HET BLAADJE
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CHIRO
ESPERANTO
ALSEMBERG

Voorwoord
Het nieuwe chirojaar staat voor de deur en de leiding is helemaal klaar
om er weer in te vliegen. We willen graag alle nieuwe leden met open
armen ontvangen en de oude leden terug begroeten. We hopen dat we
dit jaar weer een gewoon chirojaar kunnen hebben zonder al te veel
corona maatregelen en zondagen die weg vallen.
We bedanken de gestopte leiding voor hun inzet in het chiro en alle
leuke momenten die zowel de leden als de leiding met hun hebben
beleeft.
Om de 2 maanden zal er een blaadje op onze site komen en via mail
worden doorgestuurd. Hierin vinden jullie alle info die nodig is voor de
zondagen voor die maanden. Moesten er verdere vragen zijn omdat het
blaadje niet duidelijk is, mag je altijd de leiders aanspreken en verdere
uitleg vragen.

De leiding
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Hopelijk tot op het chiro,
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STARTDAG
Ons chirojaar is weer begonnen! 19 september gaan wij van start om
14u met het grote openingsspel om zo te weten te komen wie er dit jaar
jullie leiding zal zijn.
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Vanaf dan (maar nu ook al) kan je je ook inschrijven op onze chiro
website door op onderstaande link te duwen:

https://chiroesperanto.com/inschrijvingsformulier/
De inschrijving is pas compleet als je ook het lidgeld betaald: 35 euro
per kind. Dit doen we ook zoals vorig jaar via overschrijving op het
rekeningnummer: BE41 0014 0852 8310 met vermelding: naam kind +
groep.
GROEPEN
Na onze startdag kom je ook te weten in welke groep je zit. Alle groepen
die er zijn worden in onderstaande tabel weergegeven. Je kijkt naar de
leeftijd dat je dit jaar (schooljaar) zou worden en dat is dan jou groep
voor het komende chirojaar. Je leiding kan je herkennen aan de kleur
van het fluitje dat ze aan hun chirorok of chiroshort hebben hangen. (zie
ook onderstaande tabel).

2

Pinkclub

6-7

Pinkclub

8-9

Rakker

10-11

Topper

12-13

Kerel

14-15

Aspi

16-17

CHIROZONDAG
De chirozondagen gaan door van 14u tot 17u, voor de oudste groepen
(toppers, kerels en aspi’s) duurt dit tot 18u.
Elke chirozondag starten we met een groot openingsspel met alle leden
van het chiro. Daarna wordt elke groep bij elkaar geroepen om dan zo
luid mogelijk te schreeuwen wat ze die zondag gaan doen. Maak de
andere groepen maar lekker jaloers!

Chips (paprika, zout, pickles, zout en peper, ketchup)
Chocoladerepen (mars, snickers, leo, twix, bounty)
Drankje (Appelsiensap, appelsap, multivruchten)
Water is natuurlijk gratis te verkrijgen op elk moment van de dag! 😊
%
$
#
"

Chiro Esperanto Alsemberg

Om 16u kunnen alle kinderen iets klein kopen van ons winkeltje. Elk kind
kan kiezen uit 1 koekje/ zakje chips en 1 drankje. Dit jaar werken we
enkel met drankkaarten. De kinderen kunnen een drankkaart kopen voor
de waarde van 10 euro. Dit zodat de kinderen hun centjes niet meer
kwijt kunnen geraken tijdens een spel of dergelijke. Dit mag in het begin
van het chirojaar worden aangekocht en jullie zullen verwittigd worden
wanneer de drankkaart bijna op is. Hieronder een klein overzichtje van
het aanbod, alles wordt verkocht aan 50 cent.:

UNIFORM
De chiro heeft en eigen uniform dat bestaat uit een beige rok/short, een
blauwe pull en een rode t-shirt. We raden iedereen aan om een uniform
voor zijn kind te voorzien omdat we zo makkelijk weten wie er bij onze
groep hoort en deze kledij kan tegen een stootje.
Dit uniform kan besteld worden op onderstaande de site of er kan gekeken
worden op tweedehands sites:
https://www.debanier.be/chiro/kledij.html
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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:

19/09: Start Chiro Esperanto
22/10: Dag van de jeugdbeweging
22/11: Christus Koning
10/12: Streekbierenbar
11/02 Nacht van’t klakske
26/02-27/02: Pensenkermis
…/…: Esperantocup
15/05: Zee
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24/06 BBQ-Fuif
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21-31/07: Kamp Opoeteren (Limburg)

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Op deze dag laten we aan iedereen weten dat we van Chiro Esperanto zijn
en dat we er fier op zijn! Draag dus allemaal jullie chiro uniform naar
school, naar de winkel, … .

