CHIRO SJALOOM AALST

Klokje sept-feb ‘20-‘21

Jaarthema
OnvoorSPEL
SPELbaar
baar

Een kleine tijd geleden, bij Chiro Sjaloom...
Het is zondagmorgen en alles is rustig bij de lokalen. De deuren zijn nog
dicht, er zijn nog geen spelende kinderen in zicht maar toch wordt de stilte
opeens doorbroken. De koer begint te beven en fietsen vallen met veel lawaai
omver. Plots breekt een van de slagbomen af. Met een klap belandt hij op de
grond. Daarna keert de stilte terug op de koer. Of toch maar voor even. Met
een ploffend geluidje komt er een klein wezentje uit de breuk in de grond naar
bovengefloept. Het ziet er heel gek uit en lijkt geen vaste vorm te hebben. Het
heeft wel twee grote vriendelijke ogen die enthousiast knipperen terwijl het
rond de slagboom zweeft. Al snel heeft het wezentje genoeg van de slagboom
gezien en zweeft het naar de Chirolokalen.
Het vrolijke wezentje heet Krabbel. Normaal gezien leeft Krabbel in de
binnenkant van de aardbol bij alle andere Krabbeltjes. Maar dit jaar Krabbel
komt bij ons langs om onze Chirowerking op haar kop te zetten en onze
gewone activiteiten een onvoorSPELbare
bare toets te geven.
Krabbel is een heel speciaal wezentje. In zijn natuurlijke vorm kan je hem
herkennen aan zijn mooi golvende, zwevende lijn. Uiteraard valt hij ook op
door zijn fonkelende gekleurde ogen. Krabbel heeft een heel speciaal talent.
Hij kan namelijk elk voorwerp in de hele wereld bezielen. Als hij in een
zeepblok, kleurstift of ster springt, kan je hem altijd nog herkennen aan zijn
oogjes.
Dit jaarthema staat voor vernieuwing. Vernieuwing creëert uitdaging, wat dan
weer ruimte biedt om anders te werken. We geloven in de energie die nieuwe
en verfrissende dingen kunnen bieden binnen de Chirowerking. We laten
dat een heel jaar zien aan leden, leiding en kader. Dat is de drijfveer van het
jaarthema: OnvoorSPELbare
bare.
We gaan voor nog zotter, we creëren elke week verwondering, we kiezen voor
dat nieuwe jasje. We zetten het hele jaar op stelten.
‘t Is tijd voor iets nieuws. ‘t Is tijd voor iets ‘OnvoorSPELbaars
baars’!
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Voorwoord hoofdleidster

Allerliefste sjaloma’s, ouders, vrienden en familie

2020, het is een bewogen jaar geweest en onze levens werden helemaal
overhoop gehaald door Covid-19.
Na een speciaal maar fantastisch kamp kunnen we gelukkig weer aan een
nieuw chirojaar beginnen, een tikkeltje anders dan vorig jaar door covid-19
maar dit wilt niet zeggen minder leuk. De leiding hun leidingsweekend zit
erop en wij zijn helemaal voorbereid om er dit jaar een fantastisch chirojaar
van te maken. Onze leidingsploeg ziet er ook een heel stukje anders uit.
Ikzelf, heb de fakkel overgenomen als hoofdleidster van mijn grote zus
Amalia. Ook hebben we dit jaar helaas afscheid moeten nemen van 12
schitterende leidsters: Emma Brouwer, Emma Gribbe, Charlotte De Aguirre,
Charlotte De Ryck, Julie, Amalia, Manon, Emma Vermeir, Maartje, Helena,
Marie, Delfien, Janneke en Lorien… Dikke merci voor jullie inzet de
afgelopen jaren, we gaan jullie missen. Gelukkig mogen we ook 4 nieuwe
leidsters verwelkomen in onze ploeg: Marie, Sien, Flore en Ynte. We zijn nog
maar 1 zondag gepasseerd en zij hebben dit al super gedaan.
Een nieuw chirojaar betekent ook een nieuw jaar vol leuke evenementen en
activiteiten. Voorlopig zullen zij iets anders verlopen door corona maar we
lassen ze zeker niet af. Wij zijn druk bezig met plannen dus meer info volgt
snel. Ik lijst ze wel al even zodat jullie dit zeker kunnen vrijhouden.
•
•
•
•
•

