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Voorwoord

Beste leden en ouders,

In de verte horen we de eerste vogels al fluiten, de dagen beginnen weer
langer te worden en ook in maart en april staan we elke zondag weer
klaar met de hele leidingsploeg om er een onvergetelijke namiddag van
te maken.

Aangezien onze geweldige fuif genaamd Nacht van’t Klakske in de doc
omwille van corona niet is kunnen doorgaan in februari is deze
verschoven naar zaterdag 19 maart. Dit is voor de leiding een zeer zware
avond en daardoor zal het de volgende dag jammer genoeg geen chiro
zijn.

In maart vindt er ook de leuke wisseldag plaats. Dat is de dag waarop
elke groep voor één dag is leiding krijgt van iemand anders. Zo leren alle
kinderen de leiding van hun chiro is kennen.

Vergeet zeker niet dat bij vragen de leiding altijd gecontacteerd kan
worden!

Met vriendelijke groeten en tot op zondag,

De leiding



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.

De link naar onze Trooper-pagina:
https://www.trooper.be/chiroesperanto

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

https://www.trooper.be/chiroesperanto


CHIROKALENDER

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

19/03 Nacht van’t klakske

01/05: Esperantocup

15/05: Zee

24/06: BBQ-Fuif

21-31/07: Kamp Opoeteren (Limburg)

NACHT VAN’T KLAKSKE

Een stevig feestje in maart? 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.

Opgelet dit evenement kan nog veranderen naargelang de corona
maatregelen.

Zit u met vragen dan is het altijd mogelijk deze te stellen aan de leiding
van uw kind of aan de hoofdleider of volwassen begeleider.

Hoofdleider

Caro Dierickx 0474 03 42 99

Volwassen Begeleider

Ruud Savenberg: 0494 45 49 69



Programma Pinkels

6/03: Geen chiro

13/03 Wisseldag, wie zou mijn leiding vandaag zijn?

20/03 Geen chiro door nacht van’t Klakske

27/03 Pif poef paf en jij bent af

3/04: Geen chiro

10/04 Het superhelden spel

17/04: Paasbrunch: Let op deze zondag gaat door van 12 uur tot 15 uur. We
vragen iedereen iets kleins van eten mee te nemen om te delen met de groep.

24/04 2 bananen alsjeblieft



Programma Rakkers
6/03: Geen chiro

13/03: Wissel de pissel

20/03: Geen chiro want de 19e is het Nacht van het Klakske

27/03: Ik ga op reid

3/04: Geen chiro

10/04: Pasen VS kerstmis

17/04: Hop Hop haasje in galop

24/04: Duizend en 1 nacht



Programma Toppers
6/03: Geen chiro

13/03: Het grote Valentijn spel

20/03: Vekie Discotekie Geen chiro door NVK

27/03: Karlijn tonijn

3/04: Geen chiro

10/04: Hans Gans

17/04: Blij passei

24/04: Onze inspiratie is op dus dit is de laatste mop



Programma Kerels

6/03: Geen chiro

13/03 Wisseldag, je krijgt nieuwe leiding voor 1 keer

20/03 Geen chiro door nacht van’t Klakske

27/03 De grote chaos quizzzzz

3/04: Geen chiro

10/04 Guinness Book of Records

17/04: BRRUUUNNNCCCCHHHHHH

24/04 Drank drank drank



Programma Aspi’s
6/03: Geen chiro

11/03: Aspicafé in JH Animoro + begin leefweek (tot 18/03)

13/03: Bibbedie, babbedie, boe

20/03: Nacht van’t klakske was gisteren, effe bekomen... (Geen chiro)

27/03: Carnavalitis (kom verkleed, verplicht)

3/04: Geen chiro

10/04: Vakantie in eigen land en we gaan naar…

16/04-17/04: Wij gaan gaan trekken! Verdere informatie volgt! ⛺

24/04: Da we het zelf ni weten jong…



Contactgegevens
PINKELS pinkelleiding@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

Denayer Hans                       Vekeman Quentin

0468 20 44 45                      0468 19 00 08

Bellemans Karlijn

0473 20 75 74

KERELS kerelleiding@chiroesperanto.com

Préseaux Marine Renders Tine

0491 52 11 70 0493 79 52 88



ASPI’S aspileiding@chiroesperanto.com

Dierickx Caro (hoofdleiding)

0474 03 42 99

Demol Robin

0470 31 35 65


