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WOORDJE VAN DE REDACTIE 

Allerliefste lezertjes, 

 

Het is weer tijd voor de van 2022! De redactie 
heeft dit jaar weer ontzettend veel werk in deze editie gestoken. En dat allemaal zodat jullie, onze lieve 
lezertjes, weer leesplezier mogen ervaren. Daarnaast lijsten we alle nieuwe en cruciale informatie van ons 
bivak in Sleidinge op. We beginnen met het thema, en wat voor een! Wauw! Dit stripfiguur is altijd onze favoriet 
geweest en nu mogen jullie samen met de fantastische leiders dezelfde ongelooflijke avonturen meemaken. 
Daarna schuiven we door naar de weeral super creatieve afdelingsgerelateerde teksten, wat een ware      

 ºO• •.¸✿¸.• •.❀•.Ƹ ̵̡Ӝ  ̵̨̄Ʒ ( ͡° ͜ʖ ͡°) Kunstwerken ( ͡° ͜ʖ ͡°) Ƹ ̵̡Ӝ  ̵̨̄Ʒ.•❀.• •.¸✿¸.• •Oº 

Vergeet zeker de tekst van jouw afdeling niet na te lezen! Het is immers best mogelijk dat er cruciale informatie 
die enkel toepassing heeft op jouw afdeling in voorkomt. 

Nadien kom je nog informatie over ons vertrek en terugkomst tegen, bleh, hoe onbelangrijk. Na deze pagina’s 
hebben we een prachtige, superhandige checklist voorzien zodat jij zeker alles mee in de valies gaat hebben 
om dit bivak niets tekort te komen.  

 

Maar wat misschien nog belangrijker is, is het    Dit zal weer enkel per postduif zijn. 
Maar waar wij op hopen als redactie, is dat al die lieve mama’s en papa’s, oma’s en opa’s, buren en overburen 
ons een kaartje gaan sturen. Dan ervaring we toch een beetje voldoening voor al het harde werk dat we in onze 
geliefde Krabbeling steken. Onze namen kan je onderaan terugvinden. 

Om je met nog wat superinteressante informatie te geven hebben we nog de indeling van een gemiddelde 
bivakdag bijgevoegd. Om het contrast tussen de volgende pagina nog groter te maken natuurlijk! Want hierna 
volgt ons favoriete huisdier:  Het Muisje!  Die zal ons weer heel wat vertellen over de 
allernieuwste muizenstreken van onze vrienden in Stekene. Lees het heel 
aandachtig, want op de bus naar Sleidinge zal hier een geschreven examen op volgen 
zonder open boek! 

Om af te sluiten willen we nog de oproep maken dat je de kleurplaat achteraan deze Krabbeling zorgvuldig 
inkleurt, binnen de lijntjes natuurlijk!, en deze op de dag van vertrek afgeeft aan de leiders van jouw afdeling.  

 

Zo, dat was weer het woordje van de redactie, we wensen je heel veel leesplezier en tot op bivak! 

Kusjes  

  

Fuentes, Jonas en Warf 

██▄ █ █▄█ ███ █╬█ █╬█ ███ ███ ██▄ ██▄ ██ █╬ █ █╬╬█ ███ 
█▄█ █ ███ █▄█ ██▄ ██▄ █▄╬ █▄█ █▄█ █▄█ █▄ █╬ █ ██▄█ █╬▄ 
█▄█ █ ╬█╬ █╬█ █╬█ █╬█ █╬█ █╬█ █▄█ █▄█ █▄ ██ █ █╬██ █▄█ 
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WOORDJE VAN DE GROEPSLEIDING 
 
Dag Chirokameraadjes!  
 
De zomer komt eraan, de leiding is bezig aan de examens en jullie hebben straks gedaan met school. En dit 
betekent voor Chiro Sint-Andreas natuurlijk maar één ding: bivak. Het moment waar we het hele jaar naar 
uitkijken. Het zal weer een bivak zijn met niets anders dan tien dagen spel, plezier en zo veel meer… we kunnen 
ons alvast verheugen op trektochten met de bijhorende woudloperskeuken, een tweedaagse voor onze oudste 
afdelingen en de niet te vergeten: de bontering en het kampvuur.  
 