Op 23 oktober is het ‘Dag Van De Jeugdbeweging’, dan doen we wat
zotjes en mogen met ons uniform naar school gaan!
Op 25 oktober is het dianamiddag. Dan kunnen jullie gezellig naar 		
alle foto’s van het afgelopen kamp terug kijken, dit kan met een hapje
en een drankje.
Op 22 november verwachten we alle sjalomies in de kerk want het is
Christus Koning.
Op 12 december is het ons jaarlijks, gezellige kerstcafé.
Op 27 en 28 februari kunnen jullie smullen van onze heerlijk eten, dan
valt ons jaarlijke eetfestijn, Mmm…..

Naast dit alles is er natuurlijk elke zondag chiro, waarbij iedereen zich met
spel en plezier helemaal kan uitleven!
De leiding heeft er ontzettend veel zin in, jullie ook sjalomies?
Veel liefs,
Taeike xxx

Taken in de Chiro

Taeike
--> Hoofdleidster

Clara
--> Facebook

Sien
--> Mails & Site

Renée & Delphine
--> Finance

Bibi
--> Subsidies

Marie & Freke
--> Pulls & Tweedehands

Flore
--> Materiaal

Ynte & Lena
--> Drankjesverantwoordelijke

Anthea
--> EHBO

Pinkels
Dag allerliefste, schattigste, tofste en coolste pinkels!
Zijn jullie klaar voor het nieuwe chirojaar vol plezier, gegier en leuke
spelletjes? Wij alleszins wel! Wij staan te popelen om samen met jullie er
een mega fantastisch jaar van te maken. Hieronder vinden jullie al een
paar tips van wat we dit jaar allemaal gaan uitspoken.
20 september: Kom te weten wie jullie nieuwe leidsters zijn!!
SPANNEND
27 september: Vandaag mogen jullie allemaal een vriendinnetje
meebrengen naar de chiro want het is vriendjesdag!
4 oktober: Waar zijn al die stinkdieren?
11 oktober: Wat we vandaag gaan doen is een verrassing... SPANNEND
18 oktober: Eend, eend, GANS
Vrijdag 23 oktober: Vandaag is het dag van de jeugdbeweging!!!! Ga dus
allemaal in jullie mooie uniform naar school!!
25 oktober: DIANAMIDDAG
1 november: Geen chiro :/
8 november: Zijn jullie even braaf geweest als jullie leidsters? We zullen
het vandaag te weten komen.
15 november: 10.000 luchtballonnen kleuren de hemel blauw, 10.000
luchtballonnen zijn opweg naar jou.
22 november: Het is Christus koning. Warm jullie engelenstemmetjes
maar al op want wij verwachten jullie in de mis. Meer info krijgen jullie
later.
29 november: Het wordt vandaag heel spannend, want we spelen GO IV.
6 december: VERRASSING :)

12 december: KERSTCAFÉ!!!
18-19 december: Kleed jullie maar goed aan want wij gaan kerstzingen.
Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig want met onze engelenstemmen
alleen gaat het niet lukken.
20 december: Geen chiro :/
27 december: Jullie leidsters zijn de kalkoen van met Kerst nog aan het
verteren. Geen chiro dus :/
3 januari: Ook vandaag is het helaas geen chiro maar niet getreurd, wij
zien jullie volgende week graag terug.
10 januari: Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Pinkels maak jullie
klaar voor het leukste feestje van het jaar.
17 januari: Ik vlieeeeg de hele wereld rond...
24 januari: 1,2 dieven en gangsters
3,4 misdadigers en oplichters
5,6 altijd op wacht
7,8 we jagen dag en nacht
31 januari: Wist je dat je heel veel kan doen met een schoen?
7 februari: Voor haar ga ik door het vuur, het wordt een avontuur, een
wondermooi verhaal.
Wij hebben er alvast heel veel zin in!
Vele elleboogjes
Leidster Flore en Leidster Ynte

