ALS JE’T MIJ VRAAGT:

CHIRO
SJALOOMKRANT

SNELLER! Straks missen we DE quiz van

- Februari – Maart – April –

het jaar: DE SLIMSTE NACHT OP 27 APRIL

I.D PAROCHIEZAAL VAN NEIGEM!

Geen paniek, ik heb
ons ingeschreven via
chirosjaloom@gmail
.com

.0

Om te onthouden:
Wat je zeker niet mag vergeten!
1. 10/03: Carnaval Ninove:
Geen Chiro!
2. 27/04: De Slimste Nacht,
zie weetjes: Misschien valt
er iets te winnen!..

SPEELCLUB
03/02

Hopelijk hebben jullie geen hoogtevrees, want we doen
laddercompetitie. Wie zal er boven aan de ladder staan ?

10/02

Nu de verwarming weer perfect werkt op de Chiro, gaan we
heuse gezelschapspelen houden. Breng allemaal zelf een
gezelschapsspel mee.

17/02

Kom massaal naar de Chiro want we gaan iets maken dat we
gaan gebruiken voor op onze quiz ( 28/04)!

24/02

Vandaag gaan we iets doen dat ze in het verre Schotland ook
graag doen, namelijk echte onvervalste Scottish Highland
Games.

03/03

Vandaag gaan we op tocht , een heuse fotozoektocht waarbij
jullie op zoek gaan naar de verdwenen foto’s. Wat hebben
jullie zoal nodig ? Een goede speurneus en een goede
samenwerking zodat jullie deze tocht tot een goed einde
kunnen brengen.

10/03

Geen Chiro: Carnaval Ninof! Kom kijken naar de stoet en
misschien kunnen jullie de leiding wel spotten!

17/03

We spreken vandaag af om 13u00 aan de Chiro om met z’n
allen te gaan zwemmen in De Kleine Dender. Vergeet jullie
zwemgerief niet en neem ook 5 euro mee. Om 17u00 zijn we
terug aan de lokalen.

24/03

ALLES OP WIELTJES’: Breng je favoriete voertuig op wieltjes
mee (step, fiets, skateboard, trottinette, gokart,
rolschaatsen,...) want vandaag word je behendigheid gedurig
op de proef gesteld ! En indien je valbescherming hebt, mag
je dat altijd meebrengen. Je weet immers maar nooit.

31/03

Geen Chiro: De leiding gaat op leidingsweekend om het
zomerkamp voor te bereiden.

7/04

Bunkertocht! Altijd al eens willen weten hoe het er tijdens de
Oorlog aan toe ging ? Vandaag gaan we met z’n allen een
kijkje nemen in de bunkers.

14/04

Wie was het ? Met welk wapen ? En in welke kamer ?
Vandaag spelen we een levensecht Cluedospel.

21/04

28/04

Ons geweldig weekend ! Meer info volgt later !

Geen Chiro: De Slimste Nacht (zie weetjes).

SPEELPAGINA
Zorg jij ervoor dat het skelet zijn hoofd terugvindt?

RAKKERS
03/02

Begin maar alvast met het trainen van o.a volgende
disciplines: kogelstoten, verspringen, sprinten…atletiek!

10/02

Vandaag toveren we een appel in een televisie! Of dat is toch
de bedoeling... Nee hoor, we gaan niet toveren, we gaan op
ruiltocht!

17/02

Eén tegen allen! Om alle opdrachten tot een goed einde te
brengen is teamwork zeker een must!

24/02

Vandaag zien jullie misschien wel de meest
spannende/grappigste/tofste film die jullie ooit gezien
hebben?

03/03

Kom vandaag naar de Chiro als een echte soldaat!
Iedereen wordt verwacht op de kazerne(Chiro)! (Liefst een
lange broek en bovenstuk dat vuil mag worden).

10/03

Geen Chiro: Carnaval Ninof! Kom kijken naar de stoet en
misschien kunnen jullie de leiding wel spotten!

17/03

Stadszoektocht! Meer info vinden jullie in de stad…

24/03

Vandaag blijven we binnen en maken we het gezellig. Breng
jullie favoriete gezelschapspelletje(s) mee!

31/03

Geen Chiro: De leiding gaat op leidingsweekend om het
zomerkamp voor te bereiden.

7/04

Bunkertocht! Altijd al eens willen weten hoe het er tijdens de
Oorlog aan toe ging ? Vandaag gaan we met z’n allen een
kijkje nemen in de bunkers.

14/04

Doe jullie water - tegenhoudende laarzen maar aan want
vandaag gaan we op bekentocht!

21/04

Alles op wieltjes: breng jullie step, fiets, rolschaatsen,
skateboard, Audi R8,… maar mee!

28/04

Geen Chiro: De Slimste Nacht (zie weetjes).

SPEELPAGINA
Verplaats drie lucifers en zorg dat de kers in het glas komt.
Lukt het jou?

TOPPERS
03/02

Filmpje checken

10/02

Zware spelen op een plein.

17/02

Verassing!

24/02

1 tegen allen.

03/03

Special olympics.

