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Voorwoord hoofdleidster
Liefste Sjaloma’s,
We zijn het tweede deel van het chirojaar goed begonnen met ons jaarlijks
eetfestijn waar je kon smullen van kippetjes en krokketjes en een heus
dessertenbuffet. Allen heel erg bedankt om te komen en de chiro te steunen!
Ook carnaval ligt net achter ons maar er staat alweer een feestje voor de deur!
Nasdrov-yeah, de leidingsfuif op 7 maart, zal zorgen voor een centje voor op
buitenlands kamp naar het prachtige Polen. Dit buitenlands kamp is enkel voor
tiptiens, aspi’s en leiding.
Maar niet getreurd, we hebben voor iedereen nog steeds ons jaarlijks kamp van
1-10 augustus.
Op vrijdag 3 april geven de tiptiens en aspi’s hun fuif ‘u moeder is een fuif’
waar de beentjes goed kunnen worden losgeschud! Na het voorbeeld van de
leidingsfuif wordt dit ongetwijfeld een evengroot succes.
Het weekend van 17-18 en 19 april gaan de oudste 3 groepen op
gewestweekend en de drie jongste groepen gaan op 19 april op gewestdag, met
een groot slotmoment op de grote markt om 16 uur. Meer info volgt.
In mei leggen alle vogeltjes een ei en gaan we fantastische zonnige zondagen
beleven om in juni het chirojaar af te sluiten met dagje aan… op 28 juni! Die dag
gaan we met de hele chiro op stap! Meer info over al deze evenement volgt.
Stiekem begint de leiding al uit te kijken naar het kamp dus jullie mogen jullie
ook verwachten aan een bezoekje van de leidsters van jullie lieftallige dochter(s)
om ze in te schrijven.
Wat het kampthema zal zijn, waar het kamp doorgaat en welke knotsgekke
verkleedkleren iedereen moet meenemen zijn wij al aan het bekokstoven en
laten we jullie met het volgende klokje weten, spannend hé?
Bij vragen over eender wat, mogen jullie altijd een berichtje sturen, mailen
of een ouderwetse brief op de post doen en dan zullen wij deze met liefde
beantwoorden. Mailen kan via leiding@chirosjaloomaalst.be en de gegevens
van elke leidster staan op de laatste pagina’s van het klokje.
Het tweede deel van het chirojaar is begonnen en wij staan alvast te popelen om
erin te vliegen!
Veel chirogroetjes
Amalia

Pinkels
Dag allerliefste pinkeltjes,
9/02: Vandaag doen we alles met balletjes.
15/02 & 16/02: Kom lekker smullen op ons eetfestijn! Neem al je vriendjes en vriendinnetjes
mee!
23/02: Kom ons zoeken op carnaval! Wij zijn daar ook! We kunnen dus helaas geen chiro
geven 
1/03:We vieren terug een beetje carnaval! We gaan naar de KERMIS!
8/03: Vandaag is een VERASSING!
15/03: Op de pinkelboerderij zijn wij altijd blij! Kom vandaag in je favoriete dier!
22/03: Jammer genoeg is het geen Chiro, de leidstertjes zijn druk aan het vergaderen!
29/03: Woop Woop, Mila is jarig!
4/04: Vandaag halen we onze verkoop skills nog eens boven. Verdere info volgt!
12/04: Nog steeds vakantie! De leidsters zijn in een diepe slaap! Zzzzz…
19/04: Gewestdag! Meer info volgt.
26/04: Oh nee, rupsje Ribbel is ziek. Helpen jullie mee om rupsje Ribbel beter te maken?
3/05: Vandaag zijn we Astronauten! Vlieg je mee met de Pinkel-racket?
10/05: Ooit al gehoord van de stoere rockband van Sjaloom?
17/05: Je hebt een vriend, iemand die voor jou door vuur gaat!
24/05: Piraten, Piraten, Piraten van de zee.
31/05: Vuilnis mannen op bezoek bij Sjaloom.
7/06: Regels op stickers? SPANNEND wat zouden we doen?
14/06: Stipje hier, Stipje daar vandaag zijn we dalmatiërs!
21/06: Trek een gekke bek en doe eens gek.
28/06: Dagje aan! We gaan naar…? VERASSING!
Groetjes de leidsters met de dikke vette mega poep!

