar zijn er GEEN BEDDEN aanwezig voor pinkels, speelclub,  
 kwiks en tippers. Tiptiens en Aspi’s slapen in tenten. Iedereen  
 neemt een veldbed/luchtmatras mee. 
ξξ   Onderlaken 
ξξ   Slaapzak/deken 
ξξ   Knuffel 
ξξ   Pyjama 
ξξ   10 onderbroeken 
ξξ   10 paar kousen 
ξξ   Veel T-shirts of topjes (niet de mooiste uit de kleerkast) 
ξξ   Enkele rode T-shirts of topjes (voor het uniform iedere ochtend,   
 hoeft niet van de chiro zelf te zijn) 
ξξ   Voldoende shorts (niet de mooiste uit de kleerkast)
ξξ   Lange broek of training 
ξξ   1 vuile outfit, die HEEL vuil mag worden of nadien in de vuilbak mag
ξξ   Uniform: elke ochtend moet iedereen in uniform in de opening staan.  
 Ook op dagtocht/tweedaagse doen we het uniform aan.
ξξ   Een extra Chirorok of Chrioshort mag zeker, dit hoeft niet speciaal  
 aangekocht worden 
ξξ   Warme trui 
ξξ   Regenjas 
ξξ   Pet/hoedje 
ξξ   Stevige stapschoenen 
ξξ   Sportschoenen of ander schoeisel, die tegen een stootje kunnen 
ξξ   Slippers 
ξξ   Zwemkledij 

ξξ   Badmuts 
ξξ    2 badhanddoeken 
ξξ      10 washandjes 
ξξ    Kam/borstel 
ξξ   Tandenborstel + tandpasta 
ξξ   Wasgerief: zeep en shampoo 
ξξ   Luizenshampoo 
ξξ   Zonnecrème + aftersun 
ξξ   Schrijfgerief + papier 
ξξ   Enveloppen met adressen erop/blad met adressen erop 
ξξ   Postzegels 
ξξ   Rugzak (GEEN zwemzakjes, de touwtjes schuren aan de oksels) 
ξξ   8 keukenhanddoeken  
ξξ   Bestek (mes + vork + lepel + dessert lepel) 
ξξ   Drinkbus 
ξξ   Beker 
ξξ   Linnenzak (voor de vuile kleren)  
ξξ   Medicatie (met naam erop)

DocumentenDocumenten 
ξξ   Medische fiche 
ξξ   Kids ID/ID 
ξξ   Klevers van de mutualiteit 

Wat nemen we Wat nemen we niet mee? mee?
ξξ   Snoep: we weten dat iedereen snoepjes zal meenemen, probeer   
 dit te beperken. Alles wordt samen verzameld in 1 bak per   
 afdeling. 
ξξ   GSM, vanaf de tippers worden er afspraken gemaakt. Jongere   
 groepen nemen hun GSM, dus niet mee. Gedurende het hele  
 kamp geldt een verbod op sociale media! 
ξξ   Alcohol en sigaretten 
ξξ   Andere digitale snufjes zoals spelconsoles, Ipad,…



PostPost

Vervoer & fietsenVervoer & fietsen

De god van de post is Hermes en zijn trouwe helper is zijn postduif. 
Samen zullen ze zorgen voor de post van en naar het paradijs van de 
goden. Zet deze gegevens op de envelop, zodat ze jullie briefjes aan 
de juiste godin kunnen geven: 

Naam kind 
Afdeling (pinkel, speelclub, kwik, tipper,
tiptien, aspi, leiding of kookie) 
Gidsenlokaal Nele 
Zelm 48
2400 Mol

!!!Opgepast!!!
De Hermes en zijn postduif kunnen gelukkig al jullie briefjes 
meenemen, maar postpakketten zijn moeilijker te vervoeren. We 
vragen daarom geen postpakketen op te sturen, want brieven met 
lieve woorden zeggen meer dan cadeautjes. Als er toch postpakketen 
toekomen, dan verdelen we snoep dat in het postpakket zit over heel 
de groep. 

HERMES

Dit jaar verwelkomen wij jullie graag op 1 augustus op ons 
fantastisch kampheem om je dochter af te zetten! 
Jullie zijn welkom vanaf 15u om jullie dochters te installeren, nadien 
kunnen jullie gezellig nog iets drinken en smullen van de goddelijke 
spaghetti van de kookploeg (voor de sjaloma’s die meegaan op kamp 
is de prijs al inbegrepen). Om 18u volgt de sluiting en daarna is het 
tijd om afscheid te nemen. 

