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Voorwoord   

Beste leden en ouders,    

Nu dat alle blaadjes van de bomen zijn gevallen en iedereen goed heeft  

kunnen griezelen met Halloween is het weer tijd voor een nieuw blaadje.  

De komende twee maanden staat er weer van alles op het programma.  

Zo gaan we met Christus   koning eindelijk nog is gaan schaatsen en kunnen  

de bierliefhebbers komen proeven van lokale (en uitgeteste) bieren op de  

streekbierenbar. We hopen op deze evenementen al onze leden te  

verwelkomen. Meer info over deze evenementen vindt je verder in het  

bl aadje.    

Graag herinneren we er jullie nog is aan dat de Chiro niet doorgaat in de  

kerstvakantie   met uitzondering van de kerstfeestjes.    

Hopelijk tot op het Chiro,    

De leiding   

  

    



 

  

  

2   

  

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. 

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.   
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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:   

  

19 /09: Start Chiro Esperanto   

22 /10: Dag van de jeugdbeweging   

21 /11: Christus Koning   

10 /12: Streekbierenbar   

11 /02 Nacht van’t klakske   

/ 02 19 - 20 /02: Pensenkermis   

…/…: Esperantocup   

15 /05: Zee   

24 /06: BBQ - Fuif   

21 - 31 /07: Kamp O poeteren   ( Limburg )   

  

CHRISTUS KONING   

Het is weer zover! Christus koning valt dit jaar op zondag 2 1   november.  

Hiervoor werken we dit jaar ook met inschrijving zodat wij exact weten  

met hoeveel we zijn voor het vervoer . Inschrijven kan via volgende link:   
h ttps://chiroesperanto.com/inschrijvingsformulier - christus - koning - 21 - 

november - 2021 /        

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 lekker e maaltijd te  

eten met zen allen.    

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 j e niet schaatsen)   

•   20 €  voor de maaltijd en de bus   

•   Warme kledij   
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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  " # $ %   . Dit jaar valt de streekbierenbar op 10  

december.    

  

  

Zit u met vragen dan is het altijd mogelijk deze te stellen aan de leiding  

van uw k ind of aan de hoofdleider of volwassen begeleider.    

Hoofdleider   

Caro Dierickx 0474 03 42 99   

  

Volwassen Begeleider   

Ruud Savenberg: 0494 45 49 69   
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Programma Pinkels 
  
  

07 /11 De pinkels komen niet naar de Chiro  & ’ (   

14 /11 De pinkels doen alles binnen de minuut    

21 /11 De pinkels gaan schaatsen  ( voor extra  informatie zie  eerder in het  

blaadje)   

28 /11 De pinkels beklimmen een ladder    

/12 De pinkels blijven thuis  5 & ’ (   

12 / 12   De pinkelkermis is weer in het land   

17 /12 De pinkels vieren kerstmis.    

Pas op dit is een vrijdag! De pinkels worden verwacht om 18uur aan het  

Chiro  en ze moeten al gegeten hebben. Ze mogen terug worden  

opgehaald om 21  uur. We vragen ook aan alle pinkels om een cadeautje  

van tussen de 5 à 10 euro mee te nemen dat zowel voor een jongen als  

voor een meisje gaat.    
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Programma Rakkers 
  

07 /11: Geen chiro   

14 /11: Halloween is al even gedaan. Maar hoeveel weten jullie hiero ver?   

21 /11: Christus Koning   

28 /11: Vandaag gaan we soep maken voor onze kas.   

/12: Geen chiro 05   

12 /12: De ultieme battle jongen VS meisjes   

19 /12: Ganzen dansen bord. Een bordspel waar je bij stil zit.    

/12: Kerstfeestje. Let op dit is een maandag, we spre 27 ken om 18u30 af  

op het chiro met lege maagjes. Neem een klein cadeautje van 5 euro  

mee. Om 23u is het feestje gedaan.    
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Programma Toppers 
  

07 /11:  Geen chir o   

14 /11:  50  minuten spel    

21 /11:  Christus Koning   

28 /11:  Sneeuwmannenjacht   

05 /12:  Geen chiro   

1 2 /12:  C hiro van 14 - 16 u    

1 8 /12:  Kerstfeestje   

Let op! Dit is een zaterdag, we spreken af om 18u af aan het chiro met  

een lege maag.  Jullie mogen terug naar huis de dag nadien om 9U30,  

neem dus zeker jullie slaapgerief mee!    

Er zal een secret santa georganisee rd worden, je zal dus binnenkort de  

naam weten voor wie je een cadeautje moet kopen. Voorzie dus een  

cadeautje van max 10 euro.    
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Programma Kerels 
  

  

07 /11:  Geen   

14 /11: Seks   

21 /11: Drugs   

28 /11: Rad   

05 /12: Geen    

1 2 /12: Kunst   

1 9 /12: WII    

28 /12:  Kerst   
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Programma Aspi’s 
  

07 /11: Supporteren voor Rune B zijn voetbal (geen chiro )   

12 - 14 /11: Rune D incapabel op weekend   

21 /11: Emma gaat bidden (Christus Koning, vergeet geen  

handschoenen, dikke kousen en je paternoster!)   

28 /11: Ward minder incapabel   

/ 12 05  Hugo heeft een date met een méke, again (geen chiro ) :   

12 /12: Gil gaat skiën door zijn neus (14u - 16 u )   

19 /12: Ver - Lore in de goot (14u - 16 u )   

26 /12: Jef cannes op glühwein, comme d'habitude (kerstfeestje )   
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Contactgegevens 
  

PINKELS     p inkel leiding@chiroesperanto.com   

  

Heymans Evy             Beké Sarah    

0473 43 02 51             0487 55 28   56   

  

  

RAKKERS       rakkerleiding@chiroesperanto.com   

  

Denayer Eva           Poelaert Mauro   

0468 20 44   60           0468 23 46   77   

  

  

  

TOPPERS        topperleiding@chiroesperanto.com   

  

Renders Tine           Vekeman Quentin       

0493 79 52   88           0468 19 00   08   

  

Bellemans Karlijn               

  74 0473 20 75   

  

  

KERELS         kerelleiding@chiroesperanto.com   

  

Préseaux Marine           Denayer Hans           

0491 52 11   70           0468 20 44   45   
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ASPI’S       aspileiding@chiroesperanto.com   

  

Dierickx Caro (hoofdleiding)           

0474 03 42   99     

  

Demol Robin           

0470 31 35   65   

  