CHRISTUS KONING
Het is weer zover! Christus koning valt dit jaar op zondag 22 november.
Hiervoor werken we dit jaar ook met inschrijving zodat wij exact weten
met hoeveel we zijn voor het vervoer. De link naar de pagina om je kind
in te schrijven, komt nog online.
We spreken af om 8u45 aan de kerk van Alsemberg om de jaarlijkse
misviering voor Christus koning bij te wonen.

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.
Wat heb je hiervoor nodig?
•
•
•
•

Hoge kousen
Handschoenen (verplicht anders mag je niet schaatsen)
20€ voor de maaltijd en de bus
Warme kledij
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Hierna spelen we nog een paar spelletjes om dan een lekkere maaltijd te
eten met zen allen.

STREEKBIERENBAR
Zoals elk jaar organiseert onze leiding een streekbierenbar. Hier kan
iedereen naartoe komen voor een fris streekbiertje of een gekoelde
frisdrank met bijhorende versnaperingen. De deuren open om 19uur dus
zorg maar dat je op tijd bent '
*
)
(
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NACHT VAN’T KLAKSKE
Een stevig feestje in februari? Ma da zal wel! Nacht van’t klakske is weer
daar! En wat is een coole fuif nu zonder een cool concept? In plaats van
die saaie ‘inkombandjes’ krijgen degene die er vliegensvlug bij zijn een
KLAKSKE! Die kan je dan nog bewaren om te stoeffen bij je vrienden dat
je naar die coole fuif van Chiro Esperanto bent geweest. Nacht van’t
klakske zal zoals elk jaar plaats vinden in de DOC in Alsemberg.

PENSENKERMIS
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Ben je mama’s kookpotje even beu en wil nog eens een goede portie
Esperantosaus op je bord? Kom dan zeker naar onze jaarlijkse
pensenkermis, waar raar maar waar, niet alleen pensen zijn! Het
uitgebreid menu kan je altijd vinden op ons evenement op facebook. Dit
gaat door zowel zaterdag, als zondag. Zaterdag vanaf 17 uur en zondag
van 11u30 tot 14 uur. (Reserveren voor onze heerlijke maaltijden kan
jammer genoeg niet +
-)
,
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ESPERANTOCUP
Voor allen die zot zijn van voetbal spelen, kan je je per team aanmelden
bij onze Esperantocup! Zo organiseren onze aspi’s een voetbaltoernooi op
het voetbalveld van Sint-Victor Alsemberg. Wie alle matchen wint, krijgt
de ultieme beker! Ondertussen wordt er voor tijdens de matchen voor
verkoeling gezorgd met drankjes die aan vriendschappelijke prijzen
gekocht kunnen worden. (Wanneer in april dit evenement zal
plaatsvinden, komt nog in een volgend blaadje en via mail)

ZEE
Met de trein naar Oostende, tchucke, tchucke, tuut … We gaan met heel
de chiro naar de zee! Iedereen wordt verwacht aan het station van SintGenesius-Rode in de vroege uurtjes en we komen in de avond terug toe
aan het station van Sint-Genesius-Rode waar jullie de kinderen dan ook
weer mogen ophalen. Een klein centje meegeven om iets te kopen aan de
zee mag altijd. Best ook meenemen:
•
•
•
•

Drinkbus
Zwempak/ bikini/ zwembroek
Handdoek
Identiteitskaart

De uren van vertrek en aankomst en hoeveel centjes er moeten
meegegeven worden voor de trein, worden in een mail nog vermeld.

De zomer start je natuurlijk met een goede BBQ en een stevig feestje.
Toevallig! Dat kan op onze BBQ-Fuif! Iedereen is welkom om een hapje te
eten en te drinken en nadien te blijven voor onze fuif die doorgaat op onze
eigen velden van het chiro! Jaja, dat heb je goed gehoord, een
openluchtfuif! Kom dus zeker allemaal af om onze chiro te helpen om van
onze chiro de beste te maken!

KAMP
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BBQ-FUIF

Genoeg met die chirozondagen, we gaan op kamp! We gaan dit jaar op
kamp naar Opoeteren. Dit is een stadje gelegen in de provincie Limburg.
Hier gaan we met zen allen gezamenlijk naartoe op 21 juli. Enkel de
pinkels komen 24 juli toe. Zo maken we het tot 31 juli het beste kamp
aller tijden!
Om te voorkomen dat de kinderen enkel zouden meekomen op kamp en
niet zouden deelnemen aan de chirozondagen, willen we dat de kinderen,
MINSTENS 5 chirozondagen komen. Als dit niet het geval is, zal uw kind
jammer genoeg niet mee kunnen op kamp.
De inschrijvingen gaan ook via de site van onze chiro en er zal ook een
apart blaadje komen voor het kamp zelf. Daarin zal ook de verdere
informatie in staan: hoeveel per kind je moet betalen, wat mee te nemen,
…
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TROOPER
Beste leden, ouders, sympathisanten van de Chiro,...
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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.
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
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Alvast bedankt!
Met vriendelijke groeten,
De leiding van Chiro Esperanto