10/03

Geen Chiro: Carnaval Ninof! Kom kijken naar de stoet en
misschien kunnen jullie de leiding wel spotten!

17/03

Blub blub… we gaan zwemmen! Afspraak om 13u aan de
Chiro. Breng 5 euries mee.

24/03

Dropping.

31/03

Geen Chiro: De leiding gaat op leidingsweekend om het
zomerkamp voor te bereiden.

7/04

14/04

Paintball! Maar dan de Fortnite edition, wie gaat voor de
victory royale?
Iets wat jullie de komende jaren zeker en vast zullen nodig
hebben: leren sjorren.

21/04

Los den bos in! Zorg dat je vergezeld bent door uw stalen ros.

28/04

Geen Chiro: De Slimste Nacht (zie weetjes).

KERELS
03/02

Filmpke checken, wie weet luisteren we zelfs eens naar jullie
suggesties...

10/02

Aangezien het nog zeer koud kan zijn gaan we onszelf
verwennen en een beetje koken.

17/02

Iets op 't gemak.

24/02

Iets minder op ’t gemak.

03/03

We zullen ter inspiratie voor volgende week eens een kijkje
nemen hoe de marginalen het doen dit jaar -> carnaval aalst:
meer info volgt!

10/03

Geen Chiro: Carnaval Ninof! Kom kijken naar de stoet en
misschien kunnen jullie de leiding wel spotten!

17/03

Hardcore pleinspelen! Reken erop dat je vuil kan zijn.

24/03

Fietstocht a la Elinckx.

31/03

Geen Chiro: De leiding gaat op leidingsweekend om het
zomerkamp voor te bereiden.

7/04

Alles op wieltjes

14/04

Dropping.

21/04

Weekend! Houd de data 19,20 & 21 april zeker vrij! - extra
info volgt!

28/04

Geen Chiro: De Slimste Nacht (zie weetjes).

ASPI’S
03/02

Het grote capé spel.

10/02

Pleinspelen met een twist.

17/02

Een spel van Chiro nationaal genaamd hertenjacht, wat zou
dat kunnen zijn?

24/02

GROOT SPEL DAT DUURT TOT HET KAMP

03/03

Carnaval Aalst, breng jullie mooiste pakje mee.

10/03

Geen Chiro: Carnaval Ninof! Kom kijken naar de stoet en
misschien kunnen jullie de leiding wel spotten!

17/03

Wie is de beste gamer?

24/03

De leiding zorgt voor een verrassing.

31/03

Geen Chiro: De leiding gaat op leidingsweekend om het
zomerkamp voor te bereiden.

7/04

Fietstochtje

14/04

Opwarmen voor de slimste nacht.

21/04

Weekend!!! (extra info volgt).

28/04

Geen Chiro: De Slimste Nacht (zie weetjes).

WEETJES
DE SLIMSTE NACHT
Jaja, het is weer zover! De superleuke quiz waar héél Meerbeke en
omstreken ieder jaar naar uitkijkt: De Slimste Nacht!
De quiz gaat dit jaar door op zaterdag (27/04) (in de parochiezaal te
neigem) en heeft vragen voor u in alle mogelijke categorieën. Waarom
zou u zich niet inschrijven met een ploeg van maximaal 5 deelnemers?
(inschrijvingsgeld: 20 euro). Stuur maar een mailtje met de spelers en
ploegnaam naar chirosjaloom@gmail.com. Tot dan!
UNIFORM
Misschien vraag je je wel af waar de leiding en de andere chirojongens
die leuke uniformen vandaan halen. Wil je ook laten zien dat je bij de
chiro zit, dan kan je terecht in de Banier, Molenstraat 65 te Aalst.
Je kan ook in de chiro zelf een chiropull kopen die we zelf ontworpen
hebben (25,00 euro). Vraag dit aan de leiders op een chirozondag zelf .

WEETJES
FACEBOOK
Ben je soms wel eens benieuwd naar wat jullie jongens op zo een zondag
allemaal doen en wil je wat meer weten zoals bv: bunkertocht. Dan kan je
onze pagina op Facebook eens liken en ontdek je zelf waarover de
jongens uren vertellen als ze uitgeput maar voldaan thuiskomen. Wij, de
leidingsploeg, proberen om de pagina zo goed mogelijk te onderhouden
met leuke foto’s en updates van de programma’s.
→ Facebook: Chiro Sjaloom Meerbeke

OPROEP
Beste mama’s en papa’s van onze stoere jongens,
Aangezien wij steeds ons best doen om er voor jullie jongens er een
geweldige dag van te maken op hun anders toch maar saaie zondag,
kunnen wij alle hulp gebruiken. Nu de koude winterperiode eraan
komt en het dus vaak slecht weer gaat zijn, kunnen wij ons niet
uitleven in het park. Daarom zouden wij jullie willen vragen om
zoveel mogelijk oude gezelschapspelen, verkleedkledij en dingen
waarvan u denkt dat het een meerwaarde aan de chiro kan geven,
ons te schenken.
Dank, de leidingsploeg.

- www.chiro-sjaloom.be - Facebook: Chiro Sjaloom Meerbeke -

