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Voorwoord hoofdleidster
Liefste Sjaloma’s, ouders, vrienden en familie
Het chirojaar is weer van start gegaan met een zonnige zondag waar de nieuwe leiding
bekend werd gemaakt. Vriendjesdag zit er net op en de leiding heeft op leidingsweekend
alles in paraatheid gebracht om er een geslaagd jaar van te maken!
De leidingsploeg heeft jammer genoeg afscheid moeten nemen van leidster Fien, onze
ancien, die na 5 jaar leiding de oudleidingsclub gaat vervoegen. We gaan je missen Fien!
Er zijn ook heel wat nieuwe leiding bijgekomen. Onze top aspi’s van vorig jaar zijn ontpopt
tot echte leidsters en ze hebben er al heel veel zin in! Renee, Delphine, Taeike, Freke,
Zenobia, Helena en Charlotte: welkom in de leiding!
Zoals elk jaar, zijn er alweer enkele evenementen gepland dus zet ze zeker maar in de
agenda.
• We organiseren dit jaar weer een ouderavond, en dit op zaterdag 12 oktober. Daar
tonen we foto’s van het kamp, en doet elke groep een actje.
• Christus koning is op zondag 24 november met nadien samen soep eten in de lokalen
en spel tot 15 uur. Meer info volgt nog
• kerstcafé was vorig jaar een nieuw evenement dat meer dan geslaagd was, dus dit doen
we opnieuw op 7 december, allen meer dan welkom!
• zoals elk jaar gaan we rond kerstmis ook gaan kerstzingen. Op 20 en 21 december gaan
we dan samen zingen, met nadien een warme choco om terug op te warmen.
• Ons eetfestijn is dit jaar op 15-16 februari. Hou die dag vrij om heerlijke kroketten met
kip te komen eten bij de dames van Sjaloom!
Zoals je ziet is er al weer heel wat gepland. Tussen deze evenementen is er natuurlijk elke
zondag een leuke namiddag vol spel en plezier!
Wij hebben er zin in, jullie ook?

Chirogroetjes,
Amalia x

Jaarthema Grenzeloos CHiro
We eten taco’s, onze kleren zijn ‘made in China’, we slapen in Zweedse bedden en we
chatten met mensen aan de andere kant van de wereld. Ja, we zijn wereldburgers!
We horen of lezen verhalen over mensen aan de andere kant van de wereld. Maar we
weten niet altijd wie ze echt zijn. Met ‘Grenzeloos Chiro’ willen we buiten onze eigen
Chirogrenzen gaan en andere jeugdbewegingen ontmoeten over de landsgrenzen heen!
Met dit jaarthema streven we naar 3 pijlers:
1. Goeiedag, Bonjour, Buenas Dias
Door anderen te ontmoeten, kan je veel leren! Zo kunnen wij vanuit Chirojeugd Vlaanderen
ook veel leren van leiding, leden en organisaties in het buitenland. Door ontmoetingen te
organiseren en uit te wisselen over de grenzen heen willen we verwondering opwekken.
Internationale ontmoetingen staan centraal. En daarvoor hoef je niet altijd letterlijk over de
grens te gaan!
2. Samen sterk!
Als Chirojeugd Vlaanderen leven we niet op een eiland. We vinden niet alleen onze eigen
groep belangrijk, maar we hebben ook aandacht voor de gemeenschap om ons heen.
We wonen allemaal op dezelfde wereldbol. Onze stem klinkt luider als we die met velen
tegelijk laten horen. We laten de stem van kinderen en jongeren horen. Dat willen we niet
alleen doen voor de kinderen en jongeren die in ons land wonen, maar voor alle kinderen
wereldwijd. Dat doen we ook vanuit ons gevoel voor rechtvaardigheid.
3. Chiro, dat is wat ons bindt!
Spanjaarden luisteren naar hiphop, net zoals wij. In Marokko besteden ze veel aandacht
aan hun vrienden, net zoals wij. We lijken meer op elkaar dan we zelf soms denken.
Natuurlijk hebben jongeren aan de andere kant van de wereld hun eigen culturele
eigenheden en verschillen ze zo van ons. Door kennis te maken met leden en leiding van
alle jeugdbewegingen in de wereld willen we ook focussen op de gelijkenissen. Van noord
naar oost en van zuid naar west: we zijn jong, zitten in de jeugdbeweging, spelen als
gekken, gaan op kamp en bouwen aan kampvuren die overal evenveel warmte verspreiden.
Via die gelijkenissen willen we werken aan verbondenheid.