Speelclub

HEY HALLO DAG ALLERLIEFSTE MEGA COOLE
SPEELCLUBBERTJES!!!!
20 september
Ra ra raa… kom jij mee ontdekken wij jullie nieuwe leidsterkes zijn??
27 september
Vriendjesdag! Olé olé oléééé, neem al jouw vriendinnetjes/nichtjes/
buurmeisjes/zusjes,… wie dan ook maar mee om een super coole
chirozondag te beleven.
4 oktober
Wat is een schaap zonder poten??? Ahaaa goeie vraag dat zal je vandaag
misschien te weten komen.
11 oktober
Als er een gat in zit, zit er een gat in. Zit er geen gat in dan zit er een gat
in. Wat is het?? Hihi haha
18 oktober
Party alarmmmm!!! We gaan een feestje bouwen verkleed jullie maar al
vast in bouwvakkers!!
25 oktober
Het zondag, zondag, zoooondag jaja zondag dan zijn we allen blij want
het is chiro chiroooo chirooooo. Dianamiddag, meer info volgt!
Ps: slaapkoppen vandaag begint het winteruur dat wilt dus zeggen dat de
klok 1 uur teruggaat, niet vergeten he.
1 november
Pot jan dorie…. Het is geen chiro vandaag pfff
8 november
Ahaa wie dat we daar hebben, die goede oude man! Sint-Maarten
natuurlijk, joepieee!
Maar seg euhm.. Speelclub zijn jullie eigenlijk wel braaf geweest???
15 november
Koningswadde??? Wij leiden ons vandaag op tot echte prinsessen! Niets
is zo leuk als ons te verkleden natuurlijk hihi.
22 november
Vandaag is het Christus Koning, jup dan gaan we samen naar de kerk
onze chiro ziel nog eens uit ons lijf gaan zingen. Meer info volgt!

29 november
Het is groen en het drijft, wat is het? Een andrijvie
Hahahahhahahhahahahha
6 december
Het is groen en heel vrolijk?? Tot sebiet!
13 december
Na ons super mega gezellig kerstcafe gisteren (waar jullie hopelijk
allemaal naartoe geweest zijn?) is het geen chiro.
18-19 december
Yes het is weer zo ver! Kerstzingen!! Kleed je maar lekker warm aan
want wij gaan gaan zingen en nadien krijgen jullie ne goeie warme
choco uiteraard. Meer info volgt nog.
27 december
Vandaag geen chiro…
Geniet van jullie kerstvakantie!!! Xxx
3 januari
Ja ‘’ manne… nu is dat nog steeds geen chiro, missen jullie ons al??
Wij jullie in elk geval wel hoor!
10 januari
En het is chirooo, chirooo ja iedereen is blij, blij, mega blij!
17 januari
Zijn jullie ook benieuwd wat er vandaag te gebeuren staat?
Kom dan maar snel naar de chiro.
24 januari
Weer een super leuke chirodag! Oke eerst nog een mopje:
Waar gaat een pizza naartoe als hij ziek is?
31 januari
Klaar voor vandaag? 1, 2, 3………
7 februari
Het is alles dag!! Kom verkleed naar de
chiro in wat je maar wilt, ra ra ra….
Wat zouden we doen??
Veel liefs jullie leiding xxxxxxxxxxxxx

JOEPIE! Wij hebben er alvast heeeeeeeel veeeeeeel zin. Hopelijk hebben
jullie er ook veel zin in. We gaan zeer zotte dingen doen. Hopelijk zijn
jullie cuties er altijd bij!
20/09: Rarara, wie zijn we? Hihi! Groetjes jullie leidsters!
27/09: Neem allemaal jullie vriendjes mee!
04/10: Een streepje hier, een streepje daar, wat maken we vandaag?
11/10: Leeeeiiiidsterssssss, Ik snap het niet!
18/10: Aan allen die gekomen is proficiat, aan allen die niet gekomen
zijn ook proficiat!
25/10: Kom met je mama, papa, oma, opa en de rest naar de onze leuke
foto’s van het kamp kijken.
01/11: De leidsters missen jullie heel hard. Jammer genoeg geen Chiro!
08/11: Zijn jullie wel braaf geweest?
15/11: Weet iemand waar mijn sleutels zijn?
22/11: Het is vandaag Christus Koning! Verdere info volgt nog.
29/11: Klusser de klusser de klus, hihi.
06/12: Waar is het feest dan? HIER HIER!
12/12: Vandaag is het Kerstcafé!!!! Verdere info volgt.
18-19/12: Smeer jullie stemmetjes al maar, vandaag gaan we Kerst
zingen! Jingle Bells Jingle Bells!
27/12: En ik begin te dromen dat de Kerstman zal komen, Ik heb Kerst
kriebels in men beuk en niemand die het ziet en nu moet het er echt uit
met dit Sjalomalied. Fijne feestdagen!
03/01: En we zingen Merry Christmas and A happy happy New Year x2!
Gelukkige nieuwjaar kwikkertjes! Dikke kusjes jullie leidsters!
10/01: Leef alsof het je laatste dag is. Leef alsof de morgen niet bestaat.
LEEF!
17/01: We zijn er voor elkaar, geen gezeur, geen gemaar. Elk moment
eender waar. Altijd zullen wij er zijn want Kwik zijn is zo fijn en
niemand krijgt ons klein!
24/01: Met een beetje glitter en wat fantasie.
Vul je elke dag met liefde en magie!
31/01: 12,123 Kijk wie loopt daar wie o wie?
05-06-07/02: We gaan op weekend! Meer info volgt!
Groetjes jullie lieve leidsters
Lena en Renée <3 <3 <3