Dit jaar gaan we naar Sleidinge; een pittoresk dorpje in het Meetjesland. De inwoners noemen we het 'Slenne'. 
De gebouwen en het terrein zijn zeer groot, dus op de accommodatie is zeker en vast niets aan te merken. 
Sleidinge is slechts 35 km verwijderd van Stekene. Dit is daarom een groot voordeel voor onze kerels en 
aspiranten. Naar jaarlijkse traditie proberen onze kerels naar daar te geraken met de fiets, terwijl de aspiranten 
vertrekken met hun eigen geknutseld voertuig. 
 
We kunnen natuurlijk geen tien dagen overleven zonder lekker eten. Daarom vergezellen onze prachtige 
kookouders ons weer. We willen ze dan ook allemaal al op voorhand eens bedanken. Wat zouden we zonder 
hen zijn…  

 
Na een pauze van twee jaar zijn jullie (ouders, grootouders, familie en andere 
sympathisanten) terug meer dan welkom op onze bezoekdag op zondag 17 
juli vanaf 14:00. Zo kunnen jullie eens komen kijken waar jullie geliefde zoon 
zich het hele bivak zal vermaken. Natuurlijk kunnen jullie op die dag ook mee 
genieten van onze muziekkapel en een schitterend toneeltje gespeeld door 
de Chiroleiders zelf. Ook kunnen jullie getuige zijn van de mooiste dag uit 
iemand zijn Chiroleven, namelijk de leiderskoordceremonie. Dit jaar valt de 
eer aan zeven kersverse leiders: Moriah bij de boontjes, Zen & Ward bij de 
speelclub, Thimo & Tibo bij de rakkers en Joram & Matisse bij de toppers. 
Daarbovenop is dit het laatste bivak van ons, groepsleiders Mathijs & Sam. 
Wie ons werk gaat voortzetten, kom je ook dan te weten! 
 
Voor ons is dit dus het laatste krabbelingstekstje dat we ooit schreven. Uit de 
grond van ons hart, willen we jullie bedanken om jarenlang met ons mee te 
schrijven aan een prachtig verhaal dat Chiro heet. Jullie zitten voor eeuwig in ons hart <3. 
 
Nu rest ons enkel wat eieren naar de Arme Klaren te brengen (only the real Stekeneir will understand). Wij hebben 
er alvast heel veel zin in om het beste van ons zelf te geven! 
  
Gegroet, dikke vrienden! 

 Mathijs & Sam 
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WOORDJE VAN DE VB 
 

Hallo allemaal, 

 

Eindelijk is het bijna zover.  

De vogeltjes hebben hun laatste eitjes gelegd en eerste krekels beginnen te tjirpen in het hoge gras. 

We kunnen terug genieten van lange zonnige dagen, ook al komt er soms een warmteonweer ongevraagd roet 

in het eten smijten. 

 

Al deze voorgaande fenomenen zorgen ervoor dat we kriebels in de buik krijgen. 

Deze kriebels doen onze Chirojongens verlangen naar het komende bivak dat op stapel staat. 

Het worden weer 10 spetterende dagen, overgoten met een saus die je in de beste keukens niet terugvind. 

 

De ingrediënten hiervoor zijn: 

• Spelletjes spelen met vriendjes tot je er bijna bij neervalt. 

• Je afvragen wanneer het thematoneel gaat veranderen in een groot schijngevecht. 

• Veel meer eten dan thuis omdat je niet wil onderdoen voor degene die naast jou zit. 

• Soms eens rondhangen en je verwonderen over de dingen die rond je gebeuren. 

• Je kousen van gisteren nog eens aandoen omdat ze zo goed zitten. 

• Een uitermate proper gevoel na een bezoekje aan het plaatselijke zwembad. 

• Liedjes zingen tot je stem bijna verdwenen is. 

• Gensters van het kampvuur nastaren en beseffen dat je dit kamp nooit gaat vergeten. 

 

Ik kijk er alvast naar uit om dit alles met jullie te kunnen delen. 

Tot gauw 

W. 
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WOORDJE VAN DE PROOST 
 

Beste (oud-)leiding en leden, Beste ouders en vrienden, 
 
De grote vakantie staat weer voor de deur. De vrijheid is na de coronapandemie grotendeels terug. 
Maar toch is het nog altijd goed om veilig te spelen en nog wat op te letten. Het coronabeestje is 
nog niet helemaal weg! We kijken alvast uit naar ons bivak! Het wordt opnieuw een onvergetelijke 
periode voor leden, leiding, kookouders. Daar ben ik zeker van. 
 
