Chiro
Esperanto
Alsemberg

HET BLAADJE

We zien jullie op
18 september!

Voorwoord
Beste leden en ouders,

De zomervakantie is weer voorbij gevolgen en het nieuwe chirojaar staat
voor de deur. De nieuwe leidingsploeg staat met frisse moed klaar om op
18 september het jaar goed in te zetten.
We zijn allemaal super blij om iedereen terug te verwelkomen en er dit
jaar weer in te vliegen.
We bedanken de gestopte leiding (Sarah, Evy, Karlijn en Quentin) die hun
leven hebben gewijd aan de chiro en leuke momenten hebben gegeven
aan zowel de leiding als de leden.
Het blaadje zal steeds om de 2 maanden online op de site komen en via
mail verstuurd worden. Bekijk dus zeker af en toe jullie mail of de site
eens. In het blaadje vind je alle belangrijke informatie terug voor de
komende weken.
We zien jullie heel graag op de 1e chiro zondag van het chirojaar.
Hopelijk tot 18 september,
De leiding

1

STARTFDAG
Het chirojaar gaat weer van start! 18 september gaan we van start om
14u met het grote openingsspel. Nadien kom jij te weten wie jouw leiding
van het aankomende jaar zal zijn.

FOTO

Vanaf nu kan jij je ook al inschrijven op onze chiro website. Dit kan door
op onderstaande link te duwen:
https://chiroesperanto.com/inschrijvingsformulier/

Onze 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 jouw 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).
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PINKELS

6 - 7 jaar

SPEELCLUB

8 – 9 jaar

RAKKERS

10 – 11 jaar

TOPPERS

12 – 13 jaar

KERELS

14 – 15 jaar

ASPI’S

16 – 17 jaar

De Chirozondagen
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 de 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!
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.:
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!
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Chiro-kleren
Iedereen herkent meteen het mooie chiro-uniform. Het versterkt het
groepsgevoel van alle chiro’s in Beersel, maar ook met alle andere chiro’s
van het land. Ook is het veiliger om in uniform op stap te gaan als iedereen
steeds duidelijk te herkennen is.
De chiro-kleren zijn van zeer goede kwaliteit en kunnen gerust tegen een
stootje. Dat kan wel belangrijk zijn bij sommige activiteiten, want we
moeten toch wat kunnen ravotten.
Het officiële chiro-uniform is te koop in de banier. Zij hebben fysieke
winkels waar je naar toe kan of je kan dit ook online bestellen via hun
website: Kleren - Chiro (debanier.be)

Het uniform bestaat uit:
-
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Een rode T-shirt met het chiro-logo op of de T-shirt van chiro
Esperanto
De beige chiro rok of broek
De blauwe chiro pull of het hemd

Onze algemene chirokalender
18/09: Eerste chirozondag
21/10: Dag van de jeugdbeweging
20/11: Christus Koning
16/12: Streekbierenbar
03/02: Nacht van ’t Klakske
04/03-05/03: Pensenkermis
01/05: Esperantocup
…/…: Zee
23/06: BBQ-fuif
21/07-31/07: Kamp
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We nemen dit jaar afscheid van 4 fantastische leiding.
Sarah, Quentin, Evi en Karlijn jullie zullen gemist worden!
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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
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Programma Pinkels
18/09: Rarara wie wordt je leiding?
25/09: In de jungle. (Als jullie versiering (poster/foto) hebben in dit
thema mag dit altijd meegenomen worden. Het moet wel op de chiro
mogen blijven)
02/10: Eerste zondag, er is dus geen chiro
09/10: Zoo van Antwerpen versus Pairi Daiza
16/10: Paralympische spelen
23/10: De pinkels op wereldreis
29/10: Halloweenfeestje! Iedereen is welkom aan de chirolokalen van
16u tot 20u en vergeet zeker geen verkleedkleren aan te doen!
OPGELET! Dit is een zaterdag.

Karen, Kristel en Kathleen
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Programma Speelclub
18/09/2022:

25/09/2022:

02/10/2022: Geen chiro
09/10/2022:

16/10/2022:
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23/10/2022: Uitstapje naar het Domein van Huizingen, meer info volgt…

30/10/2022:

06/10/2022: Geen chiro
13/11/2022:

20/11/2022:
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27/11/2022:

04/12/2022:

11/12/2022:
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18/12/2022:

25/12/2022: Geen chiro (meer info volgt in verband met het kerstfeestje)

Agnew, Boeva en Geubels
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Programma Rakkers
18/09: Eerste zondaaaaagggg
25/09: We maken kennis met elkaar
2/10: De leiding gaat op weekend
9/10: Pimp my lokaal
16/10: Boom fluisteren
23/10: Ligt er al sneeuw???
30/10: Halloween
Het groeien blaadje
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Programma Topper
18/09: Ego, Egoïst en Egoïstisch zijn je leiding ;)
25/09: Ladders en slangen
02/10: geen chiro
09/10: Lach je Rijk
16/10: Cluedo
23/10: Stratego
29/10: Halloween overnachting (meer info volgt)
Ego, Egoïst en Egoïstisch
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Programma Kerels
18/09 : Deze leiding had ik nu nooit zien aankomen :O
25/09 : Jullie zullen ons nu wel al goed genoeg kennen, maar kennen jullie de buurt
al goed genoeg?
2/10 : Help, mijn leiding is een klusser
9/10 : Stel nu dat ik vuil zou worden?
16/10 : Kerelspelen
23/10 : Ontdekken van de plaatselijke fauna en flora
30/10 : Halloweenfeestje, hiervoor zullen we nog een berichtje sturen met exacte
uren

pepi en koki
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Programma Aspi’s
18/09: eerste zondag van het nieuwe jaaaaaarrr
25/09: mega mindy je tijd is bijna om
9/10: mega mindy je wordt verwacht aan het domein van huizingen om 14u
2/10: mega mindy je mag lekker uitslapen en genieten van je vrije dag
16/10: mega mindy zorg dat je lekker fris bent!
23/10: mega mindy tijd om dat varkentje te wassen
30 /10: mega mindy er zijn BOOven op het chiro

Opa fonkel en bliep
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