
 

 

Nieuwe startdag komt eraan, 
wij gaan zeker voor jullie 
klaarstaan.  

Leg je chirokledij al maar 
klaar, want wij verwachten 
een erg speciaal jaar.  

Elke keer je opnieuw 
amuseren? Daarom zijn we 
jullie aan het contacteren! 

Tot 4 oktober? Want als je ’t 
mij vraagt, CHIRO! 

 



Dag Chiroieten, een nieuw chirojaar staat voor je 
klaar! Lees dit maar eens grondig door, dan weet ik 
het zeker, jullie zijn er helemaal klaar voor! 

Hieronder vind je wat praktische info over de Chirodagen die eraan komen!  

1. De 1ste Chirozondag/ de startdag vindt plaats op 4 oktober  
2. Chiro is dit jaar een beetje anders dan anders: 

Met het coronavirus hebben wij, om het zo veilig mogelijk te maken, een paar 
aanpassingen gedaan. We hebben onze chiro in 3 bubbels verdeeld: 

Bubbel 1 = speelclub en blubber 
Bubbel 2 = rakwi en tito  
Bubbel 3 = keti en aspi 
 
Met een doordacht wisselsysteem hebben we besloten om 1 bubbel avond chiro te 
geven, zaterdagavond (het uur wordt elke keer doorgegeven). De andere 2 bubbels 
hebben op het normale uur en dag chiro, 14-17u de zondag. 

 

4/10 STARTDAG iedereen  (coronaproof) 

10/10 avondchiro bubbel 3 

11/10 Chiro bubbel 1 & 2 

17/10 avondchiro bubbel 2 

18/10 Chiro bubbel 1 & 3 

24/10 avondchiro bubbel 1 

25/10 Chiro bubbel 2 & 3 

30/10 HALLOWEEN avondchiro bubbel 1 

31/10 HALLOWEEN avondchiro bubbel 2 & 3 

7/11   VRIENDJES EN 
VRIENDINNETJESDAG 

avondchiro bubbel 3 



8/11   VRIENDJES EN 
VRIENDINNETJESDAG 

Chiro bubbel 1 & 2 

14/11 avondchiro bubbel 1 

15/11 Chiro bubbel 2 & 3 

21/11  CHRISTUS KONING avondchiro bubbel 2 

22/11  CHRISTUS KONING Chiro bubbel 1 & 3 

28/11 avondchiro bubbel 3 

29/11 Chiro bubbel 1 & 2 

5/12 SINTERKLAAS avondchiro bubbel 3 

6/12 SINTERKLAAS Chiro bubbel 1 & 2 

12/12 avondchiro bubbel 3 

13/12 Chiro bubbel 1 & 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Woordje van de hoofdleiding… 

Beste ouders en leden 

Na een geweldig bubbel kamp met zeer veel mooie herinneringen zijn wij klaar om er               
dit jaar weer helemaal in te vliegen! Dit jaar wordt weliswaar ook een bijzonder              
bubbel jaar! We gaan de chiro weer verdelen in bubbels zodat we het virus klein               
kunnen krijgen!  

Op 4 oktober is het onze startdag waar we met een leidingsploeg van 19 man jullie                
enthousiast gaan verwelkomen! Aanwezig zijn is dus de boodschap!! We verwachten           
alle chiroieten (oud en nieuw) zoals gewoonlijk om 14u aan de kerk in Eizer.  

Als laatste wil ik heel graag de leidingsploeg bedanken om steeds het beste van              
zichzelf te geven. Wij hebben samen voor een corona vrij kamp kunnen zorgen en              
daar mogen we toch wel fier op zijn! Zij zorgen niet alleen 10 dagen voor de kinderen,                 
maar zij zorgen er ook nog eens voor om een super coole kampplanning te maken vol                
met nieuwe avonturen en dat allemaal vrijwillig! Zij zouden vaker in de bloemetjes             
gezet moeten worden! Bedankt leidingsploeg voor het kamp en voor het hele jaar dat              
jullie je zo inzetten voor de Chiro! 

 

Tot op de startdag!  

Rozelien Nauwelaerts 

PS: Bij vragen of opmerkingen kan je altijd mailen naar chiroiserna@gmail.com of mij             
bereiken op 0471 42 34 54 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interview hoofdleiding
 

Naam: Rozelien Nauwelaerts 

 

Deze naam staat op mijn T-shirt: Rosselien 

Aantal jaren leiding: Ik begin nu aan mijn 4e 
jaar! 

Favoriete Chirogroep: Speelclub!!! 

Favoriete eten op kamp: Stoofvlees met frietjes 

Favoriete Chirospel: Kaart blazen 

Zotste/grappigste Chiro-ervaring: Nachtspel/nachtwandeling in de keti’s, daar had 
onze leiding ons goed liggen!!! 

Lievelingskleur: Roos 

Lievelingsdier: Giraf 

Lievelingseten: Risotto met scampi’s! Mmmmmmm 

Leukste vakantieplek: T’ zeetje  

Mijn laatst beluisterde lied in mijn afspeellijst: Michel van Anouk 
#chiroherinneringen 

Filmpje dat iedereen moet zien! : 65 jaar groepsfeest van Chiro Iserna! Lachen 
geblazen!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 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!  

 

  



Weet jij welke leiding… ? 

 

HORIZONTAAL VERTICAAL 
1. Het dichtst bij de chiro woont 1. Het verst van de Chiro woont 
3. Samen is met een bloetser 2. Op school zat in Maaseik 
4. Altijd met haar scooter naar de chiro 
komt 

4. De chihuahua speelde op kamp 

6. In gent studeert 5. De zoon is van een burgemeester 
7. Al het langst in de chiro zit 8. Een bril draagt 
9. Een hond heeft die salto heet 10. Het sterkste is 
11. Na dag 2 al haar stem kwijt was op 
kamp 

13. Een zus heeft in de Aspi’s  

12. Onze hoofdleiding is 14. Zich bezighoudt met auto’s en brommers 
15. In een café woont 
16. Een jaartje weg was 
17. Naar het ziekenhuis moest op kamp 



 

Rebus 
Heb je een echt chirobrein? Laat dat maar 

eens zien en kom de gekste weetjes te 
weten! 

Wist je dat… 
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Wist je dat… 
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