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Wat?

Chiro Lore is een jeugdbeweging uit Antwerpen die al meer 
dan 60 jaar jongeren hun zondagnamiddag in het schooljaar 
vult.
Jongens en meisjes zijn gemengd, maar de leden worden wel 
in afdelingen verdeeld per leeftijd. Deze zijn de volgende: 

Speelcub (6 tot 9 jaar);
Rakwi’s (9 tot 12 jaar);
Tito’s (12 tot 14 jaar);
Asketi’s (14 tot 18 jaar).

Waar?

Hertsdeinstraat 25
2018 Antwerpen

Wanneer?

Elke zondag in het schooljaar van 14.00 tot 18.00 uur. Gelieve 
steeds op tijd te komen. Indien je niet kan of je weet dat je 
later zal komen, gelieve dat dan aan de leiding te laten weten.

Uniform

De volgende kleren maken deel uit van het uniform: 
beige Chirorok (meisjes)/short (jongens); 
rode Chiro Lore-trui; 
rode Chiro-T-shirt; 
blauw Chirohemd;
een oude blauwe Chirotrui is toegestaan, maar hou hem 
als reserve (vb. je Lore-trui ligt in de was).
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Algmene info
voor vrijdag 13 juli betalen cash of storten op 775-5934248-

03 met als mededeling “naam kind + kamp 
2011”. Gelieve deze datum te respecteren!

speelclub: € 80
rakwi, tito, keti of aspirant: € 100
Niet-leden die meewillen betalen € 20 
extra (ledeninschrijvingsgeld): ons kamp 
is immers een open kamp. Ieder die wil, 
mag mee.

0
0
0

vrijdag 20 juli Bagage en fiets worden verwacht om 19.00 
uur. De fietsen worden gecontroleerd.

zaterdag 21 juli De rakwi’s, tito’s en asketi’s worden zaterdag 
21 juli om 09.45 uur op de Chiro verwacht 
zodat we rond 10.00 uur kunnen vertrekken.
Iedereen vertrekt in volledig uniform! 

woensdag 25 juli Speelclub is om 10.00 uur aanwezig in Chiro 
Lore-trui op de Chiro om te vertrekken.

dinsdag 31 juli We zijn om 13.00 uur terug op de Chiro. Met 
dank aan de toffe ouders die helpen uitladen!

Keukenploeg Zij zorgen er voor dat ons buikje nooit knort:
Martine, Pascal, Debbie, Thomas en Timothy.
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Niet vergeten! SIS-kaart en eventuele medicatie.
Een keukenhanddoek met je naam.
Tito’s en asketi’s brengen een 
patatmesje mee.
Verkleedkleren in thema: de vikingen.
Label je kleren, da’s handig!
Zie verder de checklist pagina.

0
0
0
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0
0

In noodgeval? In nood kan u ons op onze gsm bereiken:
groepsleider Rik: 0487 557 556
groepsleidster Bianca: 0485 857 434
Martine (keukenploeg): 0474 612 127 

0
0
0

Kampadres ‘t Boslicht
Koningsbos
2460 Kasterlee

KasterleeAntwerpen
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Speelclub
Gegroet stervelingen

Jullie zijn verkozen tot een opdracht de goden waardig. Scherp jullie 
bijlen, poets jullie helmen op en houd je schild klaar want we gaan op 
kamp. Wij gaan jullie onderwerpen aan verschillende opdrachten in het 
Vikingdorpje Kasterholm. Daar zullen we zien of jullie de goden van 
Asgard wel waardig zijn. Zijn jullie op het einde van de rit heldhaftige 
strijders dan verwelkomen we jullie in het machtige Walhalla.

We verwachten jullie op vrijdag 20 juli om 19.00 uur in Midgard (Chiro 
Lore). Daar mogen jullie je bagage afgeven zodat de Walkuren deze 
al kunnen meenemen naar Kasterholm (kampplaats). Denk eraan dat 
de Walkuren op paarden rijden en dat ze niet al te zwaar beladen 
kunnen worden, beperk dus jullie bagage. Wat we zeker willen dat 
jullie meenemen is: al wat op checklist staat, stevige stapschoenen, 
kleren die heel erg vuil mogen worden, voorgeschreven adressenlijst 
om brieven naar het thuisfront te sturen en jullie Vikingkleren. Jullie 
kunnen dan nog vier dagen lang opwarmen en jullie klaarstomen voor 
het echte vertrek.
 
