HET BLAADJE

Chiro Esperanto Alsemberg

CHIRO
ESPERANTO
ALSEMBERG

Voorwoord
Nu ons chirojaar toch al 2 maanden bezig is, kunnen we ons focussen op
onze toffe groep en de toffe leiders die daar bij horen. Elke groep heeft
hun eigen toffe activiteiten en toffe spelletjes die het chirojaar nog
amusanter maken!
Aan iedereen een dikke merci die op de dag van de jeugdbeweging in zijn/
haar chiro uniform opdaagde! Ook een dikke merci aan de leden en leiding
die met trots konden praten over onze leuke chiro en hierdoor ons
promootte.
Zoals elk jaar is er natuurlijk ook Christus Koning. Wij gaan hiervoor gaan
schaatsen. Zouden wij u vriendelijk mogen vragen om uw kind in te
schrijven hiervoor? Dit kan op onze site:

P.S.: Vriendjes meenemen naar onze chirozondagen mag natuurlijk elke
(normale) chirozondag!
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(https://chiroesperanto.com/2019/09/10/christus-koning2/?fbclid=IwAR2VjjniWA52fEtcrueGL0Gj7o0mJq63KiatMFrjklA8wOpbkOvZPsV-_I )
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NIEUW, NIEUW, NIEUW
Wij voeren vanaf dit jaar een DRANKKAART in.
Wat houdt dit in?
Wel met de drankkaart kan je drankjes en koekjes/ chips, … kopen op
het chiro. Je moet dan niet steeds een centje meegeven aan je kinderen
(die het dan verliezen tijdens een spelletje).
Hoeveel kost dit dan?
Per drankkaart is het 10 euro. Dit houdt dan ook in dat er aan 10 euro
geconsumeerd kan worden. Wanneer de drankkaart bijna op is,
verwittigen we u persoonlijk op de chirozondag of via een mail.
Moeten we dit dan elke keer meenemen?
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Nee hoor! Wij houden graag de drankkaarten van uw kinderen bij. Zo
kan er ook niet ‘valsgespeeld’ worden.
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Ik wil er wel 1! Waar kan ik dit aanvragen?
Je spreekt gewoon de leider aan van je kind, betaald 10 euro en alles is
in orde! Je kind hoeft dan geen centjes meer mee te krijgen op onze
zondagen!

KERSTMIS ZONDER KERSTBOOM? NAAAAH
Dag beste ouder(s)
Wij met de kerels verkopen dit jaar verse kerstbomen, we hebben 2
soorten in de aanbieding:
Nordmann-sparren (meest gevraagde kerstboom omdat hij zijn naalden
niet verliest) en de fijnsparren (Picea). Deze bomen worden pas 30
november gehakt zodat wanneer u ze komt afhalen vanaf 1 december ze
nog zeer vers zijn.
Prijzen:

·
·
·
·
·
·
·
·

125-150 cm: 34 €
150-175 cm : 36 €
175-200 cm : 38 €
200-225 cm : 44 €
225-250 cm : 47 €
250-275 cm : 49 €
275-300 cm : 55 €
>300 cm : 65 €

Nordmann-spar in pot :
· 120-150 cm : 35 €
· 150-175 cm : 41 €
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Nordmann-spar (gesneden en met net geleverd):

Fijnspar:
· 150-175 cm : 29 €
· 175-200 cm : 33 €
Houten kruis : €3 (Incl. nagels)
Wat moet ik doen om te bestellen?
Het onderstaande formulier invullen:
https://chiroesperanto.com/kerstboomverkoop-kerels/?fbclid=IwAR33u1uxbgC-BFIalWvjVQZ3xXcLAw2lzmN14iyiKcffSTui9jfoRkQj0g
Het totaalbedrag dan overschrijven naar het rekeningnummer: BE61 7360
2727 1717 met in de mededeling uw naam + kerstbomen verkoop kerels.
Wanneer we beiden ontvangen hebben zal u ook een bevestigingsmail
krijgen. Dit alles moet gebeuren voor 25 november.
Alvast een prettig kerstfeest!
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CHIROKALENDER
Onze chiro zit ook boordevol activiteiten buiten onze toffe chirozondagen,
dus hou al zeker die speciale datum vrij in jullie agenda:

22/09: Start chiro Esperanto
18/10: Dag van de jeugdbeweging
24/11: Christus koning (schaatsen)
06/12: Streekbierenbar
08/02 : Nacht van’t klakske
15-16/02: Pensenkermis
…/…: Esperantocup
17/05: Zee
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26/06: BBQ-fuif
21-31/07: Kamp Neundorf (Sankt-Vith)

Streekbierenbar
Binnenkort is het weer onze jaarlijkse
streekbierenbar. Deze zal doorgaan
op vrijdag 6 december. Met dit geld
willen wij onze lokalen vernieuwen. U
bent welkom van 19u tot 1u, hopelijk
zien we u dan.
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CHRISTUS KONING
Het is weer zover! Christus koning valt dit jaar op zondag 24 november.
Hiervoor werken we dit jaar ook met inschrijving zodat wij exact weten
met hoeveel we zijn voor het vervoer.
Gelieve je hier in te schrijven via het formulier in onderstaande link:
https://chiroesperanto.com/2019/09/10/christus-koning2/?fbclid=IwAR2VjjniWA52fEtcrueGL0Gj7o0mJq63KiatMFrjklA8wOpbkOvZPsV-_I
We spreken af om 8u45 aan de kerk van Alsemberg om de jaarlijkse
misviering voor Christus koning bij te wonen.
Hierna spelen we nog een paar spelletjes om dan een lekkere maaltijd te
eten met zen allen.

Wat heb je hiervoor nodig?
•
•
•
•

Hoge kousen
Handschoenen (verplicht anders mag je niet schaatsen)
15€ voor de maaltijd en de bus
Warme kledij
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Om 13u vertrekken we naar de schaatsbaan van Liedekerke met de bus.
Rond 18u komen we terug aan op het Chiro en kan u uw kind(eren) komen
halen.

Onze chiro heeft een site, ga gerust een kijkje nemen op:
www.chiroesperanto.com

Bij nood of dringende vragen kan je zeker terecht bij alle leiders of deze
verantwoordelijken:
Hoofdleiders
Laurent Schümmelfeder 0471 09 56 99
Pieter Goossens: 0470 05 40 19
Volwassen Begeleider
Ruud Savenberg: 0494 45 49 69
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TROOPER
Beste leden, ouders, sympathisanten van de Chiro,...
Wij hebben met onze vereniging, Chiro Esperanto, een Trooperpagina
opgestart.
Wat is Trooper juist?
-Wel, met Trooper kan jij de kas van Chiro Esperanto spijzen door online te
shoppen.
-Iedere vereniging, en dus ook Chiro Esperanto, heeft een unieke
Trooperpagina. Op deze pagina staan links naar webshops. Je kan je aankopen
doen bij webwinkels zoals Coolblue, Collishop, Booking.com, Sunweb,
Cheaptickets, Torfs, JBC, Ali Express, Blokker, Krefel en nog veel meer.
-Als je via die links op de Trooperpagina van jouw vereniging naar een webshop
surft, weet de shop welke vereniging jij wil steunen.
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De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal
doet, zonder ook maar €1 extra uit te geven.
Hoe kan het dat ik Chiro Esperanto kan steunen zonder zelf extra te betalen?
-De partnershops waarderen je aankoop en betalen in ruil daarvoor een
percentje van je aankoopbedrag.
-Voor de shops is dit een marketingkost. -Via Trooper komt dit percentje in de
kas van jouw favoriete vereniging.
-Op de Trooper-pagina staat per shop de gemiddeld ontvangen commissie.
Per aankoop van € 100, geeft een webshop gemiddeld € 5 aan je vereniging.
Iedereen blij!
Kortom, met 1 klik extra steun je jouw vereniging zonder zelf één euro
extra te betalen.
We zouden jullie dus willen vragen om er een gewoonte van te maken om eerst
te kijken of je jouw online aankopen via onze Trooperpagina kan doen. Zeker
met Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar in het vooruitzicht, lijkt dit ons een
mooie kans om de kas van onze Chiro te spijzen.
De link naar onze Trooper-pagina: https://www.trooper.be/chiroesperanto

Alvast bedankt!
Met vriendelijke groeten,
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De leiding van Chiro Esperanto

Ken je leiding
Naam: Caro Dierickx
Bijnaam: KrO’tje
Aantal jaren in het chiro: 15 jaar
Burgerlijke staat: Koppeltje 😊
Leeftijd: 20 jaar
Verjaardag: 14 juli 1999
Woonplaats: Alsemberg city & Geraardsbergen
Lievelingsdier: Flamingo