Tippers
Elaba tipperkes, zijn jullie klaar voor een megafantastischspannend jaar?
Wij alvast wel! Hieronder even de data waar we een knotsgek programma hebben voorzien! Hihihi
20 september
Wie o wie zijn de nieuwe leidstertjes?
27 september
Wij zijn vriendjes, jij en ik…
Neem een vriendje mee naar de chiro of niet!
4 oktober
Breng je vuile kleren! Het zal nodig zijn! Moehahaha ;)
11 oktober
Vandaag gaan we naar Niels De STADsbader!
18 oktober
Eerst de kip en dan het ei of eerst het ei en dan de kip?
Neem vandaag allemaal een ei mee.
25 oktober
Bewonder de prachtige foto’s van op kamp! Want het is dianamiddag
meer info komt nog.
1 november
Helaas pindakaas, geen chiro… :(
8 november
Zie gins daar komt de stoomboot uit Spanje (code rood) weer aan, hij
brengt ons Sint-Maarten ik zie hem al staan.
15 november
Moe moe, wat doet een koe?
Verkleed je als een koe!
22 november
Jezus is de goede herder. Hij is overal! Overal! Vandaag gaan we naar de
kerk WANT het is Christus Koning. Meer info volgt nog.

29 november
Als vrolijke kabouters marcheren we in het bos!
6 december
AVONDRONDE ALARM!
Het is avondronde joepie de poepie! Meer info volgt.
13 december
Geen chiro na het fijne kerstcafé!
18-19 december
Warm de stemmen maar goed op WANT we gaan kerstzingen!
Kleed je goed aan, en krijg nadien een heerlijke warme chocomelk.
27 december
Gene chiro vandaag.
3 januari
SEH SEH SEH, is da nu weer gene chiro.
10 januari
Verrassing… een tipje: 1 ….. …..
17 januari
Zing zing…
24 januari
Kom dat zien. Kom dat zien.
De tippercinema is geopend!
31 januari
Vandaag vieren we een feestdag jippie!
Kan je het al raden?
7 februari
We maken een kringetje van jongens en meisjes!
Dikke kussen en de meest enthousiaste leidstertjes,
Marie en Delphine

Liefste tiptientjes

Tiptiens

Een nieuw Chiro jaar boordevol toffe activiteiten en chirozondagen!!!
Hopelijk zijn jullie er elke keer weer bij!!!
20 september: Wie oh wie is jullie leiding????
27 september: start van ons mega toffe leefweek!!
4 oktober: Wie oh wie, wie van de 3?
11 oktober: Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en de kleur is roze!
18 oktober: Ik blaas en ik blaas, ik blaas zo jullie huisjes omver
25 oktober: Dianamiddag!! Kom jullie prachtige foto’s van kamp
bewonderen? Meer info volgt!
1 november: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het
land?
8 november: Wie goed is krijgt lekkers, wie stout is de roe.
15 november: Niemand weet, niemand weet, dat ik Repelsteeltje heet.
22 november: amor, amor, amor, amor; stem alvast jullie stembanden,
wij gaan zingen in de kerk!
29 november: Dames beginnen geen gevecht, maar kunnen hem wel
eindigen.
4/6 december: Salagadoola mechicka boola, Bibbidi-bobbidi-boo
12 december: Kom jullie prachtige knutselwerkjes bewonderen en
genieten van een lekkere chocomelk! Meer info volgt.