Dit bivak slaagt als we er samen werk van maken, want “samen” dat geeft “vonken”. 
Toch weten jullie ook, samen werken, spelen, verantwoordelijk zijn, is niet altijd gemakkelijk.  
Wij zijn allemaal anders, hebben elk ons eigen karakter, eigen mogelijkheden en eigen 
onhebbelijkheden. Ja, we zijn allen uniek! 
 
Een bivak waar ruimte is om onszelf te zijn, waar plaats is om samen te zijn, ongedwongen, met 
vertrouwen en geloof in elkaar en zorg voor elkaar. Laten we in die geest werken en je zult voelen 
en ervaren, dat brengt “vonken” met zich mee! 
 
Moge onderstaande tekst u daartoe inspireren! 
 
Vakantie... 

dat is : gaan kamperen en vermoeid naar huis terugkeren. 

Dat is : rollen in het gras en niet meer denken aan de klas. 

 

Vakantie... 

dat is op stap gaan langs de baan en even bij een mooie bloem stil blijven staan. 

Dat is : tijd maken voor elkaar en mensen blij maken met een vriendelijk gebaar. 

 

Vakantie... 

dat is reizen : naar een ver land of dromen langs de waterkant. 

Dat is : eens meer thuisblijven en een vriend een briefje schrijven. 

 

Vakantie... 

dat is : liggen in de zon of drinken aan een frissen waterbron. 

Dat is : een vriend die naar je glimlacht of jou met een mooi kaartje bedacht. 
 

Vakantie... 

dat is : weer tijd maken om te leven en al je vriendschap aan elkaar te geven. 

 
Aan ieder, een deugddoende vakantie, maar vooral een spetterend bivak vol enthousiasme en 
inzet! 
 
 
Hou jullie allen gezond en wel! 
 
 
Een hartelijke en genegen groet uit Maldegem en tot op bivak! 
 
 
 

Padre Luciano (proost Luc)  
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HET THEMA 

Jommeke 

 

Jommeke en zijn vrienden wonen in het immer zonovergoten Zonnedorp. In de wereld van Jommeke 

valt altijd iets te beleven. Vaak reist hij met zijn vrienden en professor Gobelijn af naar exotische 

oorden, op schattentocht, om een inheemse bevolking te redden, of gewoon zomaar…  
 

Jommeke 

Jommeke is het hoofdpersonage en de zoon van Marie en Teofiel. Hij is een 

snuggere knaap die niet vaak stil zit. Meestal is hij braaf, maar soms durft 

Jommeke ook al eens ondeugend te zijn. Hij staat steeds klaar om iemand 

te helpen of om onrecht te bestrijden. Samen met met zijn beste vrienden, 

zijn trouwe papegaai Flip en professor Gobelijn gaat hij het avontuur te lijf. 
 

Flip 

Flip is de pratende groen-rode papegaai die Jommeke vergezelt op zijn 

avonturen. Hij heeft nogal veel noten op zijn zang en kan soms arrogant 

overkomen, maar dankzij zijn intelligentie weet hij Jommeke meer dan eens 

uit de nood te helpen. ‘Klinkt het niet, dan botst het maar’ is op Flips’ lijf 

geschreven. Hij heeft nog net geen arendsogen, maar kan vrouwtjes spotten als geen ander. Het is dan 

ook geen uitzondering dat deze rokkenjager de liefde verklaart aan een menselijk figuur.  
 

 

Filiberke 

Jommekes beste vriend heet Filiberke. Hij is wat minder snugger  

als Jommeke, en een echte speelvogel. Soms is hij zo overtuigd 

van zijn eigen idee dat hij de andere personages op de zenuwen werkt. 

Toch is hij vaak heel vindingrijk en kan hij redding brengen in benarde 

situaties. 

Ook Filiberke heeft een trouwe viervoeter, zijn hond Pekkie.  
 

 

Pekkie 

Pekkie is de trouwe viervoeter van Filiberke en ziet zo zwart als roet. Deze poedel volgt zijn baasje 

overal waar deze gaat en doet verder geen vlieg kwaad. 
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De Miekes 

Deze tweeling Annemieke en Rozemieke zijn zeker niet te missen bij 

elk avontuur, en daarenboven zijn ze ook niét mis. Ze zijn bijna niet 

van elkaar te onderscheiden. Ze schillen letterlijk maar 1 haar van 

elkaar. De miekes kunnen zeker hun mannetje staan alhoewel ze beter 

bekend zijn als de angsthazen. Annemieke en jommeke kunnen het 

goed met elkaar vinden, net zoals Rozemieke en Filiberke. Al brengt 

dit wel wat problemen mee bij de avonturen. 
 