Woensdag 25 juli worden jullie om 10.00 uur verwacht in Midgard 
(Chiro Lore) om met de Bifröst (openbaar vervoer) te vertrekken. Trek 
jullie wapenuitrusting (Chiro Lore uniform) aan en neem rantsoenen 
mee (rugzakje met middagmaal en vieruurtje en drankjes). De tocht 
is hevig, wie weet belanden we wel in Jotunheim (de wereld van de 
gevaarlijke, kwaadaardige reuzen). Maar laten we hopen dat dit niet 
gebeurt.
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Wat nemen jullie niet mee? Door goddelijke krachten werken 
Gameboys, PSP’s, mp3-spelers of ander 21e eeuwse spullen toch 
niet, laat dat maar thuis. We gaan roemruchte vreetpartijen houden 
waarbij iedereen minstens een gebraden zwijn verzwelgt, extra snoep 
in jullie maag gaat dan niet gezond zijn.

Na een hele week van draken doden, honingbier drinken, liederen over 
onze heldendaden zingen, beren temmen, zeemonsters bestrijden en 
de reuzen van Jotunheim uitdagen hopen we heelhuids terug te keren 
naar Midgard. Volgens het orakel zal dit zijn op 31 juli om 13.00 uur. 
Dan testen we de moed van jullie voorvaders (ouders) uit om mee het 
galeischip (camion) te plunderen (leeg te maken). 

Allen tot dan

goddelijke groeten van Walkuren Ánlør, Lindegart en god Thor. 
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Rakwi’s
Beste noorrakwi’s

Deze zomer komen de goden van Asgard naar de aarde om een 
dappere ziel te ronselen die hun strijd en opdrachten tegen de reuzen 
te beslechten. Strijdhamers en zwaarden zullen vonken onder de 
destructieve krachtige Noormannen. Mysterie, magie en draken zullen 
zeker aanwezig zijn. Om jullie niet te doen opvallen zullen jullie daarom 
ook als echte Viking naar Kasterholm.

We vertrekken op de Chiro op 21 juli om 10u, wees dus zeker om 9u45 
in Chiroclan uniform aanwezig op de terreinen van Lore. Uw reisgerei 
mag u de dag ervoor (20 juli – 19u00) af komen geven (1 zak+ matje en 
slaapzak) er is namelijk niet veel plek in de snek van de Noormannen. 
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Wat neemt een echte Viking zeker mee opdat ze overleven in deze 
barre tijd?

Echte noorkleren
Lekkere schapenbout (boterhammetjes zijn ook goed)
Drinkschedel (Hervulbare drinkbus mag ook)
Dikke vachten tegen regen en koude. (regenjassen)
Kleren die zeer vuil mogen worden en achteraf weg mogen 
omdat ze vol drakenbloed hangen.
Witte schapenvacht (T-Shirt om mee te knutselen. TIP: 
Decathlon, 2 euro S-XXL)
Echte Noormannen slapen in tenten, neem dus zeker warm 
slaapgerief mee voor de kille nachten.
Zakcentje om eventueel de postduif te betalen.
Eventuele medicatie en gebruiksaanwijzing
Stevige leren Vikingschoenen (stapschoenen)
Sis-Kaart

Hopelijk tot dan en moge Thor met jullie zijn!

Steguard en Evanlyn
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Tito’s
Kveda! 

Er staat een grøøt avøntuur vøør de bøeg! Tien dagen vøl 
zwaardgevechten, drakenjagen, landen verøveren en bøøtraces staan 
jullie te wachten. In de naam van Ødin zullen jullie øp 20 juli øm 19.00 
uur  jullie bagage en snekken (fietsen) naar de Chirø brengen. Daar 
staat de Knarr (Vrachtschip/camion) die alles zal vervøeren. Zie dat 
jullie snek in ørde is zodat we vløt kunnen reizen. Breng hem zeker nøg 
eens langs de snekkenmaker!