18&19 december: Na, na, na, na, na, na, kindeke teer, Ei zwijg toch stil,
sus, sus! En krijt niet meer.
20 december: Helaas geen chiro!
27 december: Fijne kerstvakantie!
3 januari: Nog even genieten van de vakantie voor school en de chiro
terug begint!
10 januari: Vlieg met me mee! Vanaf nu af zijn we beiden vrij.
17 januari: Op haar 15de verjaardag zal ze zich prikken aan een
spinnenwiel.
24 januari: Ik ben Baloe de bruine beer, Baloe de dikke bruine beer.
Ik vind het bereleven niet zo kwaad.
31 januari: Let it go, let it go. Can’t hold it back anymore
Elleboogjes en tot op zondag!
Xxx
Leidster Anthea

Aspi’s

Dag allerliefste Aspipipipi’s, ziehier ons fantastisch programma voor de
komende maanden. Wij hebben er ECHT zin in!!!!!!
ENJOY XXXXXXXX				
20 September
Wie o wie is de leiding SPANNEEEENNDDDD
Tip: Het zijn Bibi en Freke Plasjt isj in eir annen!
27 September
Brengt allemool anen beste kammeroot mor mee nor de Chiro want ‘t es
vriendjesdaaaggg, of ni, want daar zen weir ni op veerberoit. (Ej das mor
ver te lachen aaa skaan)
4 Oktober
Let’s talk about ….
11 Oktober
Wa d’es ‘t me a skaan, ge bekekt moi zo vies
18 Oktober
Jongedame zeg waar is het fuifje, ik ben altijd te porren voor een fuifje
25 Oktober
smatj smatj smatj smatj me blom blom blom en schminkt a zwert zwert
zwert lotj a goon goon goon
1 November
Allerheiligen, giejn Chiro :(
8 November
Wie est er staat geweest dees joor??? Dat zullen we snel te weten
kommen ze, ballekes
PS. juicy intel mag altoid deergegeven werren oon de leidingballekes
15 November
Ela bieken, wil de goi moine stok nekeer vast pakken
22 November
Onszjier, dadis nen ajoin, onszjier es nen echten ajoin
Halleluja, weir zien a allemoal in de keirk want tis 				
Christus Keenink be there or be ne vuile scout, amen
JA NEN ECHTEN AJOIN GOT NOR DE KEIRK
27 November
Vanoavond goan weir travakken vert Kerstkafaat

6 December
Weir zien a allemoal al op vroidag want tis kesmert jeeeeeeeeeejjjjjjj
En 2 keren per week ane smoel zien is er ewa oever, dus geen
chiroooooo (mopje hihihi)
11 December
Weir gon nor de cinema vanauvend, komt aga in uw chillste
studeeroutfit!!!!
18-19 December
Hoe leit dit kindeke ier in de ka. Ziedis oe alle zoin ledekens beven.
Ziedis oe da het weent en krijt van rouw! Na, na, na, na, na, na, kindeke
teer, En zwoig toch stil, sus, sus! En skriejt ni meer
Wie dees ni meer kent, mag altoid nor leidsterballeke Freke sturen ver
een live gezongen versie van leidsterballeke Bibi en leidsterballeke Sien
(wie gewoon eens wil lachen, mag ook sturen)
27 December
KESTCONGÉ Jeeeeeeejjjjj
giejn Chiro, ooohhhhh :(
3 Januari
Nog altoid congé, mor giejn zergen tis bekan gedoan.
Na nog effkes op de tanne boiten, want t’ es is nog altoid giejn chiro :((
10 Januari
Ieder jaar is het weer wachten op die tijd
Stukje vlees op de BBQ (dit lied zullen jullie mettertijd leren xxxxxx)
17 Januari
Gewoin kommen want twordt sowieso ambiance zottekes
24 Januari
Daaf moi, komt on moin loif goi, ge meegt gerest zen, kem er deegt van
31 Januari
Getj een bakkes om stront op te sorteiren - een lelijk aangezicht hebben
Das en ronne taufel, door isj gienen iejnen hoek nimier oon - ze niet
meer alle vijf op een rijtje hebben
7 Februari
Woineg inspiroosje he zott’n, want wadejoaaaaaaaaaan

XOXO Leidsterballeke Bibi en Leidsterballeke Freke

Leiding
Dit jaar moesten we afscheid nemen van 14 topppers van leiding: Emma
Brouwer, Emma Gribbe, Manon, Amalia, Delfien, Julie, Maartje, Helena,
Charlotte De Ryck, Marie, Janneke, Emma Vermeir, Lorien en Charlotte de
Aguirre!!! We gaan jullie heel hard missen, maar jullie zijn altijd welkom!!!!
Once a Sjaloma, always a Sjaloma!!!

