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Chiro Esperanto Alsemberg

CHIRO
ESPERANTO
ALSEMBERG

CHIROKALENDER
Onze chiro zit ook boordevol activiteiten buiten onze toffe chirozondagen,
dus hou al zeker die speciale datum vrij in jullie agenda:

26/06: BBQ-fuif (of alternatief)
24/07-03/08: Kamp Steinbach

KAMP
Nog een paar maanden en het is weer zover, we gaan op kamp! Deze keer
gaat onze bivak door in Steinbach

-

-

-

-

Je kind inschrijven doe je voor 1 juni 2020. Dit kan via onze site met
volgende link: https://chiroesperanto.com/inschrijvingsformulierkamp-2020/
Voor het eerste kind wordt er een vergoeding van 135 euro
gevraagd, voor alle andere kinderen is dit slechts 125 euro. Voor de
pinkels vragen we 105 euro.
Bij het inschrijven ben je akkoord dat je kind gedurende heel de
bivakperiode meegaat, later afkomen wegens vakantie of dergelijke
is dus uit de boze.
Je kind gaat mee op kamp van 21 juli tot 31 juli. Voor de pinkels is
dit van 24 juli tot 31 juli.
De kerels en aspi’s hebben een fiets nodig voor op kamp, dus zie
dat je fiets in orde is.
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Nog enkele praktische zaken hieromtrent:

Nog even ter herinnering: Als je kind niet MINSTENS 5 keer naar de
chirozondagen is gekomen, moeten we helaas meedelen dat jouw kind
niet mee kan op kamp.
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CORONA

We missen onze chiro zondagen en de leden heeel heeeeel hard.
Daarom wat meer info over Chiro in corona-tijden, gebaseerd op
informatie van Chirojeugd Vlaanderen.
Gewone chiro-zondagen zijn sowieso afgelast tot 18 mei, en de kans is
zeer groot dat dit zal verlengd worden. Hou op zondagen onze facebook
pagina in het oog voor online opdrachten voor de leden. Jullie mogen
steeds foto's posten als ze eraan bezig zijn.
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Wat het kamp betreft is de verwachting dat de beslissing door de
Veiligheidsraad daarover zal vallen eind mei. We kunnen dus vandaag niet
zeggen of het doorgaat of niet, en indien wel welke maatregelen we
moeten nemen. Van zodra we meer weten zullen wij vergaderen en kijken
hoe de genomen maatregelen toe te passen op ons kamp. En kunnen we
jullie hierover ook inlichten.
Zoals we reeds eerder hadden laten weten (zie bijlage) is onze kampdatum
licht gewijzigd. Mogen wij intussen toch vragen dat elke ouder ten laatste
1 juni laat weten via de website of zijn/haar kind meegaat. En zeker ook
nog apart mailtje indien ze gezien de gewijzigde datum vroeger vertrekken
op 31 juli (zie bijlage). Dit omdat indien het kamp toch kan doorgaan we
dus heel snel heel wat moeten regelen.
Indien er vragen zijn over kamp en corona-maatregelen aarzel niet om
ons te contacteren via mail esperanto.chiro@gmail.com Zo kunnen we de
vragen bundelen om bij nieuwe communicatie van ons algemeen wat extra
informatie te geven. U mag hierover ook altijd onze volwassen begeleider
Ruud contacteren (0494 45 49 69). Hij is via zijn werk ook betrokken partij
en op de hoogte van de maatregelen van het jeugdwerk in covid tijden.
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Barbecuefuif: massa evenementen zijn niet toegelaten tot eind augustus
en hoewel het niet duidelijk is of dit eronder valt of niet wachten we niet
af en zal er dit jaar geen barbecuefuif zijn. We zouden immers nu
voorbereidingen moeten treffen met het risico nadien met een financiële
kater te zitten. Afhankelijk van wat er over kleine evenementen wordt
gezegd denken we aan een kleiner alternatief dat zal doorgaan op 26 juni.
De winst van de barbecuefuif was immers broodnodig voor de kosten van
het kamp en enkele geplande werken aan de lokalen. Meer nieuws over
een eventueel alternatief volgt later, maar zo kunnen jullie die datum toch
vrij houden.
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Blijf gezond. Koop, handel, eet en drink lokaal, Blijf nog even in u kot en
tot snel!

