Chiro Akspejo Jongens Larum

Beste leden en 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 dit
jaar gewoon op kamp zoals pre-Covid! JOEPIE!!! Voor diegene die
ondertussen al vergeten zijn hoe zo’n ‘normaal’ kamp eruit ziet:
De ribbels zullen op kamp gaan van 24-30juli.
De speelclub, rakkers, toppers, kerels en aspi’s zullen op kamp gaan van 20-30juli.
Aangezien de maatregelen het toelaten én wij een redelijk kleine chirogroep zijn mogen wij met zen allen
één bubbel vormen. Uiteraard zullen we nog altijd de nodige maatregelen treffen omtrent hygiëne. Zo
worden de tenten altijd zeer goed verlucht, de handen ontsmet, de WC’s vaak gepoetst,...
MAAAAR!!! Een bezoekdag zal ook dit jaar spijtig genoeg niet kunnen doorgaan... Zo vermijden we een
toestroom van vrienden en familie op onze kampwei. NIET GETREURD!!! Volgend jaar voorzien we een
extra uitgebreide BBQ zodat jullie de buikjes 2maal zo rond kunnen komen eten!
Dit jaar zoeken we het niet te ver. We gaan we op kamp in het
mooie Ravels. En net zoals elk jaar gaat dit een volledig
tentenkamp zijn. De leiding is al op prospectie geweest en het ziet
er dik in orde uit! Veel wei, veel bos, en veel schaduw!
De ribbels, speelclub, rakkers en toppers worden gebracht door de
ouders. Ook dit jaar gaat dit gebeuren a.d.h.v een soort ‘kiss and
ride’ systeem. De kerels en aspi’s rijden samen met de fiets naar
de kampwei. De uren van aankomst/vertrek krijgen jullie nog
meegedeeld door de leiders van jullie zoon.
Het adres van de kampwei is Bossstraat 10a, 2380 Ravels, België. Het kampgeld bedraagt dit jaar €90 voor
de ribbels en €140 voor de speelclub, rakkers, toppers, kerels en aspi’s.
Het rekeningnummer is nog steeds BE11 7333 1141 0648. Gelieve u zoon in te schrijven door een berichtje
te sturen naar de leiding VOOR 1/07/2021. Mogelijks is er per groep nog een info- moment voor het kamp,
daar stuurt de leiding dan iets voor rond.

Ter info: 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

3

Beste ribbeltjes
Dit jaar zijn de leiders kei blij dat we weer een normaal Chirokamp kunnen
houden. Dit houdt dus inderdaad in dat jullie van 24 juli tot 30 juli mee mogen
gaan. Hopelijk kunnen de leiders zolang de mama missen maar gelukkig
hebben we jullie om ons te troosten. Er zal zeker en vast nog een infomoment
geregeld worden waarbij jullie vragen aan ons kunnen stellen zoals wat je
allemaal zeker moet meenemen en andere praktische zaken. Wanneer dit
moment gaat doorgaan communiceren we zo spoedig mogelijk door. Wat jullie
ondertussen al eens kunnen doen is samen met mama, papa, broer, zus,
vriendjes… in de tuin kamperen zo krijg je al een beetje het Chirokamp gevoel.
Hopelijk zien we jullie snel op onze weieieieie
Groetjes leider spek en vlek
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Beste speelclub
Het Chiro jaar is weer tot zen einde gekomen. Maar niet getreurd er komt weer zoals elk
jaar een super cool dik mega vet ongelofelijk onvergetelijk fantastisch prachtig Chiro
kamp aan.
Ondanks de corona hebben we een tof jaar achter de rug. Nu hopen we natuurlijk ook
op een tof Chiro kamp namelijk deze keer in Ravels. Neem zeker veel enthousiasme
mee op kamp anders word het maar saai en dat wil niemand van jullie. Wij Popol en
Loendert als de beste leiding van Chiro Larum zorgen voor toffe spellekes om elke dag
te spelen. Natuurlijk is er weer een leuk thema net als elk jaar. Hopelijk zien we jullie
allemaal dan.
Groetjes
Popol en Loendert
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Wat breng je allemaal mee op kamp???

