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Beste ouders, 

 
 
Ongetwijfeld hebben de leden maar ook jullie lang gewacht op dit 
‘Kiereke’. Wij willen eerst en vooral met goed nieuws komen, we gaan 
namelijk ook dit jaar op kamp. Maar dat Chirokamp gaat er uiteraard dit 
jaar wel een beetje anders uit zien. 
 
Aangezien er heel wat maatregelen zijn opgesteld door de overheid 
waaraan wij ons moeten houden, moet het kamp ook aangepast worden om hieraan te voldoen. 
Hier zijn wij nog volop mee bezig, maar we laten jullie al graag een eerste update weten. Het kamp 
zal er namelijk als volgt uitzien.  
 
De +12 zal op kamp gaan van 19-24 juli.  
De -12 zal op kamp gaan van 26-31 juli.  
 
De reden waarom we dit jaar deze regeling treffen is om de hygiëne optimaal te kunnen garanderen. 
De ‘+ 12  bubbel’ gaat dus (jammer genoeg) een korter kamp hebben dan andere jaren maar dit 
lijkt ons de enige haalbare oplossing qua hygiëne. Wanneer deze eerste ‘bubbel’ 24juli naar huis 
vertrekt gaan de 2 dagen daarna gebruikt worden om de refter, materialen, wc’s… te ontsmetten 
en verluchten etc. Zo kan de ‘-12 bubbel’ wanneer ze aankomen (26 juli) zeker zijn van een proper 
kamp. Een bezoekdag zal er dit jaar dus jammer genoeg ook niet zijn… Niemand houdt u tegen om 

volgend jaar dubbel zoveel te eten 😊 

 
Vanzelfsprekend gaan er allerlei extra maatregelen genomen worden op kamp omtrent de hygiëne. 
Deze worden door Chiro nationaal opgesteld en zullen aan het begin van het kamp aan alle leden 

duidelijk worden meegedeeld. Zo worden er o.a. liiiiiters ontsmettingsgel aangekocht!! 😊 Indien u 

zelf deze regels al graag weet kan u altijd eens surfen naar de site van Chiro nationaal.  
 
Dit jaar gaan we op kamp in het mooie Oudsbergen. En net zoals elk jaar gaat dit een volledig 
tentenkamp zijn.  
 
De -12 leden worden gebracht door de ouders. Ook dat gaat er iets anders uitzien. Dit gaat 
gebeuren a.d.h.v een soort ‘kiss and ride’ systeem zodat niet alle ouders op de kampwei komen. 
De +12 leden rijden samen met de fiets naar de kampwei. De uren van vertrek voor beide ‘bubbels’ 
worden later nog meegedeeld. 
 

Het adres van de kampwei is Hoeverweg 50, Oudsbergen (Limburg), 3660, België. 
 
Het kampgeld bedraagt dit jaar €85 voor  zowel de -12 als +12 leden. Het rekeningnummer is nog 
steeds BE11 7333 1141 0648.  Gelieve u zoon in te schrijven via de tool op onze site of door een 
berichtje te sturen naar de leiding VOOR 1/07/2020. Mogelijks is er per groep nog een info- moment 
voor het kamp, daar stuurt de leiding dan iets voor. 

 
Indien er nog vragen, opmerkingen… zijn mag u deze gerust laten weten. Hiervoor kan u een 
berichtje sturen naar onze hoofleider (Quinten Jordens, gegevens zie verder), zo krijgt u een correct 

en duidelijk antwoord.  
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Frederik Goris Lennert Verellen 
Larumseweg 7 Larumsebrugweg 44 

2250 Geel 2440 Geel 

0495/ 416757 0488/ 70 70 15 

Siebe Everaerts Jef Vandeperre  
                        Velveken 12 bus 8 Eindekens 8 

2440 Geel 2440 Geel 
0497/ 84 02 21 0491/12 19 32 

 

Antoon Van Dyck Jan Cools 
                        Rauwelkoven 133 Reiten 63 

2440 Geel 2440 Geel 
  0471/70 05 39 0498/08 51 11 

Jeroen Belmans Quinten Jordens 

   Larumsebrugweg 58 Larumsebrugweg 39 
2440 Geel 2440 Geel 

0495/ 90 68 14 0491/04 10 81 

Vandeperre Jeroen De Peuter Kobe Siebe Everaerts 

                               Velveken 81                         Rauwelkoven 103a                        
2440 Geel 2440 Geel 2440 Geel 

0470/ 09 06 86 0496/ 60 29 54 0497/ 84 02 21 
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Hallo Ribbels !!!! 

 

 

Na een super leuk chirojaar is het weer tijd voor ons fantastisch 

kamp!!! Natuurlijk vinden we het heeeel spijtig dat we de laatste 

weken en maanden geen chiro hebben kunnen doen… MAAAR dat 

wilt zeggen dat we veel moeten inhalen! 