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
Caro Dierickx: 0474 03 42 99
Volwassen Begeleider
Ruud Savenberg: 0494 45 49 69
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Programma Pinkels
03/05: Geen chiro
10/05: Patatjes, tomatjes
17/05: Wie, wat, waar, wanneer?
24/05: Het lelijke eendje
31/05: … Berta!
07/06: Geen chiro
14/06: Alle eendjes zwemmen in het water…
21/06: Ik-ga-het-chiro-missen-feestje (neem een hapje mee waar
iedereen van kan smullen!)
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26/06: BBQ-Fuif
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Vekeman, Tine en Caro

Programma Speelclub

03/05: Geen chiro
10/05: Leiding vs speelclub
17/05: Binnen de minuut
24/05: Te werk gaan met krijt
31/05: Het Pokémonspel
07/06: Geen chiro
14/06: Vrienden voor het leven
21/06: Kassa kassa

Sarah, Laurent en Vlees
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28/06: Geen chiro
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Programma Rakkers

03/05: Sorry patatjes …
10/05: Levende monopolie: U gaat meteen naar de gevangenis, u
passeert niet langs start en ontvangt geen 1000 euro!
17/05: Ladderspel: Op, op, op de ladder
24/05: De corona bestrijders: ’t is genoeg geweest he! Ga samen met
ons op zoek naar een tegengif tegen het corona!
31/05: Eike is zijn kluts kwijt !!! Na een avondwandeling is hij allerlei
voorwerpen kwijtgeraakt! Gelukkig heeft hij veel foto’s getrokken die
kunnen leiden naar deze voorwerpen
07/06: Geen chiro
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14/06: Kabouter Klus
21/06: Stratego: laat nekeer zien wat jullie kunnen met het brein
26/06: BBQ-Fuif

Vriendelijke groeten en speel veilig,
Karlijn, Hans en Jommeke
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Programma Toppers

03/05: Geen chiro
10/05: Moederdag. Wie van jullie kan het beste jullie mama verwennen?
17/05: Zee gaat jammer genoeg niet door. Maar dan brengen we de zee
toch naar Alsemberg
24/05: Marginaal spel: wie van jullie kan er helemaal loco gaan?
31/05: Laat ons hopen op goed weer dat we lekker nat kunnen worden.
Waterspelletjes.
07/06: Geen chiro

21/06: Nog even studeren, jullie zijn er bijna van af. Van 14u tot 16u
chiro
28/06: Vandaag is er geen chiro
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14/06: nu de examens periode is aangebroken voor jullie is de
chirozondag van 14u tot 16u. Even tijd om te ontspannen met een
gezelschapsspel

Jannes en Eva
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Programma Kerels

03/05: Eerste zondag van de maand, dus geen chiro
10/05: 2-uren spel corona editie?
17/05: Ladderspel corona editie?
24/05: Sneeuw in mei?! Corona editie?
31/05: Geven en nemen corona editie?
07/06: Geen chiro
14/06: Vervangleiding
21/06: Vervangleiding
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26/06: BBQ-fuif
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Piedro, Bram en Borin

Programma Aspi’s

03/05: Geen chiro
10/05: Vergeet uw ballen niet
17/05: Bae watch op z’n konijn’s
24/05: 1652 vs 1653
31/05: Chillings
07/06: Geen chiro
14/06: tiktok boem
21/06: it’s corona time

Marre, Emmy en Rik
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26/06: hopelijk dike boit
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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
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1652 Alsemberg
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

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

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
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0468 20 44 45
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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
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0495 86 16 70

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

Vandenbranden Rik
Zevenbronnenstraat 89
1653 Dworp
rik.vandenbranden@live.nl
0470 01 47 12
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Chirolied
Everywhere we go

Everywhere we go,
People want to know,
Who we are
And where we come from.
So we tell them:
We’re from Esperanto.
Pretty pretty Esperanto.
And if you can’t hear us,
We’ll sing a little louder.
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Louder and louder!
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