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chiro kleren
Slechte kleren
Douchegrief
Bestek (+handdoek om af te drogen)
Gede schoenen
Zonnecrème & petje voor de zon
Jas/regenjas
Muggenzalf
zwembroek
Drinkbus/beker
Veldbed of luchtmatras
Slaapzak & kussen
…

Voor vragen kan je altijd terecht bij de leiders
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Hey rakkers
Zoals jullie allemaal weten gaan we ook deze zomer op kamp. Maar voor degenen die vergeten
zijn hoe dat 10 dagen lange feest werkt hier even een herinnering. Meestal begint het kamp met
het opstellen van de bedden. Dan zit de sfeer goed en iedereen is aan het lachen en tieren.
Vervolgens volgen er vele dagen vol geweldige spelletjes en activiteiten. . Tijdens het tweede deel
van het kamp gaan we dan nog op 1daagse
Na deze ontspannings-dag is er nog het grote kampvuur waarbij elke groep een toneeltje opvoert
om de leukste momenten van het kamp nog een keer na te beleven. En dan komen we al aan de
laatste en droevigste dag van het kamp, de dag dat we afscheid nemen en naar huis terugkeren.
Zo nu jullie allemaal terug weten hoe een kamp er grofweg uitziet hopen jullie leiders natuurlijk dat
iedereen meegaat.
Tot op kamp,

Kusjes, knuffels, zoentjes van jullie kapoentjes xxx

Bokbok, Niels & Fred
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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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Beste toppers Na een moeilijk jaar, met zondagen waarop we geen chiro deden, zondagen
met strenge maatregelen en zondagen met iets minder strenge maatregelen, is het eindelijk
daar. Het Chirokamp. De activiteit waar de remmen nog losser mogen, dan op de
chirozondagen. Wij hebben alvast een paar leuke ideetjes ^^. Hopelijk tot snel! Groetjes
Rhunok en Jakke

10

Hey kereltjes, jullie geweldige leiding hier. Deze zomer gaan we zoals elk jaar weer op kamp. Om jullie er
even aan te herinneren wat er zoal allemaal gebeurt op een chiro-kamp halen we hier de vooruitzichten
aan:
- Jef geraakt ’s morgens niet uit zijn bed, waarna hij wakker schiet met een emmer water boven zijn hoofd.
- Antoon begint op een random moment doorheen de dag wiskunde-formules uit te leggen waarna
iedereen naar elkaar kijkt en zegt “leider ik snap het niet”
- Taels (kookploeg) wordt weeral eens kwaad wanneer zijn lievelingslied begint (talèk talèk talèk)
- Op de enige dag dat we met de hele chiro samenspelen loopt het weeral eens uit de hand en vliegt de
spaghettisaus in het rond.
- Het brood wordt weer maar eens te laat geleverd door de bakker omdat hij zich overslapen heeft
- Sommigen vanaf dag 1 niet meer op zijn/hun stoel mag gaan zitten omdat hij … (reden zelf in te vullen)
- De koffie niet te zuipen valt & dat er schaarste is
- Er komt een trekker aan: een 6320, poaah... das mien merk
- en nog zo veel meer

Hopelijk gaan jullie allemaal mee op kamp na het lezen van deze geweldige vooruitzichten. Tot deze
zomer.
Groetjes de leiding xx
P.S. Kleur de kleurplaat ORIGINEEL in en breng ze mee op kamp. Misschien krijg je dan wel een cadeau!
P.P.S. De leukste benaming is misschien ook iets waard!
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Hallo Aspi’s

Eindelijk is het weer zo ver, de tofste periode van het jaar! HET CHIROKAMP!
Dit jaar schieten we naar Ravels !
We vertrekken op 18 juli met de fiets naar de kampplaats.
Het is 40 km rijden dus begin al maar te trainen.
Nog extra goed nieuws jullie mogen dit jaar 14 dagen mee op kamp WOEHOE!!
Na het lezen van dit zitten jullie waarschijnlijk allemaal al te denken ‘en wat gaan we die 14 dagen doen?’
Hier alvast een tipje van de sluier: (indien je geen spoilers wilt moet je de tekst niet ontcijferen)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
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Wij hopen dat jullie met z’n allen op post zijn op 18/07.
Tot dan!
XXX
De mooiste leiding
Klenne & Boulain
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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/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.

13