DIT JAAR NEMEN WE AFSCHEID VAN…

Pieter Goossens

Imani Weyntjens

Emmy Dekegel
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Manon Vekeman
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Robbe Wittesaele
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Rik Vandenbranden

Laurent Schümmelfeder

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
Caro Dierickx: 0474 03 42 99
Volwassen Begeleider
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Ruud Savenberg: 0494 45 49 69
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Programma Pinkclub
19/09 Rara wie zijn wij?
26/09 Rara wie zijn jullie?
03/10 Eerste zondag van de maand dus geen chiro +
,
10/10 Dieren stratego. We gaan naar het bos doe dus gepaste schoenen
aan.
17/10 Pinkclub spelen
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24/10 De blaadjes vallen van de bomen. We vragen iedereen om een
paar blaadjes/ dennenappels/… mee te nemen.
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31/10 Halloweenfeestje. Kom allemaal verkleed als een griezelbeest en
neem een hapje of een drankje mee zodat we een zot feestje kunnen
vieren.
Mega mindy en mega Toby

Programma Rakkers
19/9 Vandaag komen jullie te weten wie jullie geweldige leiders zijn!
26/9 Jongens en meisjes die denken dat ze alles kunnen moeten deze zondag echt
naar de chiro komen. We spelen Rakkers universalis
3/10 geen chiro
10/10 Zout of zoet ?
17/10 We gaan de chemicus in ons naar boven halen.

30/10 Filmavond
Let op dit is een zaterdag.
We beginnen de filmavond om 19u.
Een snackje en drankje voorzien wij.
Om 23 mogen de rakkers naar huis

K2 zoekt K3
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24/10 We gaan het pad ter leven betreden en bespelen.
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Programma Toppers
19/09: wie is je fantastische leiding van dit jaar?
26/09: de drager van de gouden bel
03/10: Geen chiro, boooeeeehhh
10/10: rarara wie heeft het gedaan?
17/10: the election game,
24/10: wie wordt de grote jungle king?
29/10: the classics
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De 3 musketiers
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Programma Kerels
19/09: Start
26/09: Amen
03/10: Geen
10/10: Vuil
17/10: Foto
24/10: Water
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31/10: Nacht
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Programma Aspi’s
19/09: Wie oh wie is je supermegaubercoolefantastiche leiding?
26/09: Pieter post, dit is van 10u-18u en we lunchen samen 🙂
03/10: Geen chiro, boooeeeehhh
10/10: Dora, Dora Dora, klik op Dora
17/10: Bob de Bouwer
24/10: Thomas de trein
29/10: Halloweenparty! Let op, dit is een vrijdag!
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Cosmo & Wanda
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Contactgegevens (Dit zijn de groepen van vorig jaar, om het nog geheim te
houden)
PINKELS pinkelleiding@chiroesperanto.com
Weytjens Imani

Vekeman Manon
Manon.Vekeman@gmail.com

0473973745

0468249754

Heymans Evy
Evy-heymans@hotmail.com
0473 43 02 51

Vandenbranden Rik

Denayer Eva

rik.vandenbranden@live.nl

denayer.eva@gmail.com

0470 01 47 12

0468 20 44 60

Schummelfeder Laurent (hoofdleider)
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SPEELCLUB speelclubleiding@chiroesperanto.com

l.schummelfeder@outlook.de
0471 09 56 99

RAKKERS rakkerleiding@chiroesperanto.com
Dekegel Emmy

Préseaux Marine

emmydekegel@hotmail.com

marine.preseaux@hotmail.com

0471 43 25 67

0491 52 11 70

Demol Robin
robin.demol12@gmail.com
0470 31 35 65
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TOPPERS topperleiding@chiroesperanto.com
Dierickx Caro (Hoofdleidster)
carodierickx2@gmail.com

Wittesaele Robbe
wittesaele.robbe@hotmail.com

0474 03 42 99

Poelaert Mauro
Mauro.poelaert@icloud.com
04 68 23 46 77
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KERELS kerelleiding@chiroesperanto.com
Renders Tine

Sarah Beké

Tine.renders@gmail.com

sarah.beke@skynet.be

0493 79 52 88

0487 55 28 56

Bellemans Karlijn
karlijnbellemans6@gmail.com
0473 20 75 74

ASPI’S aspileiding@chiroesperanto.com
Goossens Pieter

Denayer Hans

piegoossens@hotmail.com

hansdenayer1@gmail.com

0470 05 40 19

0468 20 44 45

Vekeman Quentin
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quentin.vekeman@gmail.com
0468 19 00 08

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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