Adres: Zelm 48, 2400 Mol

Even alles op een rijtje:

ξξ 15u-17u: Instaleren van jullie dochters in het paradijs 

ξ ξ 17u-18u: Lekkere spaghetti eten 

ξ ξ 18u: sluiting en afscheid 

    Aan alles komt een einde… We keren  
    op 10 augustus terug naar onze gelief 
    de koer. Daar proberen wij rond 13u   
    aan te komen, maar hou zeker onze   
    facebookpagina in de gaten die dag. 

bezoekdagbezoekdag

Vervoer
Er is dit jaar weer de mogelijkheid om te carpoolen voor de gastjes 
die niet op het kampheem geraken. Kan je je dochter niet op het 
kampheem afzetten OF heb je een extra plaatje vrij? Stuur dan een 
mail naar leiding@chirosjaloomaalst.be en vermeld of je plaatje 
zoekt of je een plaatje over hebt. 
Zo kan iedereen in het paradijs van de goden geraken! 

Fietsen 
De tiptiens en aspi’s gaan op tweedaagse met de fiets! De leiding 
geeft binnenkort meer info. Zorg ervoor dat je fiets in orde staat, zo 
kan de reis naar het paradijs vlot verlopen. 

Een klein zakcentje voor de gasten is altijd handig. Voor de jongsten 
dient dit enkel om kaartjes en postzegels te kopen. Voor de oudste 
groepen is het zakgeld voor op tweedaagse.

ξξ Pinkels, speelclub, kwiks en tippers hebben enkel geld nodig  
 voor postkaartjes en postzegels, als ze dit willen aankopen op  
 kamp (€0,50/stuk). 

ξξ Tiptiens en Aspi’s: nemen iets meer mee voor tweedaagse.

zakgeldzakgeld



Betaling kampBetaling kamp
Wilt uw dochter ook mee op onze goddelijke reis? Dat kan heel 
eenvoudig. Het enige wat u hoeft te doen, is 150 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).
Data schijven:

  ξξ  Schijf 1: 1 juni -> 75 euro

  ξξ  Schijf 2: 1 juli -> 75 euro

Wie een UIT-pas met kansenpas bezit, kan zijn of haar dochter mee 
laten gaan op kamp voor 37,5 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:

 ξξ  Naam + voornaam van uw dochter(s)

 ξξ  Leeftijd dochter(s)

 ξξ  UIT-pasnummer (het nummer dat u achteraan op de   
  kaart van uw dochter kan vinden)

Heeft u nog vragen over de UIT-pas dof andere financiële vragen?
Dan kan u contact opnemen met ons financeke Renée De Backer. 
Ze helpt u graag verder.

Uit-pasUit-pas

KookiesKookies
We zullen lekker eten, het heeft ons goed gesmaakt! Ik zal even 

voorstellen wie het heeft klaargemaakt kokinneke hier, kokinneke 
daar. Hier zijn ze dan, onze geliefde kookploeg is terug voor een 

spetterend kamp! 10 dagen lang zullen zij het beste van hunzelf geven 
en goddelijke gerechten klaarmaken. Van de allerlekkerste spaghetti 

tot het beste koud buffet, deze kookploeg is een geschenk van de 
goden. Opzij, opzij, opzij de goden hebben iets geweldigs bij:

DE KOOKPLOEG VAN CHIRO SJALOOOOOOOMMMMM:

            Kookie Bartje            Kookie Frouke  Kookie Julie
  

  

       Kookie Lizzy     Kookie Jan en Lien



pinkelspinkels
Dag allerliefste pinkels

Hier is hij dan eindelijk… HET KAMPKLOKJE!!

Zoals jullie hopelijk ondertussen weten gaan wij van 1 tot 10 augustus 
op kamp. Ben je nog niet ingeschreven, doe dat dan maar snel, want het 
gaat super leuk worden!

Op kamp met Sjaloom is pas compleet met verkleedgerief in de valies. 

Ter info: het is niet de bedoeling om nieuwe dingen te kopen. Ga creatief 
aan de slag. Geraak je niet aan al het materiaal, laat gerust iets weten en 
we zoeken samen naar een oplossing. 

