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Woordje van de redactie  
 

Dag beste lezertjes,  

We zijn er weer met onze bivakkrabbeling! 

Zoals je al hebt gezien staat het bivak dit jaar helemaal in het teken van FC de kampioenen.  Voor meer 

info moet je maar eens verder bladeren naar de rubriek van het thema. Je komt in deze krabbeling alles 

te weten over de verschillende thema’s van de afdelingen en wat je allemaal moet meenemen op bivak 

(behalve dan een veiligheidsspeld en een stukje touw). Ook hebben we weer enkele prachtige spelletjes 

voorzien voor als je op het toilet eventjes zonder lectuur bent gevallen, of je stomweg aan het vervelen 

bent omdat je niet op de Chiro bent. Ook laten we zoals altijd onze proost en onze groepsleiding eens 

aan de beurt. Wij hopen alvast dat jij aan het uitkijken bent naar het bivak! 

De helden van het krabbelingcomité! 

 

  



  

 

Woordje van de hoofdleiding 
 
Dag beste Chirovrienden, 
 
De zon begint wederom fel te branden en dit klinkt voor ons natuurlijk als muziek in de 
oren! Want dit betekend dat de zomervakantie steeds dichter en dichterbij komt. En als wij 
aan de zomervakantie denken, dan denken we natuurlijk maar aan één ding! Namelijk 
BIVAK!! Hiervoor trekken we naar het verre verre Nederland, meer bepaald Uitgeest. Voor 
diegene die nog nooit van Uitgeest gehoord hebben… Uitgeest is een dorp en gemeente in 
de regio Kennemerland in de Nederlandse provincie Noord-Holland en ligt zo’n 30km 
Noordwest van Amsterdam. Wist je trouwens dat het dorpje slechts 22,2km2 groot is? Om 
de vergelijking met Stekene te maken is dit twee keer zo klein. 
 
Ook dit jaar vertrekken de Aspiranten met hun zelfgemaakt voertuig en de Kerels met hun 
gewone alledaagse “stalen ros“ naar de bivakplaats! Ik wens ze alvast veel succes met deze 
tocht van een goede 203 km. Misschien nog een leuk wistje-datje! Om deze afstand te 
wandelen zou je 1 dag en 18 uur aan één stuk door moeten gaan. Laat het dus een kleine 
troost zijn voor de Aspiranten en de Kerels dat het ook bij brute pech nog steeds haalbaar 
is!! 
De overige afdelingen, ook de allergrootste patsafdeling (de Boontjes natuurlijk) gaan dit 
jaar 10 dagen met ons mee! We vertrekken op 11 juli en zullen op 21 juli terugkeren naar 
het thuisfront.  Maar geen zorg voor de ouders die heimwee hebben naar hun kleine of al 
iets grotere spruit, ook dit jaar organiseren we een bezoekdag. Die zal doorgaan op zondag 
15 juli vanaf 14 uur. Natuurlijk kunnen jullie op die dag ook mee genieten van onze 
muziekkappel en een schitterend toneeltje gespeeld door de Chiroleiders zelf. Ook kunnen 
jullie getuige zijn van de mooiste dag uit iemand zijn Chiroleven. Namelijk de dag dat je je 
leiderskoord krijgt. Dit jaar valt de eer aan 4 nieuwe leiders : Anton bij de Boontjes, Mathijs 
& Brent bij de Speelclub en Axel bij de Rakkers. 
 
Nu rest er ons nog enkel te hopen dat alles goed zal verlopen en dat de weergoden ons 
goed gezind zijn. Wij, de leidingsploeg van Chiro Sint-Andreas, hebben er alvast heel veel 
zin in om het beste van onszelf te geven, 10 dagen lang !!!  
 