 

 

 

 

Professor Gobelijn 

Professor Gobelijn is voor Jommeke een soort nonkel, 

waarbij hij steeds terecht kan. Er gaat geen dag 

voorbij in Zonnedorp zonder dat professor Gobelijn 

komt aangehold met een gek avontuur.  Het gebeurt 

meer dan eens dat de verstrooide professor zich 

verspreekt of vergist, waardoor het verhaal een 

onverwachte wending neemt. Met zijn meesterbrein 

weet hij wel altijd een oplossing te vinden. Zijn 

bekendste uitvinding moet wel de vliegende bol zijn, de 

bolide die onze vrienden overal ter wereld brengt en 

dat tegen een snelheid van 3000 km/hr. 
 

 

 

Begijntjes (Begonia, Eufrasie, Prudentia…) 

De begijntjes zijn de bewoonsters van het begijnhof van 

Zonnedorp. Ze wonen er samen in verschillende huisjes 

rond een kapel. Ze dragen allemaal religieuze kledij met 

een zwarte habijt en witte kap. Hun belangrijkste 

eigendom is een grote koperen koffiekan die groot 

genoeg is om koffie voor alle begijnen te voorzien. 
 

  



9 
 

Boer Snor 

Boer snor is een agrariër van de oude stempel. Hij draagt een 

overal en zijn gezicht gaat altijd verscholen onder een grote 

strohoed. Zijn mentaliteit is net zoals zijn boerderij stil blijven 

staan in de tijd, en dit zorgt soms voor problemen met Jommeke 

en zijn vrienden. Op zijn boerderij heeft hij een heleboel dieren, 

maar zijn favoriet is Bella de koe. Overigens is hij erg gierig. 
 

 

 

 

Bella 

Bella is de muzikale koe van boer snor. Ze volgt blindelings dikke schijven, en 

wanneer ze haar favoriete muziek hoort geeft ze extra veel melk. 
 

 

 

 

Kwak en Boemel  

Kwak en Boemel zijn twee landlopers die zowel vrienden als vijanden van 

Jommeke zijn. Samen hebben ze drie tanden en vijf hersencellen. Hun enige 

talent is anderen oplichten. Meestal wonen Kwak en Boemel in een hol onder 

de grond dat ze zelf graven.  
 

 

 

 

 

 

Anatool  

In zowat elk album waar Anatool voorkomt, is hij de slechterik. 

Doorgaans wil deze elegante dief een schat of geld stelen, maar 

Jommeke en zijn vrienden beletten hem dat steeds. In tegenstelling 

tot bijvoorbeeld de koningin van Onderland, een andere aartsvijand 

van Jommeke, heeft hij soms toch een goede kant. Zo staat hij 

Jommeke zelden naar het leven, maar streeft hij vooral rijkdom na. 

Hij vermomt zich vaak, waardoor Jommeke hem niet altijd herkent. 

Jommeke kan hem echter steeds ontmaskeren. 
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Jan Haring  

Jan Haring is een kwieke oude zeebonk, die Jommeke leert 

kennen op één van diens avonturen op zee. Hij ziet er als een 

doorkweekte matroos uit, met een volle witte baard, 

kapiteinsklak en gouden oorring. Jan Haring vaart pijlsnel over de 

oceaan met zijn schip, dat de naam ‘De Plank’ draagt, en liefst 

nog door volle storm. De man is nogal impulsief en het komt dan 

ook al eens tot een aanvaring met professor Gobelijn, als de 

laatste weer eens Harings naam verkeerd uitspreekt. 
 

 

 

 

De Koningin van Onderland 

De koningin van Onderland is een van Jommekes gevaarlijkste 

tegenstanders. Heel vaak staat ze hem naar het leven. Haar echte 

naam is Prutelia van Achterberg, erfgename van een adellijk 

geslacht en eigenares van een oud kasteel in een bos bij Zonnedorp. 

Zij is geestesziek en waant zich de 'koningin van Onderland', een 

fictief rijk in de kelders van haar kasteel. 
 

 

 

 

 

Carlos del Rubarbos 
Generaal Carlos del Rubarbos streeft de heerschappij over de wereld na. 

