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WOORDJE VAN DE REDACTIE 
 

 

YO! 

 

Met trots stelt de nieuwe redactie van dit jaar zich aan jullie voor: leider Fuentes en leider Janos/Jonas! Nu valt er je 

misschien iets op. Want inderdaad, deze redactie is dezelfde als vorig jaar. Wij werden vorig jaar namelijk zo verliefd op 

het vervaardigen van de Krabbeling dat wij deze taak ook dit jaar weer op ons hebben genomen. Dat betekent 

overigens ook dat jullie nu voor de derde keer op rij naar een iets aangepaste versie van dezelfde drie jaar oude foto 

van ons mogen kijken! Wat wil een mens nog meer. 

Zoals steeds heeft u weer een kwaliteitsvol ambachtsproduct in uw handen. Nu is het aan u om deze volledig en 

aandachtig uit te lezen! Let op, dit kan examenleerstof zijn.  

Maar nu even serieus. Dit jaar wordt een bijzonder jaar, en dat natuurlijk, zeg het met ons: vanwege corona. 

We zijn het jaar gestart met op zondag telkens op een coronaproof manier Chiro te geven, en dat is tot nu toe behoorlijk 

goed gelukt. We hopen natuurlijk allemaal keihard dat we dit kunnen en mogen blijven doen. En dit waren natuurlijk niet 

alleen de leiders. Ook onze leden zijn heel belangrijk geweest om elke zondag keer op keer goed de regels te volgen. 

Het doet ons deugd om te zien dat iedereen die een mondmasker moet dragen er ook daadwerkelijk zelf mee heeft. 

Waarvoor dus een hele dikke merci!  

Wij hopen dat je heel veel leesplezier gaat hebben aan deze Krabbeling. Vergeet ook zeker niet het woordraadsel 

achteraan op te lossen en werp eens een blik op de kalender. Om onze lieve toppers te steunen kan u steeds soep 

bestellen, het bestelformulier vindt u achteraan. 

 

Lieve kusjes  
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WOORDJE VAN DE GROEPSLEIDING 

 

OnvoorSPELbaar 
"Een kleine tijd geleden, bij een Chiro Sint-Andreas ... 

 

Het is zondagmorgen en alles is rustig op de Chiro. De deuren zijn nog dicht, de takken van de bomen op den berg hangen slap 

naar beneden en de banner wappert rustig aan de gevel van de voorbouw. Er zijn nog geen spelende kinderen in zicht maar toch 

wordt de stilte opeens doorbroken ... 

Wat zal het zijn? Niemand zal het voorlopig te weten komen. De leiders zijn zich nog druk aan het voorbereiden op de middag die 

komt, terwijl alle Chiroleden hun uniform aandoen om er weer een hele middag tegen aan te gaan. 

Om 13:00 fietst de eerste leider op de Chiro. Moe van de lange fietstocht van over de grens, neemt hij een lekker colaatje uit de 

frigo. Daarna arriveert nog een groepje leiders. Ze haasten hun naar het materiaalkot en pakken al het nodige materiaal bij een. 

Vrolijk arriveert de rest, waarvan er spontaan een paar vrijwilligers naar de poort wandelen om iedereen te verwelkomen. 

De ouders keren naar huis, de afdelingen beginnen aan hun spel tot iedereen plots een hevig geluid hoort. Het geluid zou uit de 

voorbouw komen. Leider Lucas, verantwoordelijk dat hij is, ging snel gaan kijken. Aangekomen in de verbouw werd hij plots 

verblind door een straling dat hij nog nooit in zijn leven gezien heeft. Hij zag op die moment een boodschap op de muur staan. 

Willen jullie weten welke boodschap leider Lucas zag? Dat lezen jullie volgende keer in het woordje van de groepsleiding! 

Een onvoorSpelbaar jaar. Een beter gepast thema had niet gekund. In deze trilogie nemen we jullie mee in het mysterie van 
Chiro Sint-Andreas. Tegen de Bivakkrabbeling komen jullie te weten wat er allemaal gaande is … 

 
Hoe het jaar zal lopen is inderdaad ook een mysterie. Maar bovenal zullen we er alweer een topjaar van maken! Met ons 19 

leiders zullen we in goede en kwade dagen klaarstaan met spel, plezier en toeverlaat. We moeten toegeven dat echt alles onder 
voorboud is, maar we gaan echt het maximum uit de kan halen om jullie een spetterende tijd te bezorgen.  

