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Beste leden en ouders, 

 

Ondertussen zijn we er al een paar weken terug ingevlogen en 

hebben de leden al nieuwe leiders gekregen. In dit Kiereke vinden de 

leden een welkomwoord van hun nieuwe leiding. 

Dit jaar staan er weer allerlei superdeluxe activiteiten op het 

programma zoals Christus koning, Chiroweekend,. Ook organiseert de Chiro doorheen het jaar 

een quiz, eetdag, fuiven,.. maar daar worden jullie nog van op de hoogte gebracht. Waarschijnlijk 

gaan daar dit jaar ook alternatieven voor gezocht moeten worden 

Woordje voor de ouders 

Beste ouders, 

De ouders waar de leden al enkele jaren van bij de Chiro zitten weten ondertussen al wel hoe het 

er op de Chiro aan toe gaat: zorgen dat de Chirokinderen elke zondag plezier hebben. Daarvoor 

verwachten we ze elke zondag om 14u paraat met slechte- of chiro kleren aan.  

Indien de leden doorheen het jaar eens iets moeten meenemen (bijvoorbeeld een zwembroek of 

dergelijke) sturen de leiders jullie hier op tijd een bericht voor. 

Het lidgeld bedraagt 25 euro. Dit jaar doen we een volledige online inschrijving via de site 

(Chirolarum.be). We zouden dan ook graag hebben dat iedereen zich via de site inschrijft, ook 

wanneer je toevallig al lidgeld betaald hebt. Wanneer je uw zoon (zonen) inschrijft, ontvang je 

een mail waarin je gegevens opgesomd staan, alsook een rekeningnummer waarop je het lidgeld 

kan storten. Op de site zelf krijg je meteen na het inschrijven ook een QR-code te zien waarmee je 

gemakkelijk de betaling van het lidgeld kan doen. Indien u hier problemen ondervindt kunt u ons 

altijd contacteren of op zondag vragen. 

Wij verkopen ook onze eigen T-shirts voor de schappelijke prijs van 10 euro. Spreek gerust een 

van de leiding hierover aan. Andere artikelen (broek, trui, pet,…) kunt u kopen bij de Banier 

(Turnhout, Antwerpen, Leuven,… of natuurlijk online).  

Indien jullie, of jullie zonen nog vragen hebben kun je altijd iemand van de leiding contacteren. De 

contactgegevens van de leiders staan hieronder. 

 
Groetjes de Leiding  
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Contactgegevens 
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Heeeeeeeeeeeeeeeeey Ribbeltjes!  

 
Alles goed daar thuis? Ik denk wel dat het daar niet slecht is, maar weet je waar het ook niet 
slecht is? Op de CHIRO!! Sommigen van jullie weten al wel dat wij veel leuke dingen doen op de 
chiro, maar er zijn er natuurlijk ook weer een hoop nieuwe bij dit jaar, dat hopen wij toch. 
Daarom willen wij iedereen welkom heten en warm maken voor het nieuwe Chirojaar vol leuke 
spelletjes, verassingen, zoektochten…  
 
Wij hebben al veel verschillende ideeen in ons hoofd zitten wat we dit jaar allemaal kunnen doen, 
maar daarvoor hebben wij jullie natuurlijk nodig! Wij kunnen niet alleen spelletjes gaan spelen 
ehh?! DUS kom allemaal gezellig naar de Chiro en kom spelen met Vlek en Spek!  
 
Wij zien jullie zondag? Tot dan!! ☺ ☺ Groetjes, Jeroen vdp (Spek) en Quinten (Vlek) 
 
PS. Geef jij ons nog een kleurtje?? ;)  
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Hallo superleuke Speelclubbertjes,het Chirojaar is weeral van start 

gegaan met zondagmiddagen vol met leuke spelletjes en dit zal natuurlijk 

de volgende weken ook zo zijn. Wat we allemaal gaan doen kunnen we 

nu natuurlijk nog niet zeggen. Jullie zullen alvast kunnen rekenen op een 

mega moeilijke zoektocht en een avontuurlijke tocht. We hopen jullie 

dan ook elke week met een hele bende op de Chiro te zien,want hoe 

meer leden hoe meer plezier! 

 

Groetjes Paul en Lennert 
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Hellow Rakkers,  

Because the rakkers from dees jaar are very slim we gonna write this 

tekst in englisch, with hair on. 

The new chiroyear is already gestart. We hebben al fries ge- eaten, 

balleke stamp gedoan, 1 to all,… and thaaaat is already the begin!  