Pinkels
Dag lieve kleine pinkies

Wij hebben al keiveel zin in het nieuwe jaar
met jullie erbij! Daarom hebben wij al veel
nagedacht over wat we nu wel niet
allemaal gaan doen!
6/10 : Leer je nieuw vriendje kennen!
12/10: Op deze avond is het ouderavond! Kom met je mama, papa, oma, opa, broer, zus, liefje… naar
de chiro om te kijken naar de foto’s van het kamp! Verdere info vlogt nog!
13/10: We zijn nog veel te moe van zo lang op te blijven op de ouderavond dus we slapen lang uit!
Geen chiro
20/10: Haal je innerlijke idiaan naar boven! WOEEE-WOEEE-WOEEE!!!! Kom jij naar de chiro als
mooie indiaan?
27/10: Abakadaba hou je handen hoog! Abakadaba maak een regenboog! Abakadaba hou je handen
laag! Zo komt er een regenvlaag!!!
3/11: Jullie mogen vandaag heeeeeeel lang uitslapen, de leister doen mee! Geen chiro
10/11: Ben jij dit jaar wel braaf geweest?
17/11: Met een rolletje wc-papier in de hand, kom je door het hele land!
24/11: Het is vandaag Christus Koning! We gaan samen naar de kerk en daarna drinken we lekkere
soep!!! Verdere info volgt nog.
1/12: Handige Harry’s gezocht…
7/12: Deze avond verkopen we onze kunstwerkjes en drinken we lekkere chocomelk! Kom een kijkje
nemen en neem je hele familie mee!
8/12: We slapen nog als een roosje! Geen chiro dus
15/12: Trek je allermooiste pyjama aan en kom zo naar de chiro! We doen een pyjamaparty!
20/12 & 21/12: Haal je mooiste engelenstemmetjes boven. We gaan van deur tot deur gaan zingen,
kom gerust mee!
22/12: De leidsters zijn hun stem kwijt door zoveel te zingen… Vandaag dus geen chiro!
29/12: Het is nog kerstvakantie dus wij zijn aan het feesten/eten/slapen/tv kijken/douchen/kleren
kopen/studeren/… We kunnen dus helaas niet op de chiro zijn, druk, druk, druk!!! Geen chiro
5/1: We zijn nog steeds aan het feesten/eten/slapen/tv kijken/douchen/kleren kopen/studeren/… en
natuurlijk ook aan het vieren dat Leidster Renée 19 jaar wordt!!!
12/1: Jullie krijgen voor 1 keer nieuwe leiding, SPANNEEEEEND!!!
19/1: We maken een reis rond de wereld, verkleed je dus als iemand van een ander land!
26/1: Wie is het grootste zangtalent?

2/2: Op deze dag zijn we allemaal een beetje jarig! Verkleed je als jarige job!
Hopelijk kunnen jullie er elke keer zijn! Dat maakt het nog zo fijn!!!!!!