Niet getreurd, want onze leidingsploeg krijgt er ook vier fantastische nieuwe
leidsters bij!!! Flore, Ynte, Sien en Marie zijn helemaal klaar om jullie een
geweldig jaar te geven!!! Benieuwd? Lees dan snel hun vriendenboekjes!

Flore Lamont

Favoriete chirolied: Achter tralies en muren & Één is één...
Leukste chirospel: HA HO HI & Kanon
Mooiste chiro herinnering: Eerste tweedaagse als T10
Favoriete chiro evenement: Kamp
jnnjndd

Ynte Van Landuyt

Favoriete chirolied: Het avondlied
Leukste chirospel: Ambassade
Mooiste chiro herinnering: de late babbeltjes				
		
in de tent <3
Favoriete chiro evenement: Chirokamp!

Sien De Leeneer

Favoriete chirolied: Achter tralies en muren & Zing zing
Leukste chirosspel: Kamp in brand & stadsspel bv zoals het 		
		
programma: ‘Waar staat de stoel?’ In Oilsjt!!
Mooiste chiro herinnering: Eerste 2-daagse als T10 @Hasselt
Favoriete chiro moment: Kampvuur

Marie Van de Maele

Favoriete chirolied: Bivaklied
Leukste chirospel: Kanon
Mooiste chiro herinnering: Ons zelf geschreven liedjes zingen als
		
tipper voor de kampvuur-act
Favoriete chiro evenement: Kampvuur & op kamp in het vierkant
		
het avondlied zingen

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, geboortedatum en adres van je kind, ook naam, e-mailadres en
telefoonnummer van beide ouders.
2. Je schrijft 35 euro over naar het rekeningnummer van de chiro:			
						BE89 0013 5028 7385
Je vermeldt bij de overschrijving naam en afdeling van je dochter.
Met deze 35 euro zorgen wij ervoor dat je dochter verzekerd is tijdens de
chiro activiteiten en voorzien wij het nodige materiaal.
Is je dochter al ingeschreven en hebben wij de nodige informatie gekregen?
Dan hoef je niets meer te doen.
Met vragen kan je steeds terecht bij de leiding op zondag of op
leiding@chirosjaloomaalst.be . 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)
- UIT-pas nummer (staat achteraan op de kaart van uw dochter)

Uniform & stylo’s

Elke zondag dragen we allemaal ons uniform, zo zijn we één herkenbare,
hechte groep!
De chirowinkel
Hier koop je een rok / short / kousen.
De Banier Aalst
Molenstraat 65
9300 Aalst
Onze chiro
Hier koop je een - sjaloompull: €25
- sjaloompolo: €15
Onze tweedehands-shop op de chiro
Hier koop je tweedehandskleren van Sjaloom.
Aan de prijs van €5/stuk
Voor de nieuwe Sjaloma’s is het uiteraard nog niet
verplicht om dit direct aan te kopen, een rode t-shirt,
beige rok of short en een blauwe of rode pull zijn
prima! Zorg vooral dat de kleren !! VUIL !! mogen
worden!

Het schooljaar is weer begonnen en wat heb je dan zeker nodig?? STYLO’S!!!!!
Gelukkig verkopen wij de allerbeste.
Prijs: €1,5 voor 1
€4 voor 3

Spelletje

Recept

Verjaardagen
HIEP HIEP HIEP HOERA AAN ALLE JARIGEN!