 
Oprechte Chirogroeten, 

 
Mathijs & Sam 

De Groepsleiding 
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WOORDJE VAN PADRE LUCIANO 

 

Beste (oud-)leiding en leden, Beste ouders en vrienden, 
 
De overgang tussen herfst en winter…met corona in ons kielzog… wat een tijd? 
 
Ja, het zijn zeer rare en bevreemde tijden. Wie had dat ooit gedacht, dat een coronapandemie het leven 
van mens, van wereld en maatschappij zo zou beïnvloeden? 
Wie had gedacht dat dit “beestje” onze vrijheden en contacten zo zou inperken? 
Maar mensen zijn niet gedoemd in een cocoon te kruipen en op een eilandje te leven. Mensen hebben 
dromen, verwachtingen, hoop. Een zolang er leven is, is er hoop en zolang er hoop is, is er leven. 
Mensen zijn verwachtingsmensen, zij zijn geen naïeve dromers.  
Zij leven nu, met open blik en beide voeten op de grond, ook in benarde tijden. 
Zij hebben weet van wat gebrekkig is. Van onrecht, amper recht te trekken.  
Van armoede die aan de ziel knaagt. En van een wereld die zich neerlegt bij de feiten.  
 
Daarom is het goed verwachtingsmensen te zijn. Zij zijn diegenen die zeggen: ‘Hier is een mens niet voor 
gemaakt. Laten wij opstaan. Kracht blootleggen in elkaar. Waardigheid gunnen aan de ander. Vrede nu 
zichtbaar maken. Ruimte scheppen voor gastvrijheid. En zelf teken worden van een nieuwe aarde.’ 
Laten we de moed niet zakken, maar hopen en leven en blijven leven en hopen, samen met geloof en 
liefde als bagage op onze levensreis.  
Vanuit dit perspectief mogen we ook onze lieve doden gedenken waartoe de novembermaand ons sterk 
oproept. Ze blijven een deel van ons leven, zij zijn ons voorbeeld om te leven, te hopen, te geloven en lief 
te hebben. We gaan er voor, dat is onze levensopdracht! Veel sterkte in deze bevreemde tijden. 
 
Hierbij bied ik u graag een mooie bemoedigende tekst aan van John Henry Newman (1801-1890) 

 

Lead, Kindly Light (vertaling Adelbert Denaux) 
 

Leid, vriendelijk licht, te midden ’t duister dat me omringt, 
Leid gij mij voort! 

De nacht is donker, en ik ben ver van huis – 
Leid gij mij voort! 

Richt Gij mijn voet; ik vraag niet om te zien 
De verre einder – één stap is mij genoeg. 

IK was niet altijd zo, noch bad ik dat Gij Mij voort zoudt leiden; 
Ik verkoos mijn eigen weg te banen en te zien, maar nu 

Leid gij mij voort! 
Ik verkoos het felle daglicht en, alle vrees ten spijt, 

De hoogmoed beheerste mijn wil: herinner U niet voorbije jaren. 
Zo lang heeft uw macht mij gezegend, ze zal me zeker 

Verder leiden! 
Door heide en ven en over rots en vloed, totdat 

De nacht is heengegaan; 
En met de morgen ’t gelaat der engelen glimlacht 

Die ik sinds lang heb liefgehad, en voor een tijd verloor. 
 
Hou jullie allen gezond en wel! 
 
Een hartelijke en genegen groet uit Maldegem, 
 
Padre Luciano (proost Luc)  
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BOONTJES 
 

Gegroet avontuurlijke boontjes! 

 

Jullie lieftallige leiders Fuentes, Stef, Arne en Janos brengen jullie met spoed 

deze krabbeling omdat we avontuurlijk nieuws te melden hebben.  