Groetjes de leidsters met de dikke vette megapoep! (Pinkels weten waarom ;) )

Speelclub
DAG ALLERLIEFSTE/LEUKSTE/COOLSTE/TOFSTE SPEELCLUB!!!
22 SEPTEMBER
Kom te weten wie je super-fantastische-geweldige leiding is voor dit jaar! RA RA RA
29 SEPTEMBER
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Neem allemaal jullie beste vriendinnen mee en maak er
samen met ons een geweldige dag van!
6 OKTOBER
Vandaag leren jullie wat er nodig is om een echte Speelclubber te zijn! Slaag je voor de test???
13 OKTOBER
Os, os, os, vandaag spelen we in het …..
20 OKTOBER
Dag van de jeugdbeweging was vrijdag maar wij vieren verder! Kom vandaag ‘chiro’ verdedigen
in de strijd om de beste jeugdbeweging!
27 OKTOBER
Vandaag is een speciale dag! Meer info volgt…..
3 NOVEMBER
Dokter, dokter, ik kom niet meer bij. Dokter, dokter, wat doe jij toch met mij…
10 NOVEMBER
Hij komt, hij komt, de lieve goede ….. SINT! Hopelijk zijn jullie allemaal braaf
geweest dit jaar!
17 NOVEMBER
Wie is het? Wie ben jij? Wie ben ik?
24 NOVEMBER
Vandaag vieren we Christus Koning! Meer info volgt.
1 DECEMBER
BRRRR. Berekoud vandaag!
8 DECEMBER
Gisteren konden jullie genieten van ons gezellig kerstcafé! Vandaag is het dus geen chiro.
15 DECEMBER
Eén tegen allen, allen tegen één!

20-21 DECEMBER
Vergeet jullie engelen-stemmetjes niet! Meer info volgt.
29 DECEMBER
Geniet van jullie vakantie. Vandaag is het geen chiro
5 JANUARI
De allerlaatste dag van de vakantie is aangebroken. Vanaf volgende week vliegen wij er ook
terug in! Geen chiro vandaag.
12 JANUARI
En de boom staat op de berg, ha hi ha ho
19 JANUARI
Hé ga je mee naar speelclubland?
26 JANUARI
Hup 1 2 3 hup 1 2 3. Kom het knotsgekke programma van vandaag ontdekken!
2 FEBRUARI
Al is het vrouwtje nog zo arm, bij lichtmis zet zij haar pannetje warm. Breng een
ingrediënt mee om pannenkoeken te maken!

Liefs, jullie leidstertjes xxx

Kwiks
Dag allerliefste, coolste, schattigste kwikiessss!! Zijn jullie klaar voor het nieuwe chirojaar? Wij
alleszins wel!!! Hieronder vinden jullie terug wat wij de komende maanden gaan doen, we kijken er
naar uit!
22/9: Ontdek wie je nieuwe leidsters zijn! Spannend!!
29/9: Breng al je vriendinnen mee naar de chiro want het is vriendjesdag!
6/10: Ja ik doe wat ik wil
Grijp het leven als het komt
Luister steeds naar dat hart van mij
Ja ik doe wat ik wil
En misschien vind je dat stom
Maar ik zet elke zorg opzij
En ik dans en ik dans
12/10: Ouderavond, we kijken samen naar de mooie of iets minder mooie kampfoto’s! Verdere info
volgt nog!
13/10: GEEN CHIRO want 12/10 was het ouderavond
20/10: Niet-verjaardagsfeest!
Gelukkige niet-verjaardagsfeest!
Niet-verjaardagsfeest!
En is het je niet-verjaardag!
Klap dan in je handen!
Stamp met je voeten!
En vier elke dag een reuze feest!
Een niet-verjaardagsfeest!
27/10: HALLOWEEN is m’n favoriete feest…
3/11: Geniet van jullie vakantie, GEEN CHIRO!
10/11: Sint Maarten, Sint-Maarten
We zingen langs de deuren een lied
Doe open, anders hoor je het niet.
Leg alstublieft wat lekkers klaar,
Dank u wel,
tot volgend jaar!
17/11: 't Is feest in New York en in St. Tropez
Barcelona en LA