Echter worden zijn plannen steeds door Jommeke en zijn vrienden 

gedwarsboomd. Hij heeft een heel netwerk van geheime agenten en 

handlangers, die hem wereldwijd helpen. Met als doel heerser over de 

wereld te zijn.  
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STRIP 
Jommeke en het bivak naar Sleidinge 
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BOONTJES 
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VERTREK BOONTJES 
 

Beste ouders,  

De kampplek is dit jaar dicht bij huis, daarom zoude we jullie willen vragen om jullie Boontje zelf op de kampplek af te 

zetten op onderstaand adres:  

 

Chiro Sleidinge  

Lovendonk 8 

9940 Sleidinge 

 

En dat op donderdag 14 juli om 11:00. 

Indien dit voor jou niet mogelijk zou zijn, gelieve ons dan te contacteren via onderstaand e-mailadres: 

jongens.boontjes@chirosas.be 

zodat we hier samen een oplossing voor kunnen vinden      
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SPEELCLUB 
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RAKKERS 
 

Gegroet schunnige rakkertjes, 

Maak jullie borst maar al nat, want jullie hebben 

jullie zonder enige vorm van zelfbesef ingeschreven 

voor het avontuur van jullie leven. 

 

Jullie vertrekken over enkele weken op expeditie: Expeditie Robinson te Rakkerson eiland. Rakkerson 

eiland is een door dier en natuur overwoekerd stuk land waar in geen eeuwen een mens geweest is.  

Het is jullie taak om op dit eiland 10 dagen te overleven door jullie eigen nutsvoorzieningen te 

bemachtigen aan de hand van uitdagende opdrachten en heldhaftige uithoudingsproeven. Elke dag zullen 

jullie zwaar op de proef gesteld worden! Jullie zullen als een team moeten samenwerken, jullie verstand 

gebruiken en ultimate patsen, want zoals een wijs man ooit zei: “De hoogste bomen, hebben niet altijd 

de stevigste takken”. 

Wie tot het einde het eiland weet te trotseren, zal huiswaarts keren met een ongeziene prijs. Maar wees 

gewaarschuwd, de prijs is enkel te bemachtigen door alle eilandraden te overleven.  

Omdat niemand te vertrouwen is, zal er dit jaar een dagboekhut mee reizen. Zoals jullie weten, is dit de 

hut waar je op het einde van de dag al je gevoelens en bedenkingen bloot kan leggen zonder dat iemand 

anders dit ooit te weten komt.  

Bij het vertrek van deze unieke reis zullen jullie zo goed als alles achter moeten laten. Slechts enkele 

zaken zullen jullie mee naar Rakkerson eiland mogen en moeten nemen:  

• Witte T-shirt 

• Voorwerp dat typisch aan jou gelinkt is (hou dit strikt geheim voor de andere deelnemers!) 

• Verkleedkleren van verlaten eilandbewoners  

 

Bereid jullie zeer goed voor en weet wie je wel en niet kan vertrouwen, want onder niet alle stenen ligt 

genoeg stabilisé. 

Tot dan! 

Jullie grootse helden xxx 
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TOPPERS  
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KERELS 
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ASPIRANTEN 
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HET VERTREK 
Boontjes  

Jullie vinden alle vertrekinformatie op de pagina na jullie afdelingstekstje.  

Speelclub, Rakkers en Toppers  

De Speelclub, Rakkers en Toppers vertrekken met de bus aan de sporthal. We verzamelen 11 juli om 13:00 

met een gevulde maag.  

Bij het vertrek zijn we allemaal in uniform. Dat wil zeggen een Chirobroek, een Chiro-T-shirt en/of hemd. Je 

kind geeft ook zijn identiteitskaart of Kids-ID en eventueel een World Assistance Card af aan zijn leiding. Wij 

zullen die documenten veilig bewaren en teruggeven na het bivak.  

Kerels  

Omdat jullie echte helden zijn, gaan jullie met de fiets. Hierdoor vertrekken jullie een dagje vroeger. Jullie 

krijgen nog een e-mail van jullie leiding met extra informatie.  

Aspiranten  

Jullie hebben een voertuig in elkaar gezet en gaan daarmee naar de kampplek. Jullie krijgen ook nog extra 

info van jullie leiding per mail of WhatsApp of Kik of Telegram of Sky ECC. 

TERUGKOMST 
De terugkeer lijkt al weer op het normale. Het afscheidsmoment zal naast de sporthal gebeuren en de bussen 
zullen op de parking van de sporthal arriveren. De valiezen worden enkele uren later afgehaald op de Chiro 
gezien de camion nog geledigd moet worden. Het exacte uur van aankomst komt die dag op de website en 
Facebookpagina. Dat zal vermoedelijk rond 16 uur zijn.  
 