speelclub
Liefste speelclubies, er is een vervolg na zo een fantastisch-super-leuk half jaar!
9 FEBRUARI
1 voor allen, allen voor 1!
15 en 16 FEBRUARI
Kom dit weekend smullen op het eetfestijn! Koop een kaart bij een van de
leidstertjes.
23 FEBRUARI
OILSJT VIERT CARNAVAL. Jammer genoeg is geen chiro. :(
1 MAART
We maken een kringetje van jongens en van meisjes…
8 MAART
Cinema Sjaloma opent zijn deuren vandaag.
15 MAART
VERRASSING! We gaan op verplaatsing! Meer info volgt snel…
22 MAART
Helaas stinkkaas, geen chiro vandaag.
29 MAART
Middag in het bos, met een vos?
5 APRIL
Haal jullie verkooptrucs maar boven, want we verkopen onze heerlijke truffels op de markt!
Zoals vorig jaar kunnen jullie weer de overheerlijke truffels bestellen. Er hangt ook weer een
prijs aan vast!
12 APRIL
Helaas, we nemen een dagje vakantie. Geen chiro vandaag!
18 en 19 APRIL
WE BLIJVEN EEN NACHTJE OP DE CHIRO SLAPEN! Er volgt snel meer
informatie…
De volgende dag (19 april) is het gewestdag! Dus we spelen een hele
namiddag met de andere chiro’s van aalst! JOEPIE DE POEPIE!
26 APRIL
We trekken vandaag door de stad met een krat, mat, vat, rat,...

3 MEI
WIE IS ER VERMIST?

10 MEI
1,2,3,4 hup naar achter. Hup naar voor, even rusten en dan weer door.
17 MEI
We zoeken de schat, we zoeken de schat…
24 MEI
SPITS SPET SPAT, vandaag worden we lekker nat.
29 MEI
Avondronde: We spelen een spel vanavond!
Verdere info volgt over de avond.
7 JUNI
Lilalilalilalilila, wat doen we vandaag?
14 JUNI
Klaar voor de start, klaar voor de start! Oooh oooh
26 JUNI
DAGJE AAN...
Verdere info volgt.

1-10 AUGUSTUS
KAMP

Liefs, jullie leidstertjes Emma, Amalia, Lena en Delphine

Kwiks
Jooooo kwiks joooooo
Alle belangrijke / speciale dagen staan in grote letters & alle zondagen samen met de leidstertjes op
de koer staan in kleine letters.
KEIVEEL ZIN IN HET TWEEDE DEEL VAN ONS CHIROJAAR HOEZEEE LALALALALAAA
2/02: als er een gat in zit, zit er geen gat in, als er geen gat in zit, zit er een gat in. (een wc-bril)
9/02: wat is het toppunt van geduld? Op je handen staan en wachten tot je sokken afvallen.
16/02: EETFESTIJN → KROKETTEUUUUU FRETTEUUUU LALALALALAAAAA
23/02: GEEN CHIRO → CARNAVAAAAAL LALALALALAAAAA
1/03: Welk dier bestaat voor 75% uit wol? Een WOLf
8/03: Wist je dat olifanten doodsbang zijn voor muizen???
15/03: Een zebra is wit met zwarte strepen
22/03: GEEN CHIRO
29/03: Wist je dat een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven zonder zijn hoofd? Hij sterft uiteindelijk
omdat hij geen voedsel kan opnemen.
5/04: GEEN CHIRO → VAKANTIEEEEE LALALALALALAAAA
12/04: GEEN CHIRO → VAKANTIEEEEE LALALALALALAAAA
19/04: GEWESTDAG → LEKKER MET DE ANDERE CHIRODAMETJES LALALALAAAA
26/04: Ik ben groot als ik jong ben, maar ik ben klein als ik oud ben. Wat ben ik?
3/05: Wist je dat potvissen verticaal slapen??!!!!
10/05:Wist je dat één jaar op mars 687 dagen duurt?
17/05: Wist je dat er niet één normaal Nederlands woord rijmt op het woord twaalf?
24/05: Struisvogels hebben grotere ogen dan hersenen.
31/05: Het is groen en heel vrolijk: sla la la la la la
7/06: PSSTT het is al juni, maar dat blijft tussen mei en juli hé
14/06: Wist je dat als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt?
21/06: Wat is groen en rijdt over de weg? Een bromkommer
28/06: DAGJE AAN → VERDERE INFO VOLGT LALALALAAAA
Jooooo jullie leidstertjes jooooooo xxxxxxxxxx

joooo Marie jooooo
jooo Freke jooooo

joooo Taeike joooooo

joooo Charlotte joooo

Tippers
Maart
01/03 KKKKKKermisspel! Neem allemaal 10 euro mee en we spelen samen het mega
kermisspel!
08/03 Kussengevechttttt
15/03 Kunnen jullie goed geld verzamelen?
22/03 Geen chiro. Leidsters hebben net een heel weekend weekendje chirovergadering
gehad! Tot volgende week ehh!!
29/03 après skiki, doe je ski-outfit aan en ga samen met ons de hoogte bergen af!!
April
04/04 TRUFFELVERKOOP OP ZATERDAG, info volgt!
05/04 geen chirowww
12/04 geen Chiro :’( Geniet van jullie paasvakantie!
18-19/04 ZIJN JULLIE CHAUD VOOR DE TITO-TWEEDAAGSE? OWJAAA
26/04 Kolonisten
Mei
03/05 RARARA wie neemt onze leidingstaak over vandaag?
10/05 Kom met de fiets!
17/05 Disney
24/05 Escape room
31/05 Vraagteken
Juni
- avondrondes/examenperiode07/06 Brunchhh
14/06 Kunt gij goed bowlen?
21/06 Mafiaaaa
28/06 OMG DAGJE AAN!!!