Acapulco, Santa Fé
Iedereen doet mee,
't Is feest in New York en in Tokio
Kaapstad en in México
Rio de Janeiro
Overal op aarde is het feest
24/11: Christus Koning, verdere info volgt nog!
1/12: Kniebel Knabel Knuisje
7/12: Kerstcafé van Chiro Sjaloom, kom zeker en vast langs
want het gaat weer gezellig worden!
8/12: GEEN CHIRO want 7/12 was het ons fantastisch
kerstcafé!!!
15/12: Mooi weeeeeer vandaaaag, ik doe alles vandaag liever traag!
20/12 en 21/12: Kerstzingen, verdere info volgt nog !!
29/12: GEEN CHIRO, geniet van de vakantie en wij wensen jullie een heel gelukkig nieuwjaar toe xxxx
5/1: GEEN CHIRO
12/1: Hé waar is de chocolade? Op, op, alles is op
19/1: We gaan dansen in de zon (sneeuw), baden in het licht. Ja we omarmen het leeeven met een
lach op onze gezicht. We komen sameeeeeen, in hetzelfde verhaal! En genieten van het
leveeeeeeen. ALLEMAAL!
26/1: Met wat glitter en wat fantasie, vul je elke dag met liefde en magieee

Veel liefs,
Jullie leidstertjes
Taeike, Freke,
Marie en Charlotte

Tippers
LIEVE TIPPERRRSSSS,
Wij hebben echt ZIN in een gek chirojaar!! Jullie toch ook eh??
29/09 = Swieber niet stelen! :o
6/10 = Wat is jouw talent? Leidster Helena kan heel mooi zingen xp
12/10= We gaan shinen op day podium #ouderavond #tipperssss
13/10= Geen chiro ween ween
20/10 = Neem je vuilen kleren mee... EN NEEEEN TIS GEEN VUILE DAG: we gaan iets vree plezant
doen duuh
27/10 = FRISCO IN DEN DISCOO
3/11= Geen chiro ween ween
10/11= OH MY GOUD Sint-Maarten :o
17/11 = Oiljst ajoin
24/11= Christus koning: meer info volgt nog!
1/12= Avondronde: meer info volgt
8/12= Geen chiro ween ween
16/12= SUPRISEEE
22/12= Haal je mooiste stem maar naar boven!
29/12= geen chiro ween ween
5/1= geen chiro ween ween (kerstvakantie)
12/1= Het nieuwe jaar staat voor de chirodeur....
19/1= PPPPPAAAATTTSSSEEERRR
26/1: la la la la la la la laaaaa
DIKKE KUSSEN,
LORIEN, BIBI, HELENA & CHARLOTTE xoxo

Tiptiens
DAG ALLERCOOLSTE TIPTIENS’s!!!!
Alles kids achter de rits?
Wij, jullie super leuke – mega té gekke – liefste en knapste leidsters hebben wekelijks een kei graaf
programma voor jullie in petto. Kijken jullie er naar uit?? Wij alleszins keiiiiii hard wel, tot zondag!!
Zondag 29 september 2019
Vriendjesdag olé oléééééé
Zondag 6 oktober 2019
NEEM VUILE KLEREN MEE WANT VANDAAG TESTEN WE OF JE WEL EEN ECHTE TIPTIEN BENT hehe
Zaterdag 12 oktober 2019
Vanavond gaan we knallen in het blauw, en jullie mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, zussen en broers
eens laten zien wat we in ons mars hebben. Ouderavond @ ’t Kapelleke! Laten we even hard shinen
als James Charles zijn highlighter! Zondag 13 oktober is het daarom geen chiro, ooooooh L
Zondag 20 oktober 2019
Werchter, Pukkelpop, The Best Kept Secret, Laundryday of Dour. Wat is jouw favoriet?
Zondag 27 oktober 2019
GEEN chiro voor ons waaaaant wij gaaaaaaan … (zie hieronder)
Zaterdag 2 november 2019
SAMEN GRIEZELEN op de halloweentocht in Lebbeke!! Meer info volgt!
Zondag 3 november 2019
GEEN chiro, nog even genieten van de laatste dag van de vakantie!
Zondag 10 november 2019
Zie ginds komt de stoomboot….. Ben jij wel braaf geweest?
Zondag 17 november 2019
Aalst city, be prepared!
Zondag 24 november 2019
Vandaag is het Christus Koning. Meer info volgt!
Vrijdag 29 november 2019
AVONDRONDE: vanaf nu geven we elke vrijdag chiro, zodat jullie toch even kunnen ontspannen
tijdens de examens!
Zaterdag 7 december 2019
GEEN chiro, want jullie zijn allemaal welkom op ons kerstcafé! We zien jullie daar?
Vrijdag 13 december 2019
Vandaag mogen we de dikke nek uithangen. Trek alvast je mooiste kleren aan!