1. Witte outfit (gaat nadien in de vuilbak) 

2. Insecten     
                
3. Indianen

4. Superheld

25 september: De eerste chirozondag van het nieuwe jaar! 
2 oktober: Vriendjesdag. Neem al je vriendjes mee naar de chiro.
8-9 oktober: Feestweekend van Sjaloom!!! 
22 oktober: Ouderavond. Meer info volgt...

xoxo 
Leidster Anthea

SpeelclubSpeelclub
Dag liefste speelclubbers, dit kamp gaan we 10 dagen lang feesten bij 
de goden in Olympus. Wij kijken alvast uit naar 10 knotsgekke dagen 
na een fantastisch jaar. Kamp is niet alleen plezier maken maar ook 
verkleden.

LEES HET SNEL HIERONDER!

ξξ   Verkleed je in Colombiaanse stijl 

ξξ   Verkleed je in een piraat ARRRR… 

ξξ   Neem kleren mee die super mega vuil mogen worden



Data na kamp:

Zondag 25 september: eerste chirozondag
Zondag 2 oktober: vriendjesdag
8 en 9 oktober: Feestweekend Sjaloom
Zaterdag 22 oktober: ouderavond
Zondag 23 oktober: geen chiro 

Tot op kamp!!! 
Veel liefst, leidster Freke en leidster Marie

KwiksKwiks
Dag liefste kwikkertjes, 

We hebben heel leuk nieuws, het kamp is in zicht!!! En dat betekent dat 
we kunnen aftellen naar een geweldige tiendaagse deze zomer! 
Wij hebben er alvast heel veel zin in en hopen dat jullie allemaal 
meegaan om er een knotsgek kamp van te maken.

Zoals ieder jaar gaan we ons verkleden en kei-mega-gekke-toffe 
spelletjes spelen! Duik alvast in jullie kleerkast/verkleedkoffer en ga op 
zoek naar… tromgeroffeuuuul:

                                                             MAFFIA

                                         
   
   
   
       FESTIVAL 

        
          STUDIO 100

(Check zeker jullie mailbox wanneer het 
kamp nadert, wij laten jullie nog weten in 
welk studio 100 figuur jij je mag verkleden, 
nog even afwachten... Spanneund!!)



Na het kamp neemt de chiro even een pauze maar zet volgende data 
zeker al in jullie agenda in verband met volgend chirojaar.

25 september: startdag + nieuwe leiding ontdekken
2 oktober: vriendjesdag 
8-9 oktober: feestweekend!! 
22 oktober: ouderavond, de deuren gaan open om 18u30. We starten 
om 19u (mama’s, papa’s, broers, zussen, oma’s, opa’s, vrienden: Iedereen 
is welkom!! Het wordt een gezellige avond vol leuke acts en kampfoto’s.)

Maar eerst genieten we nog van enkele leuke chirozondagen!! 
Veel kusjes en knuffels, 
leidster Sien, leidster Delphine en leidster Flore

TippersTippers
Hallokes gekke tippies van mij,

Het afgelopen jaar was al GEWELDIG dankzij en met jullie!!! Jullie zijn 
altijd enthousiast en gewoon top om bij te staan! Dit is ons allerlaatste 
klokje samen, maar dat wil zeggen dat het bijna kamp is. Eerst nog een 
paar knotgekke zondagen en dan gaan we 10 dagen knallen op kamp. 
Bereid jullie maar voor op een zotte 10daagse!!! Het thema is zeer 
goddelijk, dat past goed bij onze groep en ons kamp zou geen echt kamp 
zijn als we ons niet konden verkleden. Waar of niet?! Wat dachten jullie 
van elke dag? Hahaha dat is misschien iets te enthousiast! ;)

ξ  ξ  Wat jullie zeker niet mogen vergeten, zijn vuile kleren voor vuile dag.

ξ  ξ  Verkleed jullie in jullie lievelingssnoepje 
 of dessertje. Dat wordt smullen!

ξ  ξ  Ik ga jullie later elk apart een kleur doorsturen waarin je volledige  
 outfit moet zijn. Het is belangrijk om dit geheim te houden. Dit  
 wordt denk ik de moeilijkste opgave voor jullie. Maar ik geloof in  
 jullie. Komaan he!!