Tijdens onze laatste excavatie-missie in Nicaragua zijn wij namelijk op een wel heel 

speciaal voorwerp gestoten. We vonden hier een stuk van de mythische schatkaart 

van Kapitein Olbaard. De legende gaat dat deze beruchte piraat 6,7 duizend jaar 

geleden leefde en een zeer waardevolle schat bezat. Toen hij 6,69 duizend jaar geleden 

stierf, hebben zijn trouwe matrozen zijn laatste wens volbracht en zijn ze met hun schip 

naar het toen nog onbekende Stekene vertrokken om zijn schat hier te verstoppen, zodat 

niemand ze ooit zou vinden. Het moest maar eens lukken dat wij ook in Stekene wonen! 

Nu blijkt ook dat niet alleen de schat, maar ook de overige stukken van de kaart 

ergens in Stekene verscholen zitten.  

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar wij, de leiders, lopen over van 

nieuwsgierigheid en zouden de schat van kapitein Olbaard graag vinden! We vroegen 

ons dus af of jullie ons een handje zouden kunnen helpen? Als we de schat vinden 

verdelen we de buit! 

Hieronder geven wij jullie al het eerste stukje van de kaart mee. Kom één van volgende 

zondagen zeker naar de Chiro, zodat we samen op schattenjacht kunnen! 
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RAKKERS 
 

Liefste rakkertjes,  

 

Welkom in het nieuwe Chiro jaar. Na 3 spetterende zondagen hebben jullie nieuwe leiders nog meer zin gekregen 

om er een geweldig jaar van te maken. We hebben echter iets minder leuk nieuws ontvangen via de post deze 

week…  

We zouden namelijk gevangen zitten in een real-life Among Us, volgens de brief van het ministerie van Chiro 

gerelateerde zaken. Hiermee bedoelen we dat we met een Imposter zitten. Wij hebben spijtig genoeg geen idee wie 

de Imposter kan zijn. Kunnen wij rekenen op jullie als crewmates om ons te helpen de Imposter te vinden en uit te 

roeien?  

De leiders hebben al eens gekeken wanneer de Imposter mogelijks kan ontdekt worden. Zo vieren we binnenkort 

Kristus koning en komt ook de sint op het einde van het jaar ook eens langs. Ook op rakwidag (waar we nog eens aan 

de andere chiro’s gaan tonen waarom wij DE patschiro zijn), lentebivak en bivak kan hij wel eens toeslaan, dus hou 

een oogje in het zeil!! Maar waar we extra op onze hoede moeten zijn is Carnaval, want dat is dit jaar EINDELIJK eens 

zonder de meisjes (wegens corona).  

 

Nog veel groetjes van jullie helden en we zien jullie graag volgende zondag!  

Mollie, Mathouse, Robbie en de Goedgebekte Beer Casper. 
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TOPPERS 
Gegroet liefste toppers 

 

Aan alle leden die dit jaar topper zijn geworden, proficiat! aan al de leden die al topper waren, ook proficiat! Aan al 

de rest, jullie hebben dikke pech. Zoals bij elke start van een nieuw Chirojaar hebben jullie weer nieuwe leiders 

gekregen. Dit jaar hebben jullie geen gewone leiders gekregen, maar 3 regelrechte helden die al van bij de 

boontjesjaren mee draaien in onze Chiro. Om te beginnen de persoon die van elke studierichting eens gesnoept wilt 

hebben en elk achterpoortje in de regels wel weet te vinden. Inderdaad, we hebben het over DJ Samtrax. Hij wordt 

bijgestaan door de man die zorgt voor 75% van de inkomsten van de Afzelya en die projecten als geen ander tot een 

goed einde weet te brengen, inderdaad leider Limi. Ten slotte nog de persoon die de kneepjes van het vak op vlak 

van verkopen kent en degene die jullie zal brengen naar een hoger level in de muziekkapel, namelijk leider 

Simsimmie.  

Ook hebben we speciaal voor jullie, veel super leuke spelletjes in petto. We zijn dit jaar van wal gestoken met het 

mega cool spel: “boosterpoint”, waarbij de tijd jullie grootste vijand was. Ook hebben we het grote 6 tegen allen spel 

gespeeld, gevolgd door de beachcup van Stekene, maar dit was nog maar een begin. 

Het is dit jaar de bedoeling om veel centjes te verdienen voor de topperskas. Zo kunnen we allemaal speciale, 

voorlopig nog geheime, activiteiten doen. We brengen dit jaar geld in het laadje door het verkopen van 

overheerlijke, op grootmoeders wijze gemaakte soep en hierbij hebben wij jullie hulp nodig! Jullie mogen namelijk 

zoveel mogelijk soep proberen verkopen aan ouders, grootouders, buren, tantes, nonkels, en alle andere 

aardbewoners.  