This jaar there are a lot of mege deluxe vette programm’s. So don’t miss 

it!! 

We hope to zie you every zondag om 14u stipt!!! 

 

Kisses en knuffels from jullie lovely leiding 

 

xxx Bokbok, Niels & Fred xxx 
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Chiromoppen 

Waarom zij jan en Lennert heel blij als ze een puzzel kunnen oplossen in een half 

jaar tijd?  

Antwoord: Omdat er op de doos staat “van 3 tot 5 jaar”. 

 

De onderbroek van de Belleman en de onderbroek van de Quinten liggen samen in 

de wasmand. De onderbroek van Bellaman vraagt ‘wanneer gaan we nog eens op 

reis’ , waarop de onderbroek van Quinten antwoordt: ‘jij bent al bruin genoeg’. 

 

Belleman gaat naar de kapper en daar vraagt de kapper “Hey belleman, hoe wil je je 

haar graag geknipt”. Waarop Belleman zegt ‘Net zoals papa, met zo’n gat in het 

midden.” 

 

De Bokke komt de kamer binnen en ziet de Boulet plijsters eten. De bokke vraagt 

“Boulet waarom ben jij plijsters aan het eten?” Waarop Bouletje antwoordt “omdat 

ik buikpijn heb.” 

 

Quinten zit in de les en vraagt opeens aan de meester: “Meester mag ik naar de 

WC?” Waarop de meester “Nee” antwoordt. Even later vraagt Quinten opnieuw: 

“Mag ik nu dan naar de WC?. De meester: “Nee” 

 

Even later vraagt de meester aan Jantje “waar ligt de grote oceaan?”. Waarop 

Quinten antwoordt: “onder mijn stoel meester”. 

Hoe noemt een Hollander die in de zon ligt te bruinen? 

Antwoord: een kaaskroket 
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Na een heel zware storm komen de boeren van Chiro larum, 

mekaar tegen in hun stamcafé ‘Bij de Goor’. Daar vraagt 

Belleman aan Jef: ‘Seg het dak van mijn boerderij is helemaal 

vernield, bij jou ook?? Waarop Jef antwoordt: Ik weet het niet, ik 

heb mijn boerderij nog niet gevonden… 

 

Jantje (Cools) komt thuis en zegt tegen zijn vader: papa later wil 

ik rijk worden. Dan wil ik een groot huis zonder badkamer en  

bedienden en veel eten natuurlijk. Geen badkamer? Vraagt de 

vader. Jantje: nee nee, want ik wil stinkend rijk worden. 

Raadsels 

1. Ik kom voor in een dag, maar nooit in een uur. Ik kom voor in een 

maand, maar niet in een week. Ik kom voor in een jaar, maar niet in 

een eeuw. Wat ben ik? 

2. Het heeft een been, maar het kan niet lopen. Het heeft twee 

vleugels, maar het kan niet vliegen. Het draagt een bril, maar kan 

niet zien. Het heeft haar, maar het kan niet gekamd worden. Wat is 

het? 

3. Ik ben wat ik ben, maar als je weet wat ik ben, ben ik het niet meer. 

Wat ben ik? 

4. Het is blauw en niet zwaar? 
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Yow Toppers 

Zijde gelle klaar voor het beste chirojaar tot nog toe? Den helft van elle is 

nu voor het eerste jaar +12, dat wilt zeggen een veel uitgebreider 

assortiment aan mogelijke programma’s, beginnend met af en toe eten 

te bestellen, eindigend met …? Dat houden we nog efkes voor onszelf, 

aan elle om elke zondag te komen en te ontdekken wat dit chirojaar 

allemaal in petto heeft. 

Greetz 

Rhunok en de Jakke Uni 
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11 
 

Nice to know 

• Medische fiche moet ingevuld zijn (info krijg je per groep van de 

leiding) 

• Vergeet niet dat je het meeste van het kampgeld/lidgel kunt 

terugtrekken via de CM. 

• De Chiro organiseert elk jaar evenementen zoals spaghettislag, 

BBQ, terras,… de leiders brengen jullie daarvan op de hoogt. 

• Elke 2de zaterdag van augustus geven wij ons mega OPENLUCHTBAL 

LARUM. Ouders en leden ook welkom voor een drankje en dansje!!! 

• Voor de ouders met facebook of instagram: houdt zeker de pagina 

van chirojongens Larum in de gaten tijdens het jaar en het kamp 

voor leuke kiekjes. 



 