Om volledig af te sluiten heb ik voor jullie nog een leuk wistje-datje om U tegen te zeggen…  
Wist je namelijk dat er in Nederland bijna honderd miljoen kippen zijn? 
  -  97 miljoen kippen is vrij veel op een bevolking van 16,7 miljoen mensen. Een slordige 
      zes kippen per persoon.  Kippen genoeg dus voor ons in Uitgeest!!! 
Tot dan!!  
                      Kusjes Stoffel  
 

 



  

 

 

Woordje van de proost 
Beste leden en leiding, beste VB’s, ouders en vrienden van onze Chiro, 
 
Nog een dikke maand en de vakantie lacht ons weer toe…dat wil zeggen : het bivak is in 
aantocht… het wordt opnieuw een spetterende periode van ontspanning, spel, vriendschap 
en samen-zijn…. 
Ik wens jullie allen zeker een deugddoend bivak toe. Ieder kan daartoe bijdragen, omdat 
ieder van ons enig en uniekis en er dus voor kan zorgen om “de zon van de dag” te zijn. 
 
Graag bied ik u de onderstaande bezinnende tekst aan:  
 

 
De zon van de dag ! 

 
Aanvaard elke nieuwe dag als een geschenk, 

als een gave 
en zo mogelijk als een feest ! 

 
Sta ‘s morgens niet te laat op ! 

Kijk in de spiegel, 
en lach tegen jezelf 

en zeg “goede morgen” tegen jezelf, 
dan ben je een beetje geoefend 

om het ook tegen anderen te zeggen ! 
 

Als je de ingrediënten van de “zon” kent, 
kun je ze zelf maken 

even goed als dagelijkse soep. 
 

Neem een grote portie goedheid, 
doe er flink wat geduld in, 

geduld met jezelf, 
geduld met anderen. 

Vergeet dat tikkeltje humor niet, 
om de tegenvallers te verteren. 

Meng er een behoorlijke dosis werklust in 
en giet over alles een gulle lach 

en je hebt 
de zon van de dag ! 

 
 
Een hartelijke en genegen groet,                                                                 Proost Luc  
 



  

 

 

Woordje van de VB 
 

 

Dag chiro-lovertjes, 
 
Want dat zijn we toch allemaal, op de één of andere manier met de chiro 
verbonden. 
Je hoeft niet van je 6 jaar naar de jeugdbeweging gaan om het enthousiasme 
van in groep te spelen en te werken te voelen. 
Eén van de grootste voorbeelden is onze eigenste groepsleider.  Hoe lang zit je 
nu ook alweer in de chiro?  En wat een enthousiasme en doorzettingsvermogen 
heeft hij.  Want ook al zijn we met een hele kleine leidingsploeg dit jaar, je moet 
het maar draaiende houden.  En dat lukt, want ook de andere leiders staan er 
zo goed als elke week met veel goesting te wachten tot onze kinderen 
arriveren.   
 
Zo staan we nu alweer aan de vooravond van het jaarlijkse hoogtepunt.  Het 
bivak.   
En daarna blijft de ploeg doorgaan.  Het eerste weekend van augustus vieren 
we onze 75e verjaardag.  Kom maar eens een kijkje nemen. 
 
Ook de nieuwe chirolokalen krijgen stap voor stap vorm.  Ben je geïnteresseerd 
om een handje te helpen: laat het ons zeker weten! 
Steun je liever vanuit je zetel?  Met een bijdrage van €40 voel je dat amper in je 
portemonnee.  Je krijgt immers een fiscaal attest van Chirojeugd Vlaanderen als 
je stort op BE67 0000 1507 2887 met de mededeling “Gift OJ/2202“. 
 
Prettige vakantie! 
Debbie  
 

 

 

 



  

 

Het Thema 
 

Zoals elk jaar draait ons bivak rond een thema. Dit jaar staan we mee op het veld van FC de kampioenen! We duiken 

in de sportwereld waar hard getraind wordt, veel gewonnen wordt en veel gezeverd wordt,… maar dit alles met 

zeer hechte vriendschappen! Maak hieronder alvast kennis met onze personages: 

 

 

 

 

Carmen: Carmen is de echtgenote van Xavier die ze steevast "Sjoeke" noemt. 

Ze werkt bij Balthazar Boma als poetsvrouw.  
Hoewel Xavier en Carmen geen kinderen hebben, beschouwt Carmen 

zichzelf toch als een echte moeder: voor haar hondje Nero. Ze behandelt het 

dier vaak als een echt kindje. 

 

Markske: De achterlijke, klungelige, en zeer naïeve  

Marc Vertongen is spits bij F.C. De Kampioenen. 