Lievelingseten: Rode kool met pens en appelmoes
Lievelingshuisdier: Hond
Celebrity crush: Dylan O’Brien
Favoriete vakantiebestemming: Bora Bora
Welke superheld wil je zijn: Mega Mindy
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Lievelingskleur: Lichtblauw

Beste openingszin: Ik hou eigenlijk niet van de regen, maar voor een
spetter zoals jou wil ik wel een uitzondering maken!
Bedtijd: Wanneer mijn ogen toevallen
Beste film/serie: Taken
Velletjes wc papier: Zoveel als nodig!
Laatst gegoogeld ding: Openingszinnen 😊
Beschrijf in één zin jezelf: Onnuzel geite
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Ken je leiding
Naam: Robin Demol
Bijnaam: Borin
Aantal jaren in het chiro: 14 jaar
Burgerlijke staat: Single
Leeftijd: 19 jaar
Verjaardag: 20 juni 2000
Woonplaats: Alsemberg
Lievelingsdier: Vogelbekdier
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Lievelingskleur: Blauw
Lievelingseten: Julienke
Lievelingshuisdier: Kat
Celebrity crush: Alexandra Daddario
Favoriete vakantiebestemming: China
Welke superheld wil je zijn: Thor
Beste openingszin: Er is een reden voor dat ik single ben
Bedtijd: +- 2 uur
Beste film/serie: The lord of the rings
Velletjes wc papier: Hangt ervan af
Laatst gegoogeld ding: NMBS.be
Beschrijf in één zin jezelf: Speciaal maar leuk
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Programma Pinkels
03/11:

Geen chiro ☹

10/11:

Diep in het bos woonde…

17/11:

Hopelijk ligt er sneeuw 😊

24/11:

Knutselen is ons favoriete ding

01/12:

Kerstfeestjeeee *

08/12:

Geen chiro ☹

15/12:

Geen chiro ☹

20/12:

Dollar, dollarbill ya’ll

29/12:

Christus Koning (zie blaadje

*Jullie worden om 18u aan onze lokalen verwacht met een lege maag.
Neem ook een cadeautje mee van ongeveer 5 euro dat voor een jongen
of meisje gepast is. Ook liefst elk 10 euro meenemen voor onze super
toffe avond 😊
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)

Vekeman, Tine en Caro
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Programma Speelclub

03/11: Geen chiro ☹
10/11: Welkom bij Heidi Klum
17/11: We spreken af aan de boesdaalhoeve (toekomstlaan 32B 1640
Sint-Genesius-Rode) om 14 uur, de kindjes mogen dan daar weer om 18
uur opgehaald worden.
(https://www.deboesdaalhoeve.be/nl/event/26350/vanaf-6-jaar )
24/11: Christus koning (verdere info zie bovenaan blaadje)
01/12: Geen chiro ☹
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08/12: Oorlog in muziekland
14/12: Vervroegd Kerstmis! Let op: dit is een zaterdag. We verwachten
jullie om 18 uur aan het chiro, daar zullen we lekker iets eten (daarvoor
vragen we een bijdrage van 5 euro), een film kijken en cadeautjes
uitdelen: gelieve een klein cadeautje mee te nemen (ongeveer 5 euro)
22/12: Geen chiro ☹
29/12: Geen chiro ☹

Sarah, Laurent en Vlees
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Programma Rakkers

03/11: Geen chiro
10/11: Escape room
17/11: Kas
24/11: Christus koning
01/12: Geen chiro
08/12: Zwemmen
15/12: Leiding tegen leden
22/12: Kerstfeestje

Hans, Karlijn en Jommeke
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29/12: Geen chiro
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Programma Toppers

03/11: Heel triest nieuws: vandaag is er geen chiro
09/11: Overnachting!!! Dit is een zaterdag. We verwachten jullie om 19u
aan de chiro lokalen met 7 euro en lege magen. Zaterdag is het om 11u
gedaan.
17/11: Wat is in de pot? Dat bepalen jullie!
24/11: Christus koning. Hier hebben jullie je voor moeten inschrijven.
Info vind u op de site.
01/12: Super triest, het is weer geen chiro
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08/12: Vandaag gaan we de soep maken die jullie de afgelopen weken al
verkocht hebben. Neem allemaal een keukenmesje en een
keukenhanddoek mee.
14/12: Dit is een zaterdag. Een avondspel met onze grootste vijand… DE
SCOUTS!!! We spreken af met volle maagjes om 20u aan de kerk van
Beersel.
22/12: Kerstbrunch. Jullie zijn welkom van 12u tot 15u met 7 euro en
een klein cadeautje.
29/12: Ongelooflijk triest terug geen chiro

