Hallo allemaal! Zijn jullie klaar voor een super mega
leuk nieuw Chirojaar??? Ja? Super! Wij zijn er ook
helemaal klaar voor!
Hieronder vind je wat praktische info over de Chirodagen die eraan komen!
1. De 1ste Chirozondag/ de startdag vindt plaats op 6 oktober
2. Chiro is elke zondag van 14u-17u (afspraak aan de kerk van Eizer)
3. Iedereen komt naar de Chiro in volledig uniform. Dit uniform is te verkrijgen in de
Banier, behalve de t-shirt, deze kan je bij ons kopen. Wij verkopen ook 2de
handskledij! De dichtstbijzijnde banier vind je in Leuven: J.P. Minckelersstraat 29.
Het uniform bestaat uit:
Een lange/korte broek of een (broek)rok
Een chirohemd of een chiropull
De t-shirt van Chiro Iserna
Embleempjes
In totaal zijn er 6 embleempjes: eentje voor elke groep. Deze embleempjes worden
op de broek of rok genaaid, op de
afbeelding hieronder zie je hoe precies:
De embleempjes hebben allemaal
hetzelfde donkerblauwe chiroteken op
een achtergrond in de kleur van de groep:
Speelclub = paars
Blubbers = geel
Rakwi’s = groen
Tito’s = rood
Keti’s = blauw
Aspi’s = oranje

4. Houd nu al zeker 21-31 juli 2020 vrij in jullie agenda want dan gaan allemaal samen
op kamp! Yes!
5. Inschrijven?
Ben je nog niet zeker of je je wil inschrijven, mag je ook eerst drie zondagen komen
uitproberen. Als je dan toch graag wil verder doen, kan je je alsnog inschrijven
via de website. Je schrijft je kind in zodat hij/zij verzekerd is, in het geval dat
hij/zij iets voor heeft op de Chiro. Ook is het handig omdat wij dan al jullie
gegevens hebben zodat we jullie op de hoogte kunnen houden van al onze
evenementen, activiteiten, … Heb je ook nog vrienden of vriendinnetjes die
graag eens zouden willen proberen om in onze Chiro te komen? Dat is dan
geen probleem (Dit kan in elke groep). Je hebt recht op 3x proberen, daarna
ben je verplicht om je kind in te schrijven. Je vult het elektronisch
inschrijvingspapier in en stort het bedrag van 30 euro op de Chiro-rekening
met vermelding “NAAM KIND + Groep” (BE77 7341 5711 4242).
6. De leidingsploeg en de hoofdleiding
Dit jaar zal een leidingsploeg van 24 man jullie elke zondag graag verwelkomen op
de Chiro. Dit jaar neemt Rozelien Nauwelaerts het hoofdleidingsschap voor
haar rekening. Hier zal Emma Sageot haar een handje bij helpen. Bij mogelijke
vragen kan je dus steeds terecht bij Rozelien of Emma. Alle contactgegevens
van de (hoofd)leiding kan je terugvinden op de website.

7. Woordje van de hoofdleiding…
Beste ouders en leden,
Een rugzakje vol herinneringen van het kamp in Petit-Thier in combinatie met een
grote nieuwsgierigheid naar wat komend jaar zal brengen: Wij kunnen niet wachten
tot het chirojaar weer van start gaat!
Dit jaar verwelkomen we 5 nieuwe leiding, wat ons een leidingsploeg van 24
gemotiveerde leiders en leidsters maakt Alle info over de leidingsploeg kunnen jullie
binnenkort vinden op onze website.
De taak van hoofdleiding zal uitgevoerd worden door ons twee, nl: Rozelien
Nauwelaerts met Emma Sageot die haar zal helpen waar nodig. Onze gegevens
vinden jullie onderin terug, jullie kunnen steeds bij ons terecht voor vragen!
Voor we verder gaan wouden we nog even een speciaal bedankje geven aan de
leidster die dit jaar ons team verlaat en onze ex-hoofdleidster die zich zeven jaar voor

de chiro heeft ingezet: Celine Decoster. Dikke merci voor al die jaren, wij gaan ons
uiterste best doen om evenveel mooie dingen te bereiken voor onze chiro als dat zij
gedaan heeft!
Dit jaar is ook een speciaal jaar: onze chiro bestaat namelijk 65 jaar! Dit moet
natuurlijk gevierd worden Schrijf daarom zeker al 7 maart in jullie agenda’s, dan
houden we een groot GROEPSFEEST! Meer informatie volgt zeker als het wat
dichterbij komt!
Het aftellen kan nu ook echt beginnen: 6 oktober is het STARTDAG, dan verwachten
we alle chiroieten (oud en nieuw) zoals gewoonlijk om 14u aan de kerk.
Groetjes,
Rozelien en Emma
Vragen?
E-mailadres: chiroiserna@gmail.com
GSM Rozelien: 0471 42 34 54
GSM Emma: 0477 03 51 88