 De lievelingsdrank van Marc  

is "warme choco". Markske kan je zowat alles  

wijsmaken. Markske is getrouwd met Bieke en 

hebben een dochertje Pauline. 

 

 

 

 

 Bieke:  Bieke is de enige dochter van 

 Pascale en Oscar. Zij de moeder van Paulinetje en de 

vrouw van Markske. Ze werkt vaak in het café van haar 

moeder. 

 

 

 Boma: 

Balthazar Boma heeft zijn eigen vleesindustrie van 

‘Boma worst’. Hij is de sponsor van de kampioenen. 

Gaat geregeld wel eens graag naar ‘de pussycat’ 

 

 



  

 

Duif van Fernand: Fernand zijn dierbaarste duif, hij heeft alles over voor zijn 

duiven.  

 

 

 

Nero: Nero’ke is de hond van Carmen zij 

behoort tot de familie.  Nero is een heel 

klein teder hondje. 

 

 

Fernand Costermans: Fernand is een oud en 

klassiek antiekverkoper. Hij verkoopt de 

grootste rommel voor veel te veel geld en 

heeft altijd veel problemen met 

kampioenen.  

 

 

 

DDT: Dimitri was de eerste buurman van de 

kampioenen en de achterneef van Pol. DDT 

hield zijn garage open, ook hij kreeg 

geregeld een bal door zijn ramen. 

 

 

Doortje: Doortje is de vrouw van Pol. Ze 

hebben samen een zoontje Billie. Zij werkt 

bij Boma als secretaresse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Xavier: Xavier is de man van Carmen.  

hij werkt in het leger, en zit in zijn vrije tijd al eens graag in het café nen 

dagschotel te drinken. Hij is de keeper van de ploeg. 

 

De figurant: Dit is bij uitstek de bekendste 

figurant van heel de kampioenen. Ook hij gaat 

mee op bivak. 

 

  

 

 

 

 

Pascal: Pascal is de eigenaar van het café, ze is de 

moeder van Bieke en de vriendin van Maurice, ze 

droomt ervan om ooit in het grote kasteel te kunnen 

wonen. 

 

Maurice: Maurice is de vriend van Pascal. Hij zegt altijd; ‘ik 

zeg altijd…’. En is een zeer wijze man. 



  

 

Eerst en vooral willen we u hartelijk bedanken om te kiezen  

voor de veiligste luchtvaartmaatschappij SAS airlines!  

Wanneer u deze uitnodigen ontvangen hebt wilt dat zeggen 

Dat u een unieke reis naar een unieke bestemming 

gewonnen  

hebt! (Vergeet zeker de uitknipstrook onderaan niet mee 

te nemen als bewijs voor deze unieke trip!) 

 

We vertrekken met bus te Stekene naar de luchthaven van 

Uitgeest om van daaruit de oversteek te maken! 

 

Uw trouwe piloot Stoffel en zijn mega gigantisch knappe, 

toffe, grappige, sexy collega Fifi nemen jullie 

mee op zoektocht naar het legendarische Smurfenland! 

 

Want waar komen smurfen toch vandaan? 

Waar de smurfenhuisjes staan 

Hebben jullie ook een eigen taal? 

Ja, die spreken wij allemaal 

Doen jullie iets wat wij niet durven? 

Ja, want wij zijn echte smurfen 

 

En daar geloven wij dus NIETS van want er is niets wat de bonen niet durven! Boontjes Patsafdeling! 

 

We hebben alvast Grote Smurf geïnformeerd over onze komst & aangezien 

Gargamollie het dorp heeft geteisterd met stinkgas is er volgens hem geen 

beter moment om op bezoek te komen want de smurfen hebben onze hulp & 

samenwerking meer dan ooit nodig! De snodaard Gargamollie heeft de 

beeldschone smurfin meegenomen naar zijn zolder in smurfenland waar hij 

samenwoont met zijn kat Azrael. Moppersmurf loopt al weken te mopperen 

en heeft veel verdriet, lolsmurf weet niet meer hoe hij mopjes moet maken 

het hele smurfendorp staat in rep en roer. 

 

 

Wat hebben we nodig voor dit onvergetelijke avontuur? 