Zoals jullie kunnen zien gaan we dit jaar niet stil zitten. In tegendeel we gaan er een onvergetelijk jaar van maken!  

Wij hebben er alvast heel veel zin in! 

Groetjes de toppersleiding XD  
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KERELS 
Gegroet heren, we hebben ondertussen al 3 spetterende chiro zondagen achter de rug en 

we hebben al door dat dit een jaar gaat worden om u tegen te zeggen. We hebben al wat 

dingen meegemaakt in die 3 chiro zondagen. Zoals dat eerwaarde E.V.V. al eens graag 

een kusje geeft aan de Stekense betong en dat eerwaarde J.G. af en toe nog wat 

moeilijkheid heeft om zijn dienblad met godendrank recht te houden. Ook zijn we er al 

achter gekomen dat de kerels niet bang zijn om hun handen vuil te maken en dat ze niet 

bang zijn om werkjes te gaan doen. Kortom, dit jaar gaat er geschiedenis gschreven 

worden. 

(P.s. Als jullie nog werkjes hebben die moeten gebeuren mogen jullie dit altijd laten 

weten aan de kerels/kerelsleiding) 
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Beste Stekenaar  

De herfstperiode nadert. Om deze barre en koude dagen toch wat aangenamer te maken hebben wij, de Toppers van Chiro Sint-Andreas 

een knaller van een soepverkoop in petto. Op die manier kunnen wij ook onze kas wat aanspekken zodat we van dit Chirojaar een 

onvergetelijk jaar kunnen maken!  

Wij bieden jou twee verschillende soorten overheerlijke soep aan, verpakt in handige plastic emmertjes van een liter. Dit alles voor een 

spotprijs van slechts 5 euro/st.  

 

TOMATEN POMPOENSOEP MET  

BALLETJES 1L  

  

  
 AMBACHTELIJKE GROENTESOEP OP  

GROOTMOEDERS WIJZE 1L  

  

  

Bestellen doe je door onderstaand briefje in te vullen. De bestellingen dienen samen met het bedrag ten laatste binnen te zijn op 8 november.   

Op 15 november, tussen 14:00 en 17:00, kan je de soep komen ophalen op de Chiro te Nieuwstraat 11-13, Stekene. Indien dat niet lukt zullen 

de Toppers ervoor zorgen dat de soep bij jou thuis wordt geleverd!   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------  

Naam Topper:   

Bestelbriefje (exemplaar voor de Chiro)  

Dhr./Mevr.: ……………………………………………………………………………………………..  

Adres: ………………………………………………………………………………………………………  

Telefoon/mobiel: ……………………………………………………………………….…………….  

….. X 1 Tomaten pompoensoep 1L    0 Haalt op de Chiro  

….. X 1 Groentesoep 1L       0 Wordt thuis geleverd  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Controlebriefje (exemplaar voor de besteller)  

Ik bestelde …………. liter soep bij Topper …………………………….. en haal ze op op 15 november tussen 14:00 en 17:00 te Chiro SAS, Nieuwstraat 

11-13 Stekene / laat het thuis bezorgen (schrappen wat niet past).  

Chiro Sint-Andreas  
Nieuwstraat 11 – 13 | 9190 Stekene  

[E-mail] jonges@chirosas.be [Web] 
www.chirosas.be  

 

  

  

http://www.chirosas.be/
http://www.chirosas.be/
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ALLE ACTIVITEITEN/DATA ZIJN UITERAARD ONDER 

VOORBEHOUD VANWEGE CORONA 
KALENDER 
 

22-11-2020  Kriko 

29-11-2019  Sint op de Chiro 

22-12-2019  Jeneverkraam op de kerstmarkt 

12-02-2019 

 t.e.m.    Gewestweekenden 

14-02-2020 

21-02-2020  Carnaval 

20-03-2020  Chirobal 

02-04-2020  Quiz 

03-04-2020  Message Party 

16-04-2020 

t.e.m.    Paastrektocht voor Kerels/Aspiranten en leiding (Geen Chiro) 