8. Dit jaar hebben we ook 5 nieuwe leidingen in onze mega-super-leuke leidingsploeg
en hieronder kan je al wat meer over hen te weten komen:

NAAM: Cédric Vandenwayenberg
BIJNAAM: Cétje
LIEVELINGSETEN OP KAMP: fishticks
FAVORIET GROEP: Aspi
MOTTO: Als je er niet vrolijk van wordt, dan moet je
het niet doen

NAAM: Stan Charlier
BIJNAAM: Stein de mein
LIEVELINGSETEN OP KAMP: Spaghetti
FAVORIETE GROEP: Aspi
MOTTO: Hakuna Matata

NAAM: Seppe Vandewalle
BIJNAAM: Wally
LIEVELINGSETEN OP KAMP: Macaroni
FAVORIETE GROEP: Aspi
MOTTO: Doe eens gek, je doet al normaal genoeg

NAAM: Jorbe Spiessens
BIJNAAM: Petit Jorbais
LIEVELINGSETEN OP KAMP: Stoofvlees met frietjes
FAVORIETE GROEP: Aspi
MOTTO: Wie niet waagt niet wint

NAAM: Senne Van Limbergen
BIJNAAM: Disconnect
LIEVELINGSETEN OP KAMP: Kip curry met rijst
FAVORIETE GROEP: Aspi
MOTTO: Winnen is ook meedoen

Op zaterdag 19 oktober organiseren alle jeugdbewegingen uit Overijse samen ‘De
Warmste Jeugdbeweging’. In het kader van de Warmste Week van Studio Brussel
wordt er massaal geld ingezameld door verschillende acties te organiseren om
uiteindelijk een mooi eindbedrag te mogen presenteren tijdens de Warmste Week
zelf. Geld inzamelen doen we voor Ganspoel, een centrum dat ondersteuning biedt
aan kinderen en volwassenen met een visuele en visueel meervoudige beperking.
Met meer dan 600 leden en 100 leiders/leidsters belooft dit een gigantisch
evenement te worden, waarop vanaf de late namiddag ook optredens zullen
doorgaan.
We spelen deze dag dus een toernooi tegen alle andere jeugdbewegingen (en hopen
dus dat we zullen winnen) EN JIJ KAN ONS HELPEN!!! Hoe? Wel koop bij ons (de
leiding) een steunkaart ter waarde van € 3, want dit brengt ons voordelen op voor
het toernooi!
Waar?
Parking Begijnhofplein
Begijnhofplein 11
3090 Overijse

Interview Oud-(hoofd)leiding
Naam: Celine

Chirovragen
Deze naam stond op mijn T-shirt: Celle
Aantal jaren leiding: 7 jaar
Favoriete Chirogroep: Rakwi’s
Favoriete eten op kamp: Spaghetti!
Favoriete Chirospel: een klassieker: 1 tegen allen!
Zotste/grappigste Chiro-ervaring: De nachtelijke (geheime) battles als kind op kamp
met andere groepen

Lievelingetjes
Lievelingskleur: Geel
Lievelingsdier: Paard
Lievelingseten: Verse boterham met boter en hagelslag
Leukste vakantieplek: Waar het zonnetje schijnt!

Random
Mopje dat altijd werkt: Knipper 5x met jouw ogen en lees dan verder
Mijn laatst beluisterde lied in mijn afspeellijst: Aya Nakamura - Le passé
Meest gebruikte emoji :

😊

Filmpje dat iedereen moet zien! : Black

Nog een kleine mededeling…
Beste ouders en leden,
Sommigen onder jullie kennen het al heel goed, anderen wat minder.
Wat is Trooper?
Trooper is een platvorm waarbij jij onze chirokas kan spijzen zonder 1 euro extra uit
te geven!
Wat moet je doen?
1. Wij hebben een unieke trooperpagina, https://www.trooper.be/iserna
2.Op deze pagina staan links naar webshops.
3. Als je via die links op de trooperpagina van Chiro Iserna surft, weet de shop dat
jullie Chiro Iserna willen steunen.
4. De link doet het werk en jullie kunnen online shoppen zonder 1 euro extra uit te
geven.
5. Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar Chiro Iserna. Iedereen
blij! :)
Hopelijk shoppen jullie in de toekomst online via Trooper!