  

• Je beste smurfenkleren  

• Voorgeschreven adressen  

• Waterpistool  

• Zwembandjes indien nodig 

• Witte t-shirt 

 

 

 

 

 

 ✁------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

 

 



  

 

 

Het staat voor deur, iedereen kijkt er naar uit! Alle teams zijn klaar om te winnen! Het is er eindelijk! Ze 

hebben er maanden voor getraind en iedereen staat op scherpen! 

 

 

 

Zelfs de bloedmooie prinses Peach kwam kijken naar dit spektakel hadden de racers vernomen. Ze 

wouden haar maar al te graag ontmoeten. Ze zou van horen zeggen de winnaar uitnodigen voor een 

hapje en een dansje. Ze is tenslotte de dochter van King Single Daddy Dennie. De baas van het land. 

 

De morgend van de race krijgt iedereen het verschrikkelijke nieuws te horen dat princes peach ontvoerd 

is. King Single Daddy Dennie was er zo hard van aangedaan dat hij de race afblaast zoals ze dat kunnen 

in de muziekkapel. Hij organiseert een groot trainingskamp. De uitnodiging kan je hieronder vinden. 

Hopelijk tot dan! 

 

 

  



  

 

RAKKERS 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dag rakkertjes, 
Voor dit bivak gaan we allemaal ons beste beentje voorzetten en in de kleren  

kruipen van onze favoriete duivels! Wij gaan voelen hoe het is om een 
echte duivel te zijn. Hiervoor gaan we al onze vaardigheden voor moeten trainen, 

we moeten kunnen lopen, tackelen, en veel meer. 

 

Wij hebben er alvast heel veel zin in, en de andere duivels ook!! 

 

Wat neem je mee?? 

-goeie schoenen die vuil mogen worden 
- eventueel oude voetbalschoenen 

- zeker je goed humeur 
- zo veel mogelijk energie ;) 

 

 

Groetjes jullie leiders 

Schokkaert en Ax 

 

 

XxX 



  

 

TOPPERS 

 
Hey toppertjes. 

De voorbije zondagen hebben we ons goed geamuseerd. Gelachen als 100 man en serieuze momenten zaten er ook 

bij natuurlijk. Zoals onze woest gelukte snoepverkoop (L.L had toch maar de prijs aangepast) 

Zoals jullie weten gaan wij weer op bivak! Dit jaar is het naar het mooie Nederland. 

We zullen Uitgeest eens op zijn kop zetten als De Avatar en zijn vrienden Katana, Sokko, Toph en natuurlijk niet te 

vergeten onze Appa worden aangevallen door de machtige vuurnatie. Trek je gevechtskleren aan en we gaan er 

tegen aan. 

 

Pease out Molson xx  

 

 

  



  

 

 

Beste strijders, 

Geloof het of niet, maar we hebben onlangs de brievenbus van de chiro leeggehaald en bij de post zat een brief 

gericht aan de kerels. Dit leek ons al een beetje verdacht… We openden de brief en dit was wat erin stond: 

 

Beste nieuwe talenten, 

Jullie zijn allen samen uitgenodigd in de nieuwe studio van 101Barz. Graag zouden wij met het hele 101Barz-team 

jullie talenten van nader bij bekijken. Daarom nodigen we jullie uit op ons 10-daagse schrijverskamp in Uitgeest. Als 

opkomende talenten hebben jullie natuurlijk veel te leren en hoe kan dat beter dan bij een paar van de beste 

Nederlandse rappers van de hedendaagse rapscene. Jullie zullen onder andere kunnen genieten en leren evenals 

samenwerken met talenten als Josylvio, Lijpe en Hef Bundy.  

We kijken ernaar uit om met jullie samen te kunnen werken en misschien wel aan een label te koppelen. Maar dat is 

voor later, eerst gaan we kijken wat jullie waard zijn.  

We hopen op spoedig respons, 

Rotjoch 

 

We kunnen ons dus beter maar voorbereiden op deze unieke uitdaging. Daarom hebben we beslist dat we al twee 

dagen ervoor richting Uitgeest gaan. En dit doen we niet zomaar, we nemen namelijk ons ‘stalen ros’ voor deze 

verre tocht zodat zowel onze geest vrij is maar ook onze lichamen tot het uiterste kunnen gaan. 

