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VOORWOORD
Dag beste ouders en leden

De verbouwingen aan onze toiletten lopen stilaan ten einde. Hier zijn wij
allen zeer blij om.
De zomer is bijna in zicht en daarom willen we jullie eraan herinneren
jullie kinderen in te schrijven voor het kamp, ook als ze niet meekomen.
Het wordt zoals elk jaar weer een top kamp en we willen jou er zeker!
Maar voor we allemaal al te enthousiast worden en nu al willen
vertrekken op kamp hebben we eerst nog 2 maandjes met leuke
zondagen voor jullie in petto.

ACTIES

Beste ouders en leden,

Door de corona omstandigheden hebben wij verscheidene evenementen
en kasactiviteiten moeten schrappen. Hiervoor willen we ter compensatie
wel iets klein doen waaraan jij kan meehelpen!
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Dus bij deze sturen we jullie het blaadje van mei-juni door.

Er zijn 3 acties waar we graag mee aan zouden willen doen, namelijk:
-

Inkbox
Joyvalle melk
Soubry pasta

Wat moet je doen?

Bij de Inkbox spaaractie willen wij vriendelijk vragen om je lege
inktpatronen van de merken Hp en Canon aan ons te bezorgen. Bij een
doos van 60 lege inktpatronen, krijgen wij namelijk €150! Er zijn
verenigingen die al aan hun 8e doos zitten! U mag deze meegeven aan uw
kinderen/ vrienden/ … die in verband staan met onze chiro. Danku voor
uw hulp!

1

Joyvalle melk geeft ons de mogelijkheid om gratis melk mee te krijgen op
kamp. Hoe, vraagt u zich af? Door de flapjes van de Joyvalle melk af te
knippen en bij te houden! Dit zijn gele flapjes op de zijkant van uw
melkdoos. Bij elke 10 flapjes krijgen wij 1L gratis op kamp! Voor meer
informatie, zie volgende link: https://joyvalle.be/nl-BE/samen-opkamp/jeugdvereniging

De laatste actie is de actie van de Soubry pasta. Voor deze actie willen we
vragen om de Soubry barcodes op de verpakking bij te houden en aan ons
te overhandigen. Deze actie is geldig tot 31 mei. Voor meer informatie,
zie volgende link: https://www.soubryopkamp.be
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Alvast bedankt voor jullie steun! Elke kleine beetjes helpen
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TROOPER
Beste leden, ouders, sympathisanten van de Chiro,...

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!
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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.
De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal
doet, zonder ook maar €1 extra uit te geven.

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,
De leiding van Chiro Esperanto
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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 (deze agenda is
opgestelt met het oog op een jaar zonder coronamaatregelen en kan dus
nog lichtjes afwijken):

16/05: Wandeling
26/06: BBQ-fuif
21-31/07: Kamp Zutendaal
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KAMP
Nog een paar maanden en het is weer zover, we gaan op kamp! Deze keer
gaat onze bivak door in Zutendaal.
Nog enkele praktische zaken hieromtrent:
-

-

-

-

Je kind inschrijven doe je voor 1 juni 2021. Dit kan via onze site met
volgende link: https://chiroesperanto.com/inschrijvingsformulierkamp-2021/
Voor het eerste kind wordt er een vergoeding van 140 euro
gevraagd, voor alle andere kinderen is dit slechts 130 euro. Voor de
pinkels vragen we 110 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.

Nog even ter herinnering: Als je kind niet MINSTENS 5 keer naar de
(online) chirozondagen is gekomen, moeten we helaas meedelen dat jouw
kind niet mee kan op kamp.
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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
Caro Dierickx 0474 03 42 99

Volwassen Begeleider
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Ruud Savenberg: 0494 45 49 69
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Programma Pinkels & Speelclub
02/05: geen chiro :(
09/05: Disney vs studio 100
16/05: Vaccinatiespel
23/05: Wandelen
30/05: Weerwolven in het echt
06/06: Geen chiro :(
13/06: Terug in de tijd
20/06: Investeringspel
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27/06:

6

Programma Rakkers
2/5 eerste zondag
9/5 -> kinepolisperanto, uitzonderlijk vrijdag (7mei) organiseren we een
movienight!!
16/5 -> klimmen tot de top
23/5 -> wandelen wandelen
30/5 -> tiny gaat naar de speeltuin
6/6 eerste zondag
13/6 vervangleiding

27/6 hopelijk kunnen samen een frisdrankje drinken op de miniatuur
versie van de bbq fuif?
Marine, Emmy en Robin
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20/6 vervangleiding
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Programma Toppers
02/05: geen chiro :(
09/05: Ned's survival gids
16/05: That's so Raven
23/05: Totally Spies
30/05: Drake & Josh
06/06: Geen chiro :(
13/06: Icarly
20/06: Zoey 101
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27/06: Jimmy Neutron

8

Mauro, Robbe en Caro

Programma Kerels
2/05 Geen Chiro
9/05 Samoerai
16/05 Mijnenveld
23/05 We vervangen de zee door Alsemberg
30/05 Het grote tiktok-spel
6/06 Geen Chiro
13/06 Het mega fantastische pingpong toernooi
20/06 Candyshop

Karlijn, Sarah en Tine
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27/06 Waterpret ( Neem zeker een badpak/ bikini/ zwembroek mee)
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Programma Aspi’s
02/05:
09/05:
14/05:
23/05:
30/05:
06/06:
13/06:
20/06:
27/06:

Geen Chiro
De cafés zijn eindelijk open spel
BBQ gezellig bijeen zijn spel ( vrijdag voor de duidelijkheid!)
Gezamenlijke voettocht
Stress voor de examens spel
Geen Chiro
Chiro van 14-16u
Chiro van 14-16u
De examens zijn gedaan spel
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Hans, Piedro, Vekeman
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Contactgegevens
PINKELS

pinkelleiding@chiroesperanto.com

Vekeman-Marcelis Manon

Weytjens Imani

0468 24 97 54

0485 20 80 06

Heymans Evy
0473 43 02 51

speelclubleiding@chiroesperanto.com

Denayer Eva

Vandenbranden Rik

0468 20 44 60

0470 01 47 12

Schümmelfeder Laurent (hoofdleiding)
0471 09 56 99

RAKKERS
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SPEELCLUB

rakkerleiding@chiroesperanto.com

Préseaux Marine

Dekegel Emmy

0491 52 11 70

0471 43 25 67

Demol Robin
0470 31 35 65
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TOPPERS

topperleiding@chiroesperanto.com

Dierickx Caro (hoofdleiding)

Poelaert Mauro

0474 03 42 99

0468 23 46 77

Wittesaele Robbe
0479 86 85 02
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KERELS

kerelleiding@chiroesperanto.com

Renders Tine

Beké Sarah

0493 79 52 88

0487 55 28 56

Bellemans Karlijn
0473 20 75 74

ASPI’S

aspileiding@chiroesperanto.com

Goossens Pieter

Vekeman Quentin

0470 05 40 19

0468 19 00 08

Denayer Hans
0468 20 44 45

12