Wat voor chiro-iet ben jij op basis van je sterrenbeeld?

STEENBOK

Jij bent een echte chiro-iet in hart en nieren die niet bang is om af
en toe minder leuke taakjes op zich te nemen. Jij helpt graag bij
het opruimen, afwassen,...
Geen nood! Jij staat altijd klaar om te helpen en maakt alles tot in
de puntjes af.

WATERMAN

Voor jou draait de chiro volledig rond de spelletjes. Elke zondag
sta jij te popelen om te weten welk spelletje je deze keer zal
spelen. Je bent origineel en creatief en maakt de mooiste
macramé bandjes op kamp.

VISSEN

Jij bent de dromerige en empathische chiro-iet. Liefst zou je in
een samenleving leven die draaide zoals op kamp: het
minimalisme van op kamp zoals het delen van een tent, spreekt
jou wel aan. Stiekem kan je ook niet wachten totdat je leiding
bent en leiding kan geven aan de speelclub.

RAM

Jij bent de echte leider van de groep. Op kamp neem je graag de
leiding in je afwasgroep. Je bent niet bang om je mening te delen
zowel met de andere leden als met je leiding. Als je een spelletje
niet leuk vindt of je een beter idee hebt, zullen zij het te horen
krijgen.

STIER

De stier wilt graag elk spelletje winnen maar als ze dat niet doen
is dat ook niet erg. Voor de stier draait het allemaal rond plezier.
Je zal het spelletje eerlijk willen spelen maar wel doorgaan tot je
krijgt wat je wilt. Je houdt het meest van wat rustigere spelletjes.

TWEELING

Jij bent de grapjas van de groep hoewel je constant lijkt onozel te
willen doen geniet je het meest van spelletjes waarbij je iets kan
leren. Je vindt alles heel interessant en bent in staat om elk spel
met een grote glimlach te voltooien.

KREEFT

Voor de kreeft is alles goed. Jij hebt geen uitdrukkelijke mening
over wat jullie zullen gaan doen. Als je merkt dat iets je
uitzonderlijk toch niet aanstaat, ben je in staat om de hele groep
te overtuigen om iets anders te doen. Je kan (verbaal) een beetje
agressief worden als je je zin dan niet krijgt.

LEEUW

De leeuw zal altijd zijn vieruurtje willen delen met zijn
groepsleden. Als iemand een probleem heeft, sta jij als eerste
klaar om te helpen. Je verwacht wel hetzelfde van je
chirogenoten terug. Je houdt van lachen en vindt overal plezier in.

MAAGD

De maagd vindt niet elk spelletje even leuk. Liefst zou je niet naar
het bos gaan en de mensen mogen je ook niet te hard vastpakken
bij dikke Bertha. Stiekem is je grootste droom om ooit
hoofdleiding te worden.

WEEGSCHAAL De weegschaal is de vriendelijkste van de groep. Je bent altijd erg
beleefd tegen de leiding. Je komt altijd tussen om ruzies op te
lossen. Je vindt het belangrijk dat iedereen goed met elkaar om
kan in de groep.

SCHORPIOEN

Jij wilt altijd winnen! Je zal het thuis niet tegen mama en papa
zeggen wanneer je een spelletje verloren hebt. Iedereen in de
groep vindt jou leuk ookal kun je soms wat agressief reageren.
Mensen vinden het moeilijk om te raden of jij het spelletje leuk
vindt.

BOOG
-SCHUTTER

Jij wilt het hele jaar door buiten spelletjes doen, en dan nog liefst
in het bos. Je bent heel grappig en hebt altijd super toffe weetjes.
Je bent de beste in Kampen bouwen en iedereen zit graag met jou
in het team.

Test je Chiro-IQ!

VLEESMOLEN

ASPI

DIKKE BERTHA

BLUBBER

DAGUITSTAP

VIERUURTJE

DROPPING

EMBLEEM

FLUITJE

KETI

KERK

LEIDING

LOKALEN

OCHTENDGYM

RAKWI

SPEELCLUB

TITO

ZONDAG

VLAG