18-04-2020 

30-04-2020 

t.e.m.    Lentebivak voor Boontjes/Speelclub en rakkers (onder voorbehoud) 

02-05-2020 

19-07-2020  Vertrek Aspiranten op Bivak 

20-07-2020  Vertrek Kerels op Bivak 

24-07-2020                   Vertrek Boontjes op bivak 

21-07-2020 

t.e.m.   Bivak 

31-07-2020 
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MUIZENSTREKEN 
 

Hé daar! Hoe gaat het? Wablief? Je herkent mij niet? Ah, dat komt vast door dat mondmasker! Ik ben het muisje van Sint-Andreas 
en ik woon in de voorbouw. Mijn taak, wat een hele belangrijke is, is om jullie op de hoogte te houden van de nieuwste en 
spannende scoops in ons land. Het is natuurlijke een vreemde periode, maar dat heeft duidelijk iet in de weg gelegen voor onze 
vrienden hun muizenstreken. 

Zo kan ik alvast meegeven dat een zekere MB van maar liefst 16 uur (!) slaap heeft kunnen genieten tijdens zijn korte middagdutje 
in de Mol van Wezel. Ook bleek dat JV last had van de vermoeidheid toen bleek dat hij door eigen toedoen het heerlijke 
avondmaal van de noenies en poepies heeft gemist. Blijkbaar heeft MB ook last van slaapwandelen, dat hebben de bewoners van 
de Slee dan toch gemerkt.  

In de maand september werd er voor het eerst sinds ons bivak terug Chiro georganiseerd. Wat waren we blij! Al was wel mijn 
woonst in de voorbouw terug verstoord. Naar goede gewoonte trokken alle afdelingen een laatste keer op weekend om afscheid te 
nemen van hun lieftallige leiders (en omgekeerd natuurlijk). LB had er genoeg van dat de warmte van de oven in de oven bleef. 
Gelukkig was dat snel opgelost door intik en kon de heerlijke ovenwarmte zich verspreiden over de ruimte. Als vergoeding voor de 
oven kwamen onze helden met een fikse buit terug. LDC heeft ons de kunst van het velleke aangeleerd. Maar vergeet niet: wie zijn 
gat brandt, moet op de blaren zitten. WVI heeft zijn architecturale talenten bovengehaald toen hij uit liefde voor LDC een prachtige 
bunker (van Éperlecques) heeft nagebouwd. MDC denkt na over een carrièreswitch, want het bleek dat hij de beste danser is van 
het hele dorp. Al was er wel iemand die hem het nakijken gaf, maarja, die had de hele zomer getraind.  

Toen de mannen terug naar hun stek in de Mol van Wezel gingen heb ik mij verstopt in de bumper van de Cammieslee. Ze werden 
er verrast met een bezoekje van BB en AVL, die overigens een prima wingman bleek te zijn. Deborah zag het en keurde goed, 
“Gaj ziet et zitten gaj”. Met als gevolg een buitenwerking gestelde porseleinen pot en geïrriteerde levensgezel. MB dacht dat een 
opgeblazen hand de nieuwe trend ging worden, want de omvang van zijn hand was zeker verdubbeld. Ik wou dat ik er in prikken 
kon. (lees: LS) LVA heeft ons een nieuwe manier om met kritiek om te gaan aangeleerd, roep namelijk “AAGH” en toon daarna de 
grootste smile ever, het probleem zal snel opgelost zijn. Althans volgens LVA. Volgens boer MM werd het grondig tijd om de akker 
te ploegen en riep dan ook zijn loonwerkers, CVC,JDD en LB bijeen. In slechts enkele minuten was de hele akker klaar. 

Eenmaal wedergekeerd in Stekene zat CVC nog zo met zijn hoofd bij het productieve weekend dat hij het paaltje niet zag staan. 
Hopelijk heeft muisje in de bumper zich niet te veel zeer gedaan. Gelukkig kon de schade op ware louche mechaniekerke’s wijze 
verholpen (of verdoezeld?) worden. 

Zo, ya boy is weer uitgebabbeld. Maar niet getreurd, ik ben er zeker van dat jullie snel weer van mij horen met een heleboel 

nieuwe fratsen. Tot dan          
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SPELLETJE 
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KLEURPLAAT VOOR DE SINT 

 