Vrijdag 20 en zaterdag 21 december 2019
Haal die engelenstemmetjes en die lieve poezelige oogjes maar boven, want wij gaan zingen
joepieeeee
Zondag 12 januari 2020
“3 kooooningen 3 koooningen geef mij een nieuwe hoed”

Zondag 19 januari 2020
Vrouwenproblemen
Zondag 26 januari 2020
Txantxa hau da, nork begiratu du?
Zondag 2 februari 2020
CH
CHI
CHIRO
WIJ ZIJN EEN TOFFE BENDEEEEE
WIJ ZIJN VAN DE …???

Tot binnenkort!
Xxx
Jullie leiding

Aspi’s
HEYYYYY LIEVE ASPI’S
We zijn weer aan het begin van een super knotsgek chirojaar, hebben jullie er zin in??????

29/09: Vriendjesdag
6/10: START LEEFWEEK JOEPIE (meer info volgt)
12/10: Ouderavond
13/10: Geen chiro
20/10: Verrassing!!!!
27/10:

3/11: Herfstvakantie → geen chiro
10/11: Daar wordt aan de deur geklopt,…
17/11: ❤❤❤OLALA❤❤❤
24/11: Jaarlijks afspraakje in de kerk, MIS dit niet... dudum tssss (ps: we hebben het hier over
Christus Koning)
29/11: Avondronde
6/12: Avondronde
7/12:

KERSTCAFE

13/12: Avondronde
20/12: Kerstzingen
21/12: Kerstzingen
29/12: Geen chiro
5/01: Geen chiro
12/01: Aspistage
19/01: 1 misterie, 1000 vragen...
26/01: La la la la la la laaaaa = zangstonde

TOT ZONDAG EN DIKKE KUSJES,
jullie leidsters xxxx

Leiding
Na een fantastisch mooi kamp hebben we jammer genoeg afscheid moeten nemen van 1
TOP-leidster! Via deze weg willen we je nog eens dubbel en dik bedanken; lieve Fien, we love you!!
MAAAAAR...Dit jaar krijgen wij er in onze leidingsploeg maar liefst 7 nieuwe leidsters bij!
Renée, Delphine, Freke, Taeike, Helena, Charlotte en Bibi, 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, telefoonnummer van beide ouders, e-mailadres van beide ouders en naam van beide ouders.
2. Je schrijft 35 euro over naar volgend rekeningnummer: 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
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Pinkels: pinkelleiding@chirosjaloomaalst.be
Speelclub: speelclubleiding@chirosjaloomaalst.be
Kwiks: kwikskleiding@chirosjaloomaalst.be
Tippers: tippersleiding@chirosjaloomaalst.be
Tiptiens: tiptiensleiding@chirosjaloomaalst.be
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)
- het uit-pas nummer (het nummer dat u achteraan op de kaart van uw dochter terug kan
vinden)

