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Voorwoord
Beste leden en ouders,
De komende twee maanden zitten wee boordevol leuke Chiro activiteiten
waar we iedereen hopen te kunnen ontvangen. Zo staan er in mei het
voetbaltoernooi van de aspi’s en de uitstap naar de zee gepland. In juni
kan iedereen van onze wereldberoemde BBQ komen proeven op de BBQfuif.
Ook voor de komende zondag heeft de leiding heel leuke activiteiten
voorbereid. Als het weer meezit kan er soms zelf een waterpistool aan te
pas komen.
Graag vragen we ook dat jullie niet vergeten jullie kind in te schrijven (ook
als jullie kind niet meegaat) voor de zee uitstap en voor het bivak in juli.
Hierover vinden jullie info verder in het blaadje.

De leiding
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Hopelijk tot op het Chiro,
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TROOPER
Beste leden, ouders, sympathisanten van de Chiro,...

Chiro Esperanto Alsemberg

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

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

1/05: Esperantocup
15/05: Zee
24/06: BBQ-Fuif
21-31/07: Kamp Opoeteren (Limburg)

Nu Corona even gaan is liggen kunnen we opnieuw naar zee gaan! We
spreken af op zondag 15 mei 2022 om 09u00 aan het station van SintGenesius-Rode. Wij komen hier terug aan om 18u30. Gelieve zelf een
lunchpakket te voorzien voor uw kind. Inschrijven voor deze leuke
activiteit
kost
20
euro
en
kan
via
volgende
link:
https://chiroesperanto.com/inschrijvingsformulier-uitstap-zee-15-mei/.
We vragen ook uw kind in te schrijven indien niet meekomt.

BBQ-fuif
Na even te zijn weggeweest is onze befaamde BBQ-fuif terug. Deze vindt
plaats aan de kerk van Alsemberg op 24 juni. Hier kan je genieten van
een verfrissend drankje en een lekker stukje vlees vergezelt van een leuk
deuntje. Neem al je vrienden maar mee zodat we er een spetterend einde
van het Chiro jaar van kunnen maken.
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ZEE

3

KAMP
Nog een paar maanden en het is weer tijd voor ons 10-daagse kamp. Dit
jaar gaat ons bivak door in Opoeteren.
Nog enkele praktische zaken hieromtrent:
-
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-

4

Het kamp gaat door van 21 juli tot 31 juli. Voor de pinkels is dit van
24 juli tot 31 juli.
Inschrijving
via
link:
https://chiroesperanto.com/inschrijvingsformulier-kamp-2021/
Voor het eerste kind wordt er een vergoeding van 150 euro
gevraagd, vanaf het tweede kind is dit slechts 140 euro. Voor de
pinkels vragen we 130 euro.
Bij het inschrijven ga je als ouder akkoord dat je kind gedurende
heel het kamp meegaat. Later toekomen of vroeger vertrekken voor
vakantie of dergerlijke is dus uit de boze.
De inschrijvingen worden afgerond op 19/06 zorg dus zeker dat uw
kind tijdig is ingeschreven.

Hoofdleider
Caro Dierickx 0474 03 42 99
Volwassen Begeleider
Ruud Savenberg: 0494 45 49 69

Programma Pinkels
01/05: Geen chiro
08/05: Mamasé mamasa mama saka mumba
15/05:Ga je mee de pinkels varen op de zee,zee,zee! (Info zie eerder in het
blaadje)
22/05:Pinkels aan de top, het feesten kan niet op!
29/05: Pinkel pinkel colada oh oh oh

5/06: Geen chiro
12/06: Onze pinkel liefde is een waterval een waterval. Ps: Bij goed weer spelen we
waterspelletjes!

26/06: Geen chiro omwille van onze BBQ-fuif op vrijdag 24/06
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19/06: Welkom welkom bij de vervangleiding.
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Programma Rakkers
01/05: Geen chiro
08/05: Ladderspel
15/05: Met de trein naar …. ?
22/05: Bling Blin Bling
29/05: Bosspel

5/06: Geen chiro
12/06:Rakkersperanto
19/06: Waterspelen
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26/06: Geen chiro omwille van onze BBQ-fuif op vrijdag 24/06
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Programma Toppers
01/05: Geen chiro
08/05: Bosspel
15/05: We gaan naar zee!
22/05: Jongens vs meisjes
29/05:Kaching, we doen een kasactiviteit

5/06: Geen chiro
12/06: Even ontspannen tijdens het studeren… we spelen allerlei spelletjes
19/06: Even ontspannen tijdens het studeren… we maken een schoonheidsmasker
van modder
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26/06: Geen chiro omwille van onze BBQ-fuif op vrijdag 24/06
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Programma Kerels
01/05: https://www.youtube.com/watch?v=04854XqcfCY08/05:
08/05: https://www.youtube.com/watch?v=ZRMTC9Tzj2c
15/05: https://www.youtube.com/watch?v=5dFUypa2s7w (info komt)
22/05: https://www.youtube.com/watch?v=I-srhg8os6I
29/05: https://www.youtube.com/watch?v=aVlpy5USN-E

5/06: https://www.youtube.com/watch?v=D9GQ0n14KLI
12/06: https://www.youtube.com/watch?v=ZRMTC9Tzj2c
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19/06: https://www.youtube.com/watch?v=1EJUXlr1d-Y (Chiro op 18/06), info
komt)
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26/06: https://www.youtube.com/watch?v=793WD5dDAlE (geen chiro, we zien
jullie op 24/06 op de BBQ-fuif)

Programma Aspi’s
01/05: Pucotnarepse
08/05: Pucotnarepse
15/05: (ejdaalb ni ofni) eez ejgad
22/05: ahtreb ekkid
29/05: llih eht fo gnik

04/06-5/06: (tglov ofni) netseeflegek
12/06: gnittek ejtrekkit
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19/06: llabesab
24/06: fiuf- QBB
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Contactgegevens
PINKELS

pinkelleiding@chiroesperanto.com

Heymans Evy

Beké Sarah

0473 43 02 51

0487 55 28 56

RAKKERS

rakkerleiding@chiroesperanto.com

Poelaert Mauro
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0468 23 46 77

TOPPERS

topperleiding@chiroesperanto.com

Vekeman Quentin
0468 19 00 08

Bellemans Karlijn
0473 20 75 74

KERELS
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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
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0470 31 35 65
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