Jannes en Eva
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Programma Kerels

03/11: Geen chiro ☹
10/11: Back to the roots
17/11: Sporten is gezond, dus eet meer sport
24/11: Christus koning
01/12: Geen chiro, want Piedro is jarig
08/12: Ontspannen tijdens de examens (chiro van 16u-18u)
15/12: Examens mogen stoppen nu… (chiro van 16u-18u)
22/12: Nu jullie van deexamens af zijn beginnen de onze ☹
(vervangleiding)

Piedro, Bram en Borin
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28/12: Kerstfeestje (let op, dit is geen zondag)
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Programma Aspi’s

03/11: Geen chiro
10/11: Wee-wee-weekend
17/11: Aspiavelli
24/11: King Christus
01/12: Geen chiro
08/12: Merry chirstmas
15/12: Aspi’s and chill
22/12: Santa is coming
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29/12: Geen chiro
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Marre, Emmy en Rik

Contactgegevens
PINKELS
Dierickx Caro

Renders Tine

Rodestraat 1

Panoramalaan 8

1652 Alsemberg

1650 Beersel

carodierickx2@gmail.com

tine.renders@gmail.com

0474 03 42 99

0493 79 52 88

Vekeman Quentin
Keienveldlaan 8

quentin.vekeman@gmail.com
0468 19 00 08
SPEELCLUB
Schummelfeder Laurent (hoofdleider)

Beké Sarah

J.Wielemansstraat 35

t Heiken 8

1652 Alsemberg

1652 Alsemberg

l.schummelfeder@outlook.de

sarah.beke@skynet.be

0471 09 56 99

0487 55 28 56
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1652 Alsemberg

Denayer Robbe
Groenejagersstraat 19
1653 Dworp
robbe.denayer@live.be
0495 72 34 43
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RAKKERS

Bellemans Karlijn

Blykers Robbe

Meikeverlaan 6

Halsendallaan 8

1640 Sint-Genesius-Rode

1652 Alsemberg

karlijnbellemans6@gmail.com

robbeblykers@hotmail.com

0473 20 75 74

0495 66 82 05

Denayer Hans
Dorpsstraat 37
1640 Sint-Genesius-Rode
hansdenayer1@gmail.com
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0468 20 44 45
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TOPPERS
Denayer Eva

Yacef Jannes

Dorpsstraat 37

Halderbosstraat 17

1640 Sint-Genesius-Rode

1653 Dworp

denayer.eva@gmail.com

jannes.jy12321@gmail.com

0468 20 44 60

0477 23 06 36

KERELS
Demol Robin

Goossens Pieter (hoofdleider)

J.B. Vandenbosstraat 56

Alsembergsesteenweg 391

1652 Alsemberg

1653 Dworp

robin.demol12@gmail.com

piegoossens@hotmail.com

0470 31 35 65

0470 05 40 19

Denayer Bram
Groenejagersstraat 19
1653 Dworp
bram.denayer@gmail.com

ASPI’S
Dekegel Emmy

Préseaux Marine

Stoofstraat 42

Alsembergsesteenweg 598

1650 Beersel

1653 Dworp

emmydekegel@hotmail.com

marine.preseaux@hotmail.com

0471 43 25 67

0491 52 11 70
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0495 86 16 70

Vandenbranden Rik
Zevenbronnenstraat 89
1653 Dworp
rik.vandenbranden@live.nl
0470 01 47 12
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Chirolied
Een oude chinees
En dit is de historie
van een oude Chinees
Hij heette Hinky-Pinky
da's net zo goed als Kees!
Refrein:
En van je hela, hela, hela, holala
Hela, hela, hela, holala
hela, hela, hela, holala
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Hela, hela, hela, holala
Hij had een heel klein stalletje, aan de Chinese Muur.
Hij verkocht er pindapinda’s, en augurkjes in het zuur.
Hij verkocht ook bruine veters, maar die verkocht hij zwart.
Per centi-centimeters, wat ging dat zaakje hard!
De politie kwam eens kijken, hij moest uit China weg
Een kaartje voor de gevangenis, wat had die man een pech.
En dit was de historie van een oude Chinees
Hij heette Hinky-Pinky da's net zo goed als Kees.

18

