Chiro Akspejo Jongens Larum

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.
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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Dag Rakkers
De Chiro is terug begonnen. JOEPIEE!! We gaan dit jaar starten met vele leuke spelletjes, er
op uit gaan met de fiets, buikje rond eten het grote frietspel, een supergroot bosspel doen
en nog veel meer! Slecht weer of niet, het gaat altijd even leuk worden. Kortom het wordt
een TOP jaar.

Groetjes van de leiding, Tokke en Rhunok

5

Dag Toppers
We gaan weer beginnen met het Chirojaar. Dit jaar gaan we ongeloofelijke, onvergetelijke,
fantastische, super toffe spellekes spelen. Met de fiets op stap, te voet, zwemmend. Met
mekander lachen, gieren, brullen. Een jaar om U tegen te zeggen.

Groetjes jullie leiding, popol en jottie prottie

Dag Kerels
Het Chirojaar is al enkele weken terug van start en er liggen nog vele leuke
zondagnamiddagen op jullie te wachten. Het wordt weer een jaar vol met toffe programma’s
en zotte belevenissen. Het wordt gewoon weer een TOP jaar (zoals altijd bij de Chiro
natuurlijk

).

Groeten jullie megacoole, supertoffe en gekke leiding, Jakke en Steffe

Dag Aspi’s
Na vele leuke jaren zijn jullie bij de laatste jaren als lid bij de Chiro aangekomen. De volgende
stap is LEIDING, natuurlijk gaan we jullie hier niet zomaar insmijten en gaan we jullie laten
trainen als eventueel vervangleiding en natuurlijk met de famillendag tijdens het kamp. DUS,
gene stress, het komt allemaal goe.

Groeten jullie megagekke, supercoole en plezante leiding, Twanie Kapaani en de Q-master
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Chiromoppen
Wat is groen en vliegt door de kerk?
Een heilig boontje

Waarom mogen koeien niet in het voetbalstadion?
Omdat ze BOEEE roepen

Wat is de voornaam van E.T.?
Jodela

Waarom steekt de kip de weg over?
Omdat ze aan de overkant moet zijn

Wat geeft meer licht dan één kaars?
Twee kaarsen
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Jantje Cools zit helemaal achter in de klas en zegt tegen de meester: meester,
ik kan het bord niet lezen. Meester: ruil dan met degene voor je van plek. Even
later zegt Jantje Cools: meester, ik kan het bord nog steeds niet zien! Meester:
ruil dan maar weer met degene voor je. Even later zegt Jantje Cools weer:
meester, ik kan het bord nog steeds niet lezen! Meester: hoe kan dat nu? Je zit
helemaal vooraan. Jantje Cools: Ja meester, u staat ervoor!

Een leraar stelt volgende vraag aan zijn leerlingen: wat betekent voor jullie een
mooie dood? Quinten zegt: zoals mijn grootmoeder. Ach zo, en hoe is uw
grootmoeder dan gestorven? Vraagt de leraar. Ze is in slaap gevallen zegt
Quinten. Vervolgens vraagt de leerkracht: en wat betekent voor jullie een
vreselijke dood? Quinten antwoord: sterven zoals de vriendinnen van mijn
grootmoeder. Benieuwd vraagt de leerkracht aan Quinten: en hoe zijn die dan
gestorven? Quinten: zij zaten allemaal in de auto van mijn grootmoeder toen
die in slaap viel

Vlieg Rhune en vlieg Pol zitten een drol te eten. Zegt vlieg Pol tegen vlieg
Rhune: ik heb een mop! Zegt vlieg Rhune: toch geen vieze hè? Ik ben aan het
eten.

De postbode brengt een briefje naar de grootvaader. Nadat hij het briefje heeft
gegeven, kijkt hij over de schouder van de grootvaader mee. Als de
grootvaader hem open maakt zegt de postbode verbaast: waarom krijg jij nu
een leeg papiertje?! De grootvaader zegt: hij is van mijn halfbroer en we praten
al jaren niet meer tegen elkaar.
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Zotte Fons bestelt een pizaa bij de pizzeria. Wil je hem in 4 of in 12 stukken,
vraagt de pizzabakker. Graag in 4, antwoordt Zotte Fons, want 12 kan ik echt
niet op.

Ward koopt een pak melk in de supermarkt en drinkt het onmiddellijk op aan
de kassa. Kassier Jottie Prottie vraagt: waarom drink jij dat nu hier al op? Ward
zegt: ja, er staat toch, hier openen!

Raadsels
1. Ik verlicht de velden maar ik ben geen ster of niet de zon of de
maan, 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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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/lidgeld kunt
terugtrekken via de CM.
• De Chiro organiseert elk jaar evenementen zoals spaghettislag,
BBQ, terras,… de leiders brengen jullie daarvan op de hoogte.
• 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.
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