Ønze knarr is niet de Titanic dus beperk jullie bagage. Een echte Viking 
heeft tøch alleen maar een zwaard nødig. Neenee, prøbeer gewøøn 
één zak mee te nemen met:

Kleren die vernietigd møgen wørden (heel vuil dus);
Een heuse Vikingøutfit want anders wørden jullie gekielhaald;
Een handdøek want echte Vikingen døen de afwas en afdrøøg 
zelf; 
Een klein zwaard (patatmesje);
Zwemgerief want Vikingen zwemmen graag;
Een regenjas want de weergøden kunnen øøk eens een slechte 
dag hebben;
Een klein beetje gøudstukken (max. 15 eurø). 

Wat neem je zeker niet mee: MP3’s want vikingen vinden dat 
belachelijk, snøep want vikingen eten enkel rauw vlees en 
vuurwerk want de vuurgød Njørd kan daar niet mee lachen! U bent 
gewaarschuwd!

øp 21 juli start ønze tøcht naar het verre Kasterhølm. Sta øm 9:45 uur 
paraat in het Chirøheem met jullie snekken (fietsen). Neem een kleine 
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zak mee met een lunchpakket en vøldøende drinken. We zijn 31 juli 
terug in het Belgiënland øm 13:00 uur in de Chirø.

Ødin zij met jullie! 

Gøda nøtt,
Hägar de verschrikkelijke en vreselijke Helga

13
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Asketi’s
Gegroet uitverkorenen!

Jullie zijn de gelukkigen die onze almachtige plundertocht hebben 
overleefd. Ondanks dat wij jullie dorp hebben platgebrand, moeders 
en zussen hebben geschaakt en overlevingsrantsoen hebben 
meegenomen in deze moeilijke, droge tijden, leven jullie nog en 
hebben zelfs een aantal van onze mannen verslagen. Dit bewijst ons 
dat jullie potentieel  waardige Vikingkrijgers kunnen zijn. Daarom 
nemen we jullie op in onze machtige elite van boeren.

Jullie zullen tot het uiterste getest worden, op tochten gaan, Njördr 
(god van de zee) proberen te trotseren, de verleidingen van Freya 
(godin van de liefde) weerstaan, en nog veel andere levensbedreigende 
gebeurtenissen. Smeer alvast jullie benen in met koeienvet  en voorzie 
genoeg karnemelk aangezien dit jullie gezond en sterk maakt!

Samen zullen we ons voorbereiden op de Ragnarok die eraan komt. 
Voor deze strijd hebben we jullie nodig om als eerste de strijd in te 
gaan zodat jullie machtige leiders meer kans maken op overleven 
om zo ons boerenleventje verder te kunnen zetten. (HAHA! Niet echt! 
Vikingse humor ;-) u weet wel)

De training tot waardig Viking zijn, begint op de dag van Saturnus (= 
zaterdag) 21 juli. Omstreeks 09:45 verwachten we jullie op het groen 
veldje gelegen te Antwerpen in de Hertsdeinstraat 25. Vandaar nemen 
we ons stalen paard om naar het Vikingkamp te gaan dat Kasterholm 
geheten wordt in Midgard.

Wanneer de strijd gestreden is en jullie hebben alles overleefd, is 
het toegelaten om naar huis te gaan. Dit zal doorgaan op Tïwaz (= 
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dinsdag) 31 juli om 13:00 waar we gezamenlijk zullen afsluiten voordat 
jullie terug naar het eigen thuis kunnen vertrekken.

Op de dag van Freya (= vrijdag) 20 juli wordt om 19u al het materiaal 
verwacht dat jullie nodig zullen hebben om kans te maken dit avontuur 
te overleven. (m.a.w. breng  jullie bagage vrijdag 20 juli naar de Chiro 
en ook jullie fiets!)

Omdat we een zeer lange weg zullen moeten ondergaan om het 
basiskamp te Kasterholm te bereiken, is het zeer belangrijk om jullie 
stalen ros (=fiets) zeker in orde te brengen. Want deze wordt op de dag 
van Freya gecontroleert door overste Somers. Indien deze niet in orde 
is, valt er een zware vloek op jullie voor de rest van dit kamp.

Wat mag je dus zeker niet vergeten:
Fiets
Keukenhanddoek
Patattenmesje
Vikingkleren
legerkleren
Kleren die weggesmeten mogen worden
Bootkleren
Mini-cooper
Boomhut
Boot
Messen indien  deze 50 cm lang zijn
Goed humeur!!!!!!!