 

Wat kunnen jullie zoal verwachten op kamp?? 

Slapen in een kei coole legertent, bosspel, pleinspel, 

waterspelletjes,… en nog veeeeel meer.  

Ennnnn ‘trom trom trom’ we hebben ook een verassing voor jullie! 

We hebben met onze chirocentjes een superdeluxe kei toffe eigen 

CHIROSPRINGKASTEEL gekocht. En dat gaat natuurlijk ook mee op 

kamp        

Het eten van de mama ga je ook niet missen! We hebben een 

kookploeg die elke dag heel lekker kookt.       

Ben je hierdoor nog niet overtuigd?? Vraag dan zeker eens aan de 

kindjes die al wel een keertje mee zijn geweest op kamp hoe leuk 

zij het hebben gehad. Wij doen hoogstwaarschijnlijk ook nog een 

klein info-momentje op het grasplein van de Chiro één van de 

komende weken (als de richtlijnen het toelaten…). 

Wij hopen alvast dat jullie allemaal mee op kamp gaan!!  

 

Groetjes de ribbelleiding 

Lendert & Frederik 
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Hallo Speelclub  

 

Na een lange tijd elkaar al niet meer gezien te hebben is er eindelijk weer 

wat goed nieuws! 

HET CHIROKAMP GAAT DOOR!!! 

Dit jaar is natuurlijk wel een speciaal jaar we zullen geen 10, maar 5 

dagen op kamp gaan.  

Wel gaan we in die 5 dagen weer zoveel leuke dingen doen die jullie niet 

snel gaan vergeten.  

Dus ik hoop dat jullie allemaal meegaan, want met hoe meer we gaan zijn 

des te leuker het zal worden.  

We zullen weer verschillende spelletjes spelen, van een gezelschapsspel 

tot een waterspel.  

Ook natuurlijk mag op het einde van het kamp het kampvuur niet 

ontbreken!  

Wij hopen alvast dat we jullie snel terugzien.  

 

Groetjes  

 

SIEBE & JEF  
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Wat breng je allemaal mee op kamp??? 

- Chiro kleren 

- Slechte kleren 

- Douchegrief 

- Bestek (+handdoek om af te drogen) 

- Goede schoenen 

- Zonnecrème & petje voor de zon 

- zwembroek 

- Drinkbus 

- Veldbed of luchtmatras 

- Slaapzak & kussen 

- … 

 

Een volledige en aangepaste lijst (omtrent hygiëne etc.) volgt nog.  
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Fun Fun Fun 

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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Beste Rakkers 

Het is bijna het einde van het chirojaar. Dit wil 1 ding zeggen. De 

superleuke Chiro zondagen worden ingeruild voor de nog leukere 

chirokamp-dagen. En aangezien jullie toch een aanzienlijk aantal 

zondagen hebben moeten missen door Covid-19, zijn we jullie zeker en 

vast nog wat fun verschuldigd! Dit jaar gaan we naar Oudsbergen, waar 

er allerlei leuke activiteiten voor jullie gepland staan. Zijn jullie klaar voor 

een onvergetelijk kamp? Wij alvast wel! 

Hopelijk tot snel :) 

Groetjes 

Antoon & Jan  
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Dag beste floppers 

  

Wij kijken al uit naar het beste kamp van het jaar. Dus wij zijn er van 

overtuigd jullie ook, de leiding heeft al veel leuke activiteiten op het 

programma staan. Het kamp gaat door de corona maatregels er iets 

anders uitzien maar daarom zeker niet te missen. 

  

Wilde gij bij de beste chiro zijn komt dan mee op kamp van lerrem. 

  

Groetjes de leiding, Belleman en Mackle 
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Beste flapsies 

Zoals gelle mss al wel vernome hemme meuge we tog op chirokaaamp. Welle 
as leiding zen hie ok super tevree mee. Natuurlijk zen er wel van die regelkes 

oep gelee deu ozze regering die we dan zeker zulle respectere eah. LOL elle 
kamp zal deu gaan van 18 juli tot 24juli woadeu gelle toch nog ne dag 

veukamp kregt want gelle zij dan toch ok de elite van de chiroe eah. Alle 
andere informatie gade gelle wel krijge her en der zoda ook gelle goe op de 

hoogte bleft van die toch wel bijzondere omstandighede.  

 

Mutch love, kusjes en knuffels 

Kni en Bokbok  
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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 kunt terugtrekken 

via de CM. 

• Sommige groepen doen nog een info- moment voor het kamp. Dit 

zullen deze leiders dan laten weten. 

• Indien interesse in de regels omtrent hygiëne etc. die we gaan 

toepassen op kamp, neem gerust een kijkje op de site Chiro 

nationaal. 

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

van chirojongens Larum in de gaten tijdens het kamp voor leuke 

kiekjes. 



 