September

Kaat van de Tippers
Kaat van de Speelclub
Marthe van de Kwiks
Fiona van de Tippers
Marthe en Aukje van de Aspi’s
Jozefien van de Kwiks
Amber van de Speelclub
Hayley van de Kwiks
Luna van de Tippers

06/09
08/09
15/09
17/09
20/09
22/09
23/09
27/09
30/09

Oktober

Robin van de Speelclub
Eponine van de Tiptiens
Noor van de Kwiks
Elien van de Kwiks
Nora van de Tippers en Merel van de Tiptiens
Leidster Clara
Alejandra van de Kwiks
Alizée van de Speelclub
Kato van de Kwiks
Silke van de Tiptiens
Jena van de speelclub
Jutta van de Tiptiens

01/10
04/10
05/10
06/10
12/10
14/10
15/10
23/10
27/10
28/10
30/10
31/10

November
01/11
07/11
10/11
18/11
19/11
22/11
28/11

Nore van de Aspi’s
Emma van de Pinkels en Lotte van de Tiptiens
Lobke van de Speelclub
Leidster Taeike
Janna van de Speelclub
Marthe van de Tippers
Orphee van de Kwiks en Tessa van de Tippers

December
01/12
02/12
04/12
07/12
14/12
17/12
22/12
27/12

Marie van de Kwiks
Hasse van de Tippers
Lotte van de Speelclub
Freke van de Speelclub
Marie van de Aspi’s
Lou van de Pinkels
Ines van de Tiptiens
Leidster Marie

Januari
05/01
06/01
07/01
08/01
10/01

Leidster Renée
Jitske van de Tippers
Maya en Lien van de Kwiks
Florence van de Tiptiens
Madeleine van de Tippers
en Elena van de Tiptiens
13/01 Kaat van de Speelclub
20/01 Kenza van de Speelclub
28/01 Hanne van de Tiptiens

Kampfoto’s

Wistjes
ȫ
ȫ
ȫ
ȫ
ȫ
ȫ
ȫ
ȫ
ȫ
ȫ
ȫ
ȫ
ȫ
ȫ
ȫ

Wist je dat leidster Taeike de nieuwe hoofdleidster is?
Wist je dat leidster Freke voor een halfjaar in Noorwegen zit?
Wist je dat de leidingsverdeling gewoon op één, twee, drie klaar was dit
jaar ?
Wist je dat leidster Anthea al 102 jaar oud is?
Wist je dat leidster Lena handen kan lezen (waarzegster enz hoho)?
Wist je dat leidster Delphine in Brugge gaat studeren? Zo verrrrr omg!!!
Wist je dat alle leidsters blauwe ogen hebben behalve leidster Bibi, Lena en
Freke niet?
Wist je dat leidster Flore altijd super mega bruin wordt?
Wist je dat bijna alle leidsterkes in Gent studeren?
Wist je dat leidster Renee bijna gaat trouwen?
Wist je dat het vorige wistje een mopje was?
Wist je dat er hier al heel veel wistjes staan?
Wist je dat jullie dus nu al veel weten over de leidsterkes?
Wist je dat er 4 nieuwe leidsterkes bij gekomen zijn dit jaar?
Wist je dat wij kei zot mega enorm gigantisch veel zin hebben in het
nieuwe chirojaar?

Familienieuws
Oud-leidster Ellen Vdb is bevallen
van een kleine spruit.
Proficiat met jullie dochtertje Ellis!!!
We kijken er al naar uit om haar te zien
bij Chiro Sjaloom.

Liedje
DE CHIRO STREEFLIJN
We geloven in een Chiro
Waar we voluit kunnen
zingen en springen
Spelen en delen
Bidden en dansen
Een Chiro met kansen
Om kwaad en lief te zijn
Om te nemen en te geven
Om te kiezen hoe het er gaat
Een Chiro waar we mogen twijfelen en hopen
Waar we verwonderd kunnen zijn over vele dingen van het leven
En waar ook vanuit Jezus’ boodschap mekaar echt gaarne zien
En met kracht willen opkomen voor wat mensen vrijer maakt
We geloven dat zo’n Chiro samen met alle mensen
die hetzelfde dromen beweging maakt.

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 Taeike Van Vaerenbergh Clara Coussement
Ouden dendermondse Hoezekouterdreef 41
Withuisstraat 34
9300 Aalst steenweg 58, 9300 Aalst 9300 Aalst
taeike.vanvaerenbergh 0483/41.92.24
0468/19.35.22
sien.deleeneer@telenet.be @gmail.com; 0491/11.16.06 claracoussement@telenet.be

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

Kwiks

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