Wat mag zeker niet mee:
Wapens
Drugs
Elektronica op eigen risico
Alcohol

Hopelijk zien we jullie in grote getalen klaar om de strijd aan te gaan!

Hoofd van het Vikingvolk  
GebØtnik und Hiltgärd
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Uniform
Rok of short

Vanaf rakwi’s is het verplicht in 
een beige rok (broekrok mag ook) 
of short te komen. In De Banier 
zijn deze te koop voor € 33 tot 
€ 36. Vanaf de herfstvakantie tot 
de krokusvakantie mogen lange 
broeken of leggings gedragen 
worden als je het te koud hebt.

Chiro Lore-trui
Onze eigen trui is verplicht voor 
iedereen. Ze is nieuw voor € 15 of 
€ 20 bij ons te verkrijgen.

T-shirt
Als het te warm is voor onze 
Chiro Lore-trui, dan kan je in een 
rode T-shirt komen. In De Banier 
te verkrijgen voor een bedrag 
tussen € 17 en € 19.

Hemd
Er bestaat ook het Chirohemd. 
Niet verplicht, maar het mag ook 
gedragen worden als uniform. 
Het is heel handig om de vele 
opnaaiers op kwijt te geraken. In 
De Banier te verkrijgen voor € 30 
tot € 33.
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Opnaaiers
In de Chiro kennen we de traditie van opnaaiers! Je mag de 
afdelingskentekens van de afdelingen waar je in zit (en in hebt 
gezeten) opnaaien op je rok/short of hemd (of een ander deel van het 
uniform als je dat leuker vindt). Daarnaast heb je de opnaaibare A van 
Antwerpen, het jaarthemakenteken en onze bivakaandenkens.

Telt ook als uniform...
Je mag voor je bovenlichaam ook de volgende zaken aandoen: de 
Chirosweater (te verkrijgen in De Banier), het zomerse Chiromarcelleke 
(ook te verkrijgen in De Banier) en de oude Chirotruien. 

Voor de die-hards
Er bestaat nog een groter Chiro-assortiment. Niets verplicht, maar 
gewoon wel cool. Denk maar aan de stoere Chirozonnebril, de hippe 
Chiroboxershort, de knusse Chirokousen, de stevige Chiroschoenen 
en de warme Chiromuts en -sjaal. Nog veel meer vind je in De Banier!

Waar te kopen?
Nieuwe Chiro Lore-truien kan je bij ons in de Chiro kopen. Daarnaast 
hebben we een tweedehands uniformdienst. Alle Chirokleren (rok, 
broekrok, short, trui, T-shirt, hemd, ...) kan je daar voor € 5 verkopen 
aan ons. Voor € 5 kan je er dan weer een ander tweedehandsstuk 
kopen. Het spreekt voor zich dat we jammer genoeg niet alles in 
voorraad kunnen hebben. Leidster Eva is verantwoordelijk voor de 
verkoop van onze uniformen.

Daarnaast kan je voor al je nieuwe Chirokleren (buiten onze Chiro Lore-
trui) terecht in De Banier. We hebben een Banier in de buurt van de 
Meir: Kipdorp 30, 2000 Antwerpen.

Openingsuren: 
ma-di-woe-do-vrij: 9:30 - 13:00 , 13:30 - 18:00
zaterdag:   9:30 - 13:00 , 13:30 - 17:00
zondag:  gesloten

MEER LEUKE PRODUCTEN OP

Aalst, Molenstraat 65, 053-70 13 80 Antwerpen, Kipdorp 30, 03-202 24 71
Brugge, Katelijnestraat 67, 050-33 86 51 Brussel, Kolenmarkt 85, 02-511 44 31
Gent, Hoefslagstraatje1, 09-233 87 87 Hasselt, Vaartstraat 14, 011-23 14 89
Leuven, J.P.Minckelersstraat 29, 016-29 97 84 Mechelen, O.L.Vrouwstraat 34, 015-41 02 34
Roeselare, Delaerestraat 16, 051-24 35 11 Turnhout, Warandestraat 97, 014-42 15 13
Sint-Niklaas, Nieuwstraat 13, 03-766 07 66

Langstraat 24, 2140 Borgerhout
Tel. 03-270 04 44 - fax 03-270 04 49
E-mail:debanier@debanier.be

KEURIGE KLEREN

De Banier voorziet een ruim 
assortiment aan Chirokleren.  Elk 
Chirolid kan hieruit een keuze maken 
naar eigen smaak en interesse.