TiptiensTiptiens
Allerliefste tiptiens van me hahahhaha, 

Het is al weer tijd voor het laatste klokje van dit chirojaar ☹ maar dat 
betekent ook dat het al weer bijna tijd is voor ons mega fantastische 
kamp !! En zeg nu zelf, het wordt sowieso het hoogtepunt van jullie 
vakantie, hihi. 😊 In dit klokje vinden jullie dus alle informatie die wij 
jullie tot nu toe al kunnen geven over het kamp en de rest komt nog of 
blijft een verrassing, oeee spannend ! Voor velen van jullie is het ook 
de eerste keer dat jullie op tweedaagse zullen gaan dus ook dat wordt al 
iets om nooit meer te vergeten… mijn eerste tweedaagse was naar gent, 
mooie herinneringen haha!

Jullie slapen zoals jullie misschien wel al weten in een tent, dus neem 
ook zeker wat warme kleren mee om ’s avonds te chillen of niet te 
bevriezen als het eens een koudere nacht is. Of lichtjes dat jullie omhoog 
kunnen hangen in jullie tent zodat jullie niet in de donkere moeten 
zitten.

Oké ik laat jullie niet langer in spanning, jullie zullen jullie dit jaar 
moeten verkleden in:

ξξ   Après ski kledij    

ξξ   Iedereen krijgt een feestdag toegestuurd waarin die zich zal   
 moeten verkleden ( zwijgen over feestdag dat je krijgt tegen   
 iedereen )

ξ  ξ  Neem ook een wit laken mee dat kapot mag, dus niet de mooiste  
 lakens uit de kast nemen! Het verstandigste is om je ouders   

 hiervoor om hulp te vragen. :)

ξ  ξ  En als laatste gaan we terug in de tijd. We gaan naar de periode van  
 de flower power. Haal die hippiekleren maar boven, want de  
 jaren 60 zijn op ons aan het wachten!

Hier zijn al enkele belangrijke data voor het volgende chirojaar:
25 september: Eerste chirozondag: kom jullie nieuwe leiding ontdekken.
2 oktober: Vriendjesdag: neem die vriendjes van jullie maar mee! 
8-9 oktober: Het enige echte Sjaloomfeestweekend!! 
22 oktober: Ouderavond: kom kijken naar onze prachtige foto's. De 
deuren staan open vanaf 18u30 en we starten om 19u.

Maar nu gaan we nog genieten van de laatste chirozondagen en de eerste 
zomerstralen! :) Tot elke zondag, groetjes leidster Lena! <3<3<3



ξξ   De coach van iedereen beroemd
    

Voilà dat zijn de verkleedstuks voor dit jaar maar vergeet zeker ook de 
lijst vooraan niet te controleren zodat je zeker alles mee hebt. Ik heb er 
alvast heeeeeel veeeel zin in !! We maken er een mooi kamp van om niet 
meer te vergeten!
Vele kusjes jullie leidsterke Ynte    

Data voor het volgende chirojaar:
25 september: eerste chirozondag 
2 oktober: vriendjesdag 
8-9 oktober: feestweekend!! 
22 oktober: ouderavond, start om 19u, deuren gaan open vanaf 18u30

Aspi’sAspi’s

Hier zijn we met ons kampklokje… Jaja, wij denken nét hetzelfde als 
jullie… OMG!! 
kamp wordt téééééé lit braddas!!

Hey hallo allerliefste aspiballekes, 
 
Hier zijn we met ons kampklokje… Jaja, wij denken nét hetzelfde 
als jullie… OMG!!  
kamp wordt téééééé lit braddas!! 
 
We zijn ons programma voor kamp nog een beetje aan het fine-
tunen dus daarom is het verkleedgerief nog wat ‘under 
construction’. 
Jullie komen heel erg snel te weten welk verkleedgerief jullie nog 
in de valies moeten steken, no worries. xxx 
 
 

 
 
 
Het jaar is nog niet afgelopen, want ons weekendje komt er nog aan 
(inschrijven btw xdpp) maar we wouden even dikke merci zeggen aan 
onze gastjes. Wij hebben al enorm genoten van ons chiro-jaar met zo’n 
schatjes van patatjes als jullie. Wij hebben echt de beste kids!! (dit wilt 
niet zeggen dat jullie nu niet meer flink moeten zijn op kamp he 
zottekes!!) 
 