Agenda + Activiteiten

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 bestrooi 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 cornflakes, 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 goudbruin 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 Hasse van de kwiks dacht dat je een beer
kon lokken met smeerkaas?
• Wist je dat oud-leidster Astrid (Vache) binnenkort een
kindje krijgt?
• Wist je dat de leidingsploeg dit jaar uit wel 22 leidsters
bestaat?
• Wist je dat het 12 oktober onze ouder-avond is waar je
kan terugblikken op al
je gekke momenten van afgelopen kamp?!
• Wist je dat de leiding naar ‘Ambriage’ is geweest, een zalig groots evenement voor alle
leiding van heel Oost-Vlaanderen?
• Wist je dat het op 18 oktober al ‘Dag van de Jeugdbeweging’ is?
• Wist je dat leidster Charlotte 1 maand naar Hawaii is geweest?
• Wist je dat het thema dit jaar ‘Grenzeloos Chrio’ is?
• Wist je dat oud-leidster Fien nu in Milaan zit?
• Wist je dat de leiding al op leidingsweekend is geweest om voor een super-mega-fantastisch leuk jaar te zorgen?!!!

Familienieuws
Oud – leidster Valérie Mercier is mama geworden van
haar tweede kindje, Pablo! Nu heeft Bastiaan er een
broertje bij. Dikke proficiat Valérie!!!
Oud – leidster Vache (Astrid Van Herreweghen) wordt
binnenkort mama van een jongetje! Wij kunnen niet
wachten om deze nieuwe baby te bewonderen!

Liedjes
Jaarthema lied 2019-2020
Grenzeloos chiro

Strofe 1
'k Had laatst een gek idee
De leiding deed ook mee
We speelden zondag reisje rond de wereld
Met Ribbels naar Japan Aspi’s naar Pakistan
In Spanje speelden we Bertha enorma

Strofe 2
Een schipper nam ons mee
Voer ons over zee
We moesten geen centje betalen
Aan de Chinese muur Sloeg ik een mal figuur
Toen ik voetbalde met mijn handen

Refrein
En wie je bent dat maakt niet uit
Waar je ook bent, roep heel luid
Breek grenzen open en ga op avontuur
Kijk over de muur, grenzeloos Chiro
De wereld staat open, wij zijn helemaal klaar
We vliegen in een jaar vol, grenzeloos Chiro

Strofe 3
Heel de aardbol rond, Leren met open mond
Heel verbaasd van wie tegenkwamen
Anders en toch gelijk
Verbreden onze kijk
Chiro beleven we allemaal samen…

Verjaardagen
Een zeer gelukkige verjaardag aan de gastjes en de leiding die in september tot januari verjaren!
September
08/09 Kaat van de Pinkels
15/09 Marthe van de speelclub
20/09 Marthe van de tiptiens
26/09 Leidster Maartje
Oktober
3/10 Leidster Lorien wordt
4/10 Eponine van de tiptiens
6/10 Elien van de speelclub
12/10 Nora van de tippers
14/10 Leidster Clara
18/10 Leidster Charlotte D.A.
24/10 Leidster Helena
30/10 Yena van de speelclub
November
18/11 Leidster Taeike
25/11 Leidster Julie
26/11 Leidster Emma Gribbe
28/11 Tessa van de tippers
December
03/12 Leidster Delfien
4/12 Lotte van de pinkels
14/12 Marie van de tiptiens
17/12 Lou van de pinkels
Januari
07/01 Leidster Renée
07/01 Maya van de speelclub
08/01 Leidster Marie
21/01 Leidster Emma Vermeir
28/01 Hanne van de tiptiens

Pinkels	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Anthea	
  Van	
  Vaerenbergh	
  
Ouden	
  Dendermondse	
  Steenweg	
  58	
  
9300	
  Aalst	
  
anthea.vanvaerenbergh@gmail.com	
  
0491/026372	
  

Emma	
  Gribbe	
  
Leuvestraat	
  107	
  
9320	
  Erembodegem	
  
emmagribbe9@hotmail.com	
  
0487/376585	
  

Renee	
   De	
  Backer	
  
Dreefstraat	
  8	
  	
  
9320	
  Erembodegem	
  
renee.debacker@hotmail.com	
  
0468/162202	
  

Speelclub	
  

Emma	
  De	
  Brouwer 	
 
Kwadesteenstraat	
  7 	
 
9320	
  Nieuwerkerken 	
 
debrouweremma3@gmail.com	
  
0479/065989	
  

	
  