C R E A T I E F 
C R E A M I X E N

Door de jaren heen is De Banier een 
speciaalzaak voor creatieve 
knutselaars geworden.  Met een 
Chirolidkaart krijg je 10% korting op 
alle knutselmateriaal.
De basisproducten hebben we 
ondergebracht in het Creamix-assortiment,
op die producten krijg je met een 
lidkaart zelfs 20% korting.

SPETTEREND SPEL- 
E N  J O N G L E E R -
M A T E R I A A L

Sinds enkele jaren kun je bij De Banier 
uitdagend spelmateriaal en een uitgebreid
assortiment circusmateriaal vinden.  
Ook onze originele gezelschapsspelen 
spreken enorm aan.

G E Z E L L I G E 
G E S C H E N K E N

Kleine en grote Chirogeschenken 
voor familie en goede vrienden!

bivak

het

Chiro Lore

2011 - Gierle

bivak

het
Chiro Lore

2011 - Gierle
bivak

het
Chiro Lore

2011 - Gierle
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Kampverhaal
Reeds drie jaar heersen er ijzige winters in Midgard, de wereld van de 
mensen. Niemand weet wat er gaande is en de mensen beginnen te 
verzwakken door tekort aan voedsel en zonlicht.

In Asgard, de wereld van de goden, zit de meest wijze en sterke 
god Odin met zijn handen in zijn baard. Ondanks zijn grote kennis 
weet hij geen raad met de drie ijzige strenge winters die in Midgard 
plaatsvinden. Zijn zoon Thor, de dondergod met zijn machtige hamer 
Mjöllnir, verdenkt de reuzen van de wereld Jotunheim van de koude.

Odin wil niet zomaar een oorlog starten en laat het sprekende, maar 
geheimzinnige hert Olik komen. Olik vertelt over de Ragnarok, een 
strijd tussen de goden van Asgard en de reuzen van Jotunheim. Die 
strijd zou het einde van alles beteken. Odin zou verslonden worden 
door een reusachtige wolf, Thor zou sterven in de strijd en de werelden 
Asgard, Jotenheim en Midgard zouden vergaan.

Wanneer Odin en Thor dit horen, dreigen ze alle hoop te verliezen. 
Toch laat Odin de moed niet zakken. De voorspelling ging immers 
over een strijd tussen goden en reuzen. Daarom besluit hij de mensen 
bij de strijd te betrekken. Met al zijn kracht gooit hij zijn speer Gungir 
van Asgard naar Midgard. Odin roept een van de walkures, de 
boodschappers van de goden, bij zich. De walkure Sigrid luistert 
naar de opdracht van Odin. “Volg mijn speer naar Midgard. De Viking 
die hem mij terug kan bezorgen zal de enige zijn die ons kan helpen 
wanneer de Ragnarok aangebroken is!”



Ondertussen in Midgard in het dorp Kasterholm is Fjömør, een simpele 
boerenjongen tevergeefs zijn land aan het bewerken. Ondanks de 
strenge vorst blijft bij proberen zijn gewassen te telen. Hij mag dan wel 
niet zo sterk zijn als een beer of zo sluw als een vos, opgeven doet hij 
niet!

Op dat moment ziet hij een gouden lichtflits door de hemel vliegen 
en in midden van het dorp landen. Met zijn snelle voeten haast hij er 
zich naar toe. In het dorp aangekomen ziet hij een menigte rond een 
beeldschone vrouw staan die op een paard zit. Naast haar steekt een 
speer in de grond. De vrouw begint te spreken: “Mijn naam is Sigrid, ik 
ben een gezant van de god Odin. Dit is zijn speer Gungir. Wie hem uit 
de grond kan trekken, is uitverkoren om mee te vechten in de moedige 
strijd tussen goed en kwaad die onze wereld van de ondergang 
moet redden.” Zodra de woorden van Sirgrid uitgesproken zijn, vliegt 
meteen een troep Vikingen naar de speer, maar geen een van hen 
slaagt er in ook maar een greintje beweging in het wapen te krijgen…

Wie zal de speer Gungir uit de grond krijgen? Zullen de goden een 
waardige strijder vinden? Is Olik wel wie hij beweert te zijn? Dit 
allemaal en nog meer zul je ontdekken op het Vikingkamp!
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Checklist

Thuislaten!
radio’s, walkman, mp3’s…

GSM
snoep

messen
waardevolle voorwerpen

Label
vergeet niet overal je naam 

op te zetten!