Lorien, Bibi, Charlotte, Helena

Tiptiens
TIPTIENS
23/2: Geen Chiro wegens Carnaval
1/03: Atractieeeeeaaaaaaaaoooeeee
8/03: Satellietnavigatieapparaat
15/03: Extreme
22/03: Geen Chiro :((
29/03: Van de latten
3/04: U MOEDER IS EEN FUIF
5/04: Geen Chiro, vakantie!!
12/04: Geen Chiro, vakantie!!
17-18-19/04: Gewestweekend
26/04: Groot muziekfeest
3/05: WK
10/05: Aarde
17/05: Fishstick
24/05: Kring
31/05: Vlag
7/06: Avondronde
14/06: Avondronde
21/06: Avondronde
28/06: Dagje aan

Jullie kapoenen,
Leidster Janneke, Leidster Emma & Leidster Maartje

Aspi’s
JOOOOW allerliefste aspi’s,
De eerste helft van het chiro-jaar is voorbijgevlogen! Maar niet getreurd, want jullie leidsters hebben
nog van alles in petto. JOEPIEEE

9/02: Waarom mag je nooit een gele vuilbak naast een rode vuilbak zetten?
16/02: ZIJN ER NOG KROKETTEN?? Ja. Kom dus allemaal jullie maagjes vullen op ons eetfestijn.
23/02: Geen chiro, carnaval (spot jullie leidsters in de stoet).
1/03: Boiten in de botsauto’s.
8/03: De leidsters zijn moe van onze leidingsfuif. Daarom kijken we met zijn allen naar een film.
15/03: Rarara, wie ben ekik.
22/03: Jullie leidsters hebben zwaar vergaderd dit weekend, er is dus geen chiro. Probeer ons niet te
veel te missen.
29/03: Dat kan niet, bestaat niet.
5/04: Na de meest epische U moeder is een fuif-editie ooit, verdienen jullie een dagje rust. Er is dus
geen chiro.
12/04: De paasklokken zijn gekomen! Geen chiro.
19/04: Aspi-weekend WOOOHOOOW (meer info volgt)
26/04: Wat is rood en is bijna helemaal?
3/05: Wat is een schaap zonder poten?
10/05: wat is een vliegtuig zonder vleugels?
17/05: wat is het toppunt van nieuwsgierigheid?
24/05: Het begint met een K en eindigt op T en er kan een worst in?

Veel liefs, jullie leiding xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agenda + activiteiten

Spelletjes + recept

Dag liefste Sjaloma’s
Van al die zware lectuur en moeilijke teksten in dit klokje, heb ik nood aan ontspanning…
Jullie ook? Doe maar gerust mee en help me even verder met mijn tekening!

ZANDKOEKJES

Zandkoekjes maken is helemaal niet moeilijk.
Met dit recept smul je in geen tijd van
zelfgemaakte zandkoekjes.
Ingrediënten
Voor 15 à 20 stuks 250 g bloem
●

150 g boter op kamertemperatuur

●

1 eierdooier

●

100 g fijne kristalsuiker

●

100 g grove kristalsuiker voor de afwerking

●

snuifje zout

Recept
Meng de eierdooier met de fijne kristalsuiker.
Voeg de bloem toe aan een grote mengkom en maak binnenin een kuiltje.
Verdeel de boter in stukjes en voeg toe samen met het mengsel van de eierdooier en de suiker. Voeg
ook een snuifje zout toe. Kneed lang en meng dit alles tot een egaal deeg.
Verdeel het deeg in vier en maak er rollen van met een diameter van ongeveer 3 centimeter. Laat
even opstijven in de koelkast (30 minuten).
Giet de grove suiker op het werkblad en wentel hierin de rollen deeg. Wentel ze achteraf in
plasticfolie.
Leg de rollen terug in de koelkast en laat nu volledig opstijven gedurende 2 uur.
Snijd de rollen in schijven van 5 à 7 millimeter dik.
Leg een bakpapier op een ovenplaat en schik hierop de koekjes.
Bak de koekjes gedurende zo’n 10 minuten goudbruin in een voorverwarmde oven van 180 °C.
Laat de koekjes afkoelen.

Liedje
De wereld is een toverbal
De wereld is een toverbal
geen mens weet hoe hij worden zal,
maar één ding dat weet iedereen:
je kunt het niet alleen.
Refrein:
Dus zullen we er samen iets van moeten maken
de wereld is een mooi maar bewerklijk ding,
dus zullen we er samen iets van moeten maken,
hé, hé, hé, hé, kom maar in de kring.
Bekijk een keer de wereldkaart,
een mens is toch iets beters waard,
je ziet dat het een puinhoop is,
zo gaat het zeker mis.
We praten zus, we praten zo,
we roepen ach en wee en oh,
maar wil j’elkaar echt goed verstaan,
dan doe je er iets aan