 
 

Het jaar is nog niet afgelopen, want ons 
weekendje komt er nog aan (inschrijven btw 
xdpp) maar we wouden even dikke merci zeggen 
aan onze gastjes. Wij hebben al enorm genoten 
van ons chiro-jaar met zo’n schatjes van patatjes 
als jullie. Wij hebben echt de beste kids!! (dit wilt 
niet zeggen dat jullie nu niet meer flink moeten 
zijn op kamp he zottekes!!)

We zijn ons programma voor kamp 
nog een beetje aan het fine-tunen dus 
daarom is het verkleedgerief nog wat 
‘under construction’.
Jullie komen heel erg snel te weten 
welk verkleedgerief jullie nog in de 
valies moeten steken, no worries. xxx



Als we wat zijn uitgerust van ons sowieso kei leuke kamp (& hopelijk 
nog Krinkel xd), vliegen we terug in het chiro-jaar. Zet onderstaande 
data maar al in jullie agenda!!

25/09: De allereerste Chirozondag! Joepie!
02/10: Vriendjesdag 
08-09/10: Feestweekend
22/10: Ouderavond 

Als we wat zijn uitgerust van ons sowieso kei leuke 
kamp (&hopelijk nog Krinkel xd), vliegen we terug 
in het chiro-jaar. Zet onderstaande data maar al in 
jullie agenda!! 
 
25/09: De allereerste Chirozondag! Joepie! 
02/10: Vriendjesdag  
22/10: Ouderavond  
 
 
 
 
 

Vele kusjes van godinnen  
Taeike & Renée xxxx <333 

DIONYSOS,
GOD VAN HET 
FEEST

ZEUS, 
OPPERGOD

POSEIDON,
GOD VAN DE ZEE

HADES,
GOD VAN DE 
ONDERWERELD

de Godende Goden

HERMES,
BOODSCHAPPER 
VAN DE GODEN

APHRODITE,
GODIN VAN DE 
SCHOONHEID

APOLLO,
GOD VAN DE MUZIEK

ATHENA,
GODIN VAN 
DE WIJSHEID



liedjeliedje
Ene God alleen

Eén, één, één is één. Ene God alleen.
Ene zaligmaker en anders geen!

Twee, twee, twee is twee.
Twee stenen tafelen, als gebakken wafelen
Ene God alleen. Ene zaligmaker en anders geen.

Drie, drie, drie is drie.
Drie patriarchen: Abraham, Isaak en Jacobus. Twee …

Vier, vier, vier is vier.
Vier evangelisten die de waarheid wisten. Drie …

Vijf, vijf, vijf is vijf.
Vijf dwaze maagden die de hemel vaagden. Vier …

Zes, zes, zes is zes.
Zes kruiken wijn, die op de bruiloft van Kana zijn. Vijf …

Zeven, zeven, zeven is zeven.
Zeven sacramenten zonder complimenten. Zes …

Acht, acht, acht is acht.
Acht zaligheden voor ons hier beneden. Zeven …

Negen, negen, negen is negen.
Negen koren engelen die aan de hemel bengelen. Acht …

Tien, tien, tien is tien.
Tien geboden des Heren, die wij moeten eren. Negen …

APOLLO

verjaardagenverjaardagen

Juli:Juli:
01/07: Rosanne van de pinkels
01/07: Maya van de kwiks
11/07: Emma van de speelclub
12/07: Ynte van de leiding
14/07: Iluna van de kwiks
28/07: Saar van de tippers
30/07: Fenna van de speelclub

Augusutus:Augusutus:
03/08: Lotte van de kwiks
09/08: Alix van de pinkels
12/08: Louise van de speelclub
13/08: Eva van de speelclub
20/08: Merel van de pinkels
21/08: Flore van de leiding
26/08: Anthea van de leiding

september:september:
06/09: Stella van de pinkels
06/09: Kaat van de tippers
08/09: Kaat van de speelclub
15/09: Marte van de kwiks
17/09: Fiona van de tiptiens
20/09: Marthe van de aspi’s
20/09: Aukje van de aspi’s
22/09: Amber van de speelclub
22/09: Jozefien van de kwiks
26/09; Meyssa van de speelclub
30/09: Luna van de tippers 