We verheugen ons al op deze zware tocht 

Jullie favoriete leiders 

Marco en Brecht 

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAir_A5pjbAhWPYVAKHVbfDSgQjRx6BAgBEAU&url=http://axed.nl/rotjoch-is-op-zoek-naar-nieuw-jong-talent/&psig=AOvVaw2mYKUlHfWEn4KJeWCgwDKK&ust=1527060618056394


  

 

SLAVSPI 
 

Luchshiy slavspi’s! 

 

Zijn jullie klaar voor een nieuwe ervaring?  

Zijn jullie bereid jullie open te stellen voor een nieuwe 

cultuur? 

Dan is dit jullie kans! Wij trekken dit jaar naar een klein gehucht in Wit-

Rusland genaamd Uitgeest.  

Hier trekken we er op uit met de plaatselijke slavische bevolking om alle kneepjes van het 

vak te leren hoe je een echte ‘slav’ wordt.  

 

Er zijn al enkele bij onze lieftallige aspirantjes die al weten hoe het echte ‘slav’ zijn eruit ziet. Zoals 

Lukas petukh die al een mooi broshke heeft weten te versieren.  

Maar de meeste gaan toch nog wat aan hun uiterlijk moeten doen om hen echt thuis te kunnen 

voelen in deze prachtige kultur.  

 

Wat je hier voor nodig hebt en wat we zeker verwachten dat jullie meenemen op deze trip is de 

typische ‘slav’ outfit.  

 

Uit wat bestaat deze? 

 

- Sportivnyy Kostyum 

- Kryshka 

- Krossovki 

- Zolotaya tsep’ 

 

Hiervoor gebruik je best google translate om van russisch naar nederlands te vertalen.  

Vergeet ook zeker jullie shnelle planga’s niet mee te nemen want we verwachten veel zon ! 

 

Mnogo lyubvi, 

 

Tommy ‘Bogdan’ Selis i Jens ‘Dmitri’ De Decke 



  

 

Het vertrek 
 

Je kunt best een rugzakje 

meenemen met daarin een 

beetje drinken en een klein 

tussendoortje. Misschien kan 

een klein spelletje of een strip 

de  

busreis een beetje minder saai 

maken. Bij het vertrek zijn we 

allemaal in prefect uniform! Dit 

wil zeggen een chirobroek, een chiro T-shirt en /of hemd, donkere kousen en 

donkere schoenen. Best neem je ook nog een setje spelkledij mee omdat we 

direct willen gaan spelen als we aankomen. Helaas leegt de vrachtwagen zich 

niet vanzelf uit en moeten we dus nog even wachten voor alle valiezen uit de 

vrachtwagen zijn. Verder  

zorg je zeker dat je je ISI+kaart meeneemt, Identiteitskaart of Kids-ID en eventueel een World Assistance 

Card. De leiding van de jongste afdelingen zal ze veilig bewaren.   

We verzamelen op maandag 11 juli aan de sporthal.  

 

HET UUR VAN VERTREK ZAL VIA MAIL NOG WORDEN 

DOORGEGEVEN. HOU DUS ALLEMAAL JE MAIL GOED IN 

GATEN!!  

Boontjes?  
Omdat het dit jaar weer een buitenlands bivak wordt, gaan de boontjes ook 10 dagen mee. 

Kerels en Apiranten?   

Het is al jarenlang traditie dat de twee oudste afdelingen met de 

fiets of het voertuig op bivak gaan. De Kerels vertrekken 2 dagen 

vroeger (9 juli) met hun gewone fiets, ook zij krijgen hier nog 

extra info over van hun leiding. De Aspiranten vertrekken 3 

dagen vroeger omdat ze met hun eigen gemaakt voertuig gaan, 

ook zij krijgen nog extra info via de leiders.  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Onze valies 
 

Slaapgerief 

• Slaapzak  
• Veldbed of matras  

• Een kopkussen zou wel handig zijn met overtrek  

• Uiteraard mag je je mooiste pyjama ook niet vergeten (of 2)   

Wasgerief  

• Handdoeken (3)  
• Grote handdoek om te gaan zwemmen  

• Washandjes  

• Shampoo en douchegel (eventueel een all-in-one)  