Uniform
blauw Chiro-hemd  beige Chiro-rok, -broekrok of -short
rode Chiro-T-shirt  rode Chiro-trui

Kleding
ondergoed kousen (voldoende!) korte broekenlange broeken
T-shirtjes truien   regenjas sportschoenen
stapschoenen hoofddeksel  laarzen verkleedkledij

Hygiëne
washandjes handdoeken tandenborsteltandpasta
kam/borstel beker  zeep  shampoo
eventueel persoonlijk toiletgerief  zonnecrème

Zwemgerief
zwembroek/badpak  grote handdoek eventueel badmuts
eventuele zwembandjes  eventueel duikbril

Slaapgerief
slaapzak pyjama   knuffel
zaklamp eventueel deken of laken veldbed/luchtmatras

Varia
adressen schrijfgerief briefpapier zak vuile was
drinkbus zakdoeken rugzakje beetje zakgeld
keukenhanddoek  aardappelmesje (vanaf de tito’s)
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Hey daar!

Al je familie en vriendjes kunnen je een kaartje of brief sturen op kamp! 
Die worden elke dag uitgedeeld! 

Je kan dan een kaartje terug sturen om te vertellen hoe cool en plezant 
het kamp wel is!

Kaartjes, postzegels en enveloppen zijn op het kamp bij leidster Anne-
Laure te koop! Je betaalt dan een euro voor een setje.

Vergeet zeker de adressen van mensen die je wilt schrijven niet mee 
op kamp te nemen (papa, mama, oma, opa, hond, kat, cavia, de 
bakker of slager, kies maar).

Hier gaan we op kamp:
‘t Boslicht (naam kampplaats), Koningsbos, 2460 Kasterlee (het lijkt 
een vreemde naam maar onze kampplaats ligt in een bos zonder 
nummers, daarom!)

Stuur je brief naar “kamp Chiro Lore”, en dan de naam van het lid/ 
leiding die je wilt bereiken! Dus als jullie allemaal een brief willen sturen 
naar leider Simpie moet die er zo uitzien:

  Kamp Chiro Lore t.a.v. leider Simon
  ‘t Boslicht
  Koningsbos
  2460 Kasterlee

Veel schrijfplezier!

Post op kamp
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Leuven, J.P.Minckelersstraat 29, 016-29 97 84 Mechelen, O.L.Vrouwstraat 34, 015-41 02 34
Roeselare, Delaerestraat 16, 051-24 35 11 Turnhout, Warandestraat 97, 014-42 15 13
Sint-Niklaas, Nieuwstraat 13, 03-766 07 66

Langstraat 24, 2140 Borgerhout
Tel. 03-270 04 44 - fax 03-270 04 49
E-mail:debanier@debanier.be

KEURIGE KLEREN

De Banier voorziet een ruim 
assortiment aan Chirokleren.  Elk 
Chirolid kan hieruit een keuze maken 
naar eigen smaak en interesse.

C R E A T I E F 
C R E A M I X E N

Door de jaren heen is De Banier een 
speciaalzaak voor creatieve 
knutselaars geworden.  Met een 
Chirolidkaart krijg je 10% korting op 
alle knutselmateriaal.
De basisproducten hebben we 
ondergebracht in het Creamix-assortiment,
op die producten krijg je met een 
lidkaart zelfs 20% korting.

SPETTEREND SPEL- 
E N  J O N G L E E R -
M A T E R I A A L

Sinds enkele jaren kun je bij De Banier 
uitdagend spelmateriaal en een uitgebreid
assortiment circusmateriaal vinden.  
Ook onze originele gezelschapsspelen 
spreken enorm aan.

G E Z E L L I G E 
G E S C H E N K E N

Kleine en grote Chirogeschenken 
voor familie en goede vrienden!