Feestweekend 60Feestweekend 60+1 +1 
jaar Sjaloomjaar Sjaloom

Beste Sjaloma’s, oud-sjaloma’s en sympathisanten,

Wij hebben heel leuk nieuws voor jullie want wij hebben nog een 
feestje in te halen. Sjaloom vierde vorig jaar namelijk haar 60ste 
verjaardag!! Maar door corona konden we dit jammer genoeg niet 
vieren ☹… 
Niet getreurd, we vieren het dit jaar gewoon dubbel en dik met 
een FEESTWEEKEND. Pin dus alvast 8 en 9 oktober 2022 vast 
in jullie agenda want we hebben heel veel voor jullie in petto. Zo 
verwachten we oud-leiding graag zaterdagavond voor een trip to 
memorie lane in onze lokalen met aansluitend ons verjaardagsfeest 
in het beroemde kapelleke. Zondag blijft voorlopig nog een 
verrassing maar we beloven dat het zeker ook de moeite waard is. 

Meer info volgt zeker nog maar houd de datums zeker vrij… 
Wij kijken er alvast naar uit!
Leiding Sjaloom 

DIONYSOS

ATHENA

ξ ξ Wist je dat het kampthema dit jaar Goden is, hoe cool is dat???!!!

ξ ξ Wist je dat het 20, 21 en 22 mei feestweekend is voor het 50-jarig 
 bestaan van ons geliefde jeugdhuis??? 

ξ ξ Wist je dat leidster Ynte goed kan Friteren?

ξ ξ Wist je dat Lotte van de aspi's bang is van oogballen?

ξ ξ Wist je dat Elena van de aspi's kan boeren door haar neus?

ξ ξ Wist je dat Marthe van de tippers zei dat ze in Oekraïne aan het 
 oorlogen zijn? 

ξ ξ Wist je dat Chiro Sjaloom dit jaar 60 +1 jaar bestaat en wij daarom  
 ook een feestweekend organiseren op 7, 8 en 9 oktober??? Allen  
 daarheen!!! 

ξ ξ Wist je dat Elena van de aspi's zei dat de haan aan de hemel staat in  
 plaats van dat de maan aan de hemel staat?

ξ ξ Wist je dat leidster Anthea een huis heeft gekocht? Iedereen mag   
 komen naar de housewarming! 

ξ ξ Wist je dat niemand van de leiding van camembert houdt, behalve  
 leidster Anthea en Lena 

ξ ξ Wist je dat minister Ben Weyts lekkere soep kan maken? 

ξ ξ Wist je dat de hele leidingsploeg een trauma heeft overgehouden aan  
 camembert, omdat leidster Lena dit 10 dagen open in een frigo  
 heeft laten liggen op kamp?

ξ ξ Wist je dat leidster Lena even over het vorige wistje wil zeggen dat  
 ze de camembert NIET heeft laten openstaan? Wist je dat   
 camenbert zo een straffe geur heeft dat hij niet open hoeft te  
 zijn om te genieten van de geur? Groetjes van de kaasfanaat! ;)

ξ ξ Wist je dat dit het einde van de wistjes is voor dit chirojaar? 

ξ ξ Wist je dat het vorige wistje een leugen was? 

ξ ξ Wist je dat dit echt het laatste wistje van dit chirojaar is #micdrop? 

WistjesWistjes



SpelletjesSpelletjes

Kan jij al deze woorden in de woordzoeker vinden?

Kan jij deze chirogriet naar haar kampterrein helpen?

Flore Lamont
Koningin Astrid Park 19

9300 Aalst
flore.lamont@hotmail.com

0470/61.80.83

Sien De Leeneer
Withuisstraat 34 

9300 Aalst
sien.deleeneer@telenet.be

0468/19.35.22

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

Freke Vermeiren
Guido Gezellestraat 54 

9470 Denderleeuw 
freke.vermeiren@hotmail.be 

0468/16.17.00

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

SpeelclubSpeelclub

KwiksKwiks

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



TippersTippers

TiptiensTiptiens

Aspi’sAspi’s

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

Lena Eeden
Ledezijdestraat 57a

9340 Lede
eeden.lena@gmail.com

0478/67.75.17  

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

Taeike Van Vaerenbergh
Ouden Dendermondse Steenweg 58 

9300 Aalst                       
taeike.vanvaerenbergh@gmail.com

0491/11.16.06