Kwiks	
  

Amalia	
  Van	
  Vaerenbergh	
  
Ouden	
  Dendermondse	
  Steenweg	
  58	
  
9300	
  Aalst	
  
amalia.vanvaerenbergh@gmail.com	
  
0497/295051	
  
	
  

Lena	
  van	
  Eeden	
  
Ledezijdestraat	
  57a	
  
9340	
  Lede	
  
eeden.lena@gmail.com	
  
0478/677517	
  
	
  

Delphine	
  Gabriëls	
  
Kasteelstraat	
  1	
  
9340	
  Lede	
  
delphine.gabriels@telenet.be	
  
0489/612321	
  

	
  

Charlotte	
  de	
  Aguirre	
  
Marie	
  Van	
  Hoorde	
  
Sinte	
  Apoloniastraat	
  22	
  
Ridderstraat	
  11	
  bus	
  1.1	
  
9300	
  Aalst	
  
9300	
  Aalst	
  
charlotte.de.aguirre@hotmail.com	
   marievanhoorde@telenet.be	
  
0487/413103	
  
0473/121118	
  
	
  
	
  

Taeike	
  Van	
  Vaerenbergh	
  
Ouden	
  Dendermondse	
  steenweg	
  58	
  
9300	
  Aalst	
  
taeike.vanvaerenbergh@gmail.com	
  
0491/111606	
  

Freke	
  Vermeiren	
  
Guido	
  Gezellestraat	
  54	
  
9470	
  Denderleeuw	
  
freke.vermeiren@hotmail.be	
  
0468/161700	
  

Tippers	
  

Lorien	
  De	
  Bondt	
  
Brouwerijstraat	
  26	
  	
  
9300	
  Aalst	
  
lorien.debondt@gmail.com	
  
0487/700100	
  

Charlotte	
  De	
  Ryck	
  
Brusselse	
  Steenweg	
  207	
  
9300	
  Aalst	
  
charlottederyck2001@gmail.com	
  
0479/753746	
  

	
  
Tiptiens	
  

Helena	
  D’haese	
  
Dirk	
  Martensstraat	
  70	
  
9300	
  Aalst	
  
helena.dhaese@icloud.com	
  
0475/448816	
  

Zenobia	
   Gordin	
  	
  
Huytstraat	
  11	
  
9450	
  Haaltert	
  
gordin.zenobia@hotmail.com	
  
0479/274899	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Maartje	
  De	
  Bondt	
  
Brouwerijstraat	
  26	
  	
  
9300	
  Aalst	
  
maartje.debondt@gmail.com	
  
0489/651230	
  
	
  

Emma	
  Vermeir	
  
Kamdriesstraat	
  3	
  	
  
9308	
  Hofstade	
  
emmavermeir8@hotmail.com	
  
0471/591642	
  

Janneke	
  Molem	
  
Ouden	
  Dendermondse	
  Steenweg	
  131	
  
9300	
  Aalst	
  
janneke_molem@hotmail.com	
  
0497/121029	
  

	
  
Aspi’s	
  

Delfien	
  D’haese	
  
Dirk	
  Martensstraat	
  70	
  	
  
9300	
  Aalst	
  
delfien.dhaese@hotmail.com	
  
0499/974412	
  

Clara	
  Coussement	
  
Hoezekouterdreef	
  41	
  	
  
9300	
  Aalst	
  
claracoussement@telenet.be	
  
0483/419224	
  

Manon	
  Van	
  Vaerenbergh	
  
Oude	
  Gentbaan	
  231	
  
9300	
  Aalst	
  
manonvanvaerenbergh@hotmail.com	
  
0470/035194	
  

Julie	
  De	
  Ryck	
  
Brusselse	
  Steenweg	
  207	
  	
  
9300	
  Aalst	
  
juliederyck1997@gmail.com	
  
0474/240713	
  