• Tandenborstel en tandpasta  

• Bekertje  

• Kam  

• Scheergerief (of je kan natuurlijk ook voor een woeste bivakbaard gaan)  

Eetgerief  

• Enkel een paar keukenhanddoeken (5), voor de rest is alles voorzien  

Kledij  

• Voldoende sportieve kledij om 10 dagen lang te kunnen ravotten. Een lange jeansbroek is geen 

spelkledij!  
• Meerdere sportschoenen of stevige stapschoenen zijn sterk aan te raden  

• Voldoende kousen  

• T-shirts  

• Broeken en shorts  

• Een gemakkelijke jogging  

• Een dikke trui voor ‘s avond  

• Regenkledij (hopelijk onderaan in de valies)  

• Zwembroeken (best 2, anders kan het zwembad misschien wel wat gaan schuimen van onze bruine 

zeep)  

• Zakdoeken  

• Ondergoed  
 

  

 

 



  

 

 
    

Allerlei  

• Slippers voor buiten   

• Enkele veiligheidsspelden  

• Een stukje touw  

• Rugzak voor dagtocht en trektocht (of 2-daagse voor Kerels en Aspi’s), best dezelfde als op de bus  

Eventueel muggen werend middel  

• ISI+ kaart, ID of KIDS ID  

• Persoonlijke geneesmiddelen met info voor de leiding  

• Drinkbus  

• Apart materiaal voor je afdeling bv: verkleedkleren of knutselgerief (zie eigen artikel of extra bief)  

Strips en boeken voor tijdens de platte rust  

• Schrijfmateriaal  

• Zakmes (vanaf Toppers)  

• Zaklamp  

• Zonnebril en pet  

Zakgeld  

• Alles is inbegrepen in de prijs!!  
• Maar misschien toch wel een paar zakcentjes om postkaartjes te kopen.  Dit kost 1.5 euro incl. 

postzegel.  

• Voor de Toppers, Kerels en Aspi’s mag het wat meer zijn. Maar overdrijf niet, we zijn niet op luxe 

kamp!  

Zorg ervoor dat ALLES goed gemerkt is met  

naam en afdeling!  

Wat neem je NIET mee?! 
  

 Snoep  

Ieder jaar weer worden er kilo’s snoep gevonden 

bij de jongens, die we moeten afnemen. Dit is 

noch voor hen, noch voor ons prettig, geef 

daarom AUB geen snoep mee. Wij zorgen heus 

wel dat er af en toe wel eens gesnoept mag 

worden. 

  

 Gsm en andere multimedia  

Gsm’s en ander multimedia zijn strikt verboden. 

Dit verziekt de sfeer en is asociaal. Moesten we 

er toch vinden worden deze afgepakt en worden 

teruggegeven aan het einde van het bivak!  
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Mijn valies is gemaakt, wat nu?   
Niet al ons materiaal geraakt op de bus. Dat gaat mee met de vrachtwagen.  

De valiezen worden op voorhand afgegeven en nemen we dus niet mee naar het vertrek 

zelf.  

De valiezen worden tot en met 9juli (zaterdag) verzameld in het boontjeslokaal (eerste 

lokaal links als je op de Chiro komt).  
  

Gelieve je bagage een beetje te beperken tot 1 stuk per kind.  

Zorg zeker dat je naam en afdeling goed op de valies staat! Zo 

geraak het vlot tot in het lokaal/de tent van zoonlief.  
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Bel me niet… schrijf me  
Ons enig contactmiddel met de buitenwereld is de postduif, dus wie zoonlief wat nieuws van 

het thuisfront wil delen, stuurt een kaartje, brief of pakket met de vermelding:  

 
Onze kaartjes zijn op bivak te koop voor 1,5 euro per stuk, postzegel inclusief.  

Postzegels kan je ook apart verkrijgen, enveloppen zijn gratis. Bij 

noodgevallen kan u ons wel telefonisch bereiken:  

 
Christoph Cuylaerts (hoofdleider): 0487 55 95 95 

Debbie Noorts (VB): 0472 94 42 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Aan. .. (de naam van uw chirospruit)   

Chiro  Sint - Andreas Stekene   

Westergeest 39   

1911   AG Uitgeest  

Nederland   
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