BEZOEKDAG 
De bezoekdag op 17/07  is een namiddag waar iedereen welkom is op onze kampplaats om ons eens te 
komen bezoeken. We starten om 14 uur met de opening. Daarna staat er nog een interactieve wandeling op 
de planning en natuurlijk ook de viering met het uitreiken van de leiderskoorden. Verder zal er tijdens jullie 
bezoek een hapje en een drankje aangeboden worden. 

We willen iedereen vragen om zo veel mogelijk met de fiets te komen. Dit niet alleen omdat het niet zo ver is, 
maar vooral omdat er haast geen parkeerplaats is in de nabije omgeving. De kampplek ligt midden in een 
woonwijk.  

Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

Graag tot dan! 
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DE VALIES 
 

Slaapgerief 

• Slaapzak 

• Veldbed of matras 

• Een hoofdkussen 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) LET OP! In het zwembad mag je enkel binnen met een korte, spannende zwembroek ZONDER 

zakken.  

• Ondergoed  
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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 anti-muggenmiddel 

• ID of KIDS ID  

• Persoonlijke geneesmiddelen met info voor de leiding  

• Drinkbus 

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

• 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 eens gesnoept 

mag worden. 

GSM en andere multimedia 
Gsm’s en ander multimedia zijn strikt verboden t.e.m. Rakkers. Moesten we er toch vinden worden deze 

afgepakt en teruggegeven aan het einde van het bivak. De Toppers, Kerels en Aspiranten maken duidelijke 

afspraken met hun leiding. Gsm-gebruik beperken we tot een absoluut minimum. 
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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 9 juli (tot ’s avonds) verzameld in het oude Boontjeslokaal (eerste lokaal 

links als je op de Chiro komt).  

  

Gelieve je bagage te beperken tot 1 stuk per kind.  

Er zal een systeem aanwezig zijn om de valies nog eens extra te merken per afdeling maar dit wijst zichzelf 

uit. 

ZORG ZEKER DAT JE NAAM EN JE AFDELING GOED OP JOUW VALIES 

STAAN! ZO KOMT JOUW BAGAGE VLOT BIJ JOU TERECHT.  
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CONTACT 
 

Bel me niet… schrijf me 

Op bivak is ons enige contactmiddel met de buitenwereld de postduif, dus wie zoonlief wat nieuws van het 

thuisfront wil delen, kan een kaartje, brief of pakket opsturen naar volgend adres:  

 

Naam van jouw Chirospruit  

Chiro Sint-Andreas Stekene  

Lovendonk 8 

9940 Sleidinge 

 

  
Let wel op; de postbode komt niet meer dagelijks langs dus stuur best je post aan het begin van het bivak.  
Onze (vernieuwde) kaartjes zijn op bivak te koop voor 1,50 euro per stuk, postzegel inclusief. Postzegels kan 
je ook apart verkrijgen, enveloppen zijn gratis. Als jouw kind post wil sturen dan is een adressenlijst essentieel! 
Handig is om op kleefbare etiketten de adressen voor te schrijven.  
 

Indien er toch iets zou zijn…  
 
Indien er toch iets zou zijn, zijn we - via de groepsleiding - uiteraard wel telefonisch bereikbaar:  
 
Sam Schokkaert (Kampleider): +32 474 45 82 79  
Mathijs De Cock: +32 471 86 38 12 

Willem Van Severen (Volwassen Begeleider): +32 471 28  16 16 
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EEN GEMIDDELDE BIVAKDAG 

 

07:15  Opstaan 

07:30  Ontbijt 

08:30  Opening 

09:00  Diensten 

09:00  Voormiddagprogramma 

12:30  Middagmaal 

13:30  Platte rust 

14:30  Namiddagprogramma 

16:00  Vieruurtje 

18:30  Avondmaal 

19:30  Avondprogramma 

20:00  Bedtijd Boontjes 

20:30  Bedtijd Speelclub 

21:00  Bedtijd Rakkers 

21:30  Bedtijd Toppers 

22:00  Bedtijd Kerels 

22:30  Bedtijd Aspiranten 

23:00  Bedtijd Leiding 
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MUIZENSTREKEN 
 

Piewp piewp piewp! Jawel, hier ben ik dan weer! Het kleine muisje dat zich nog steeds schuil houdt op de chiro 

in de voorbouw. Voor degenen die mij nog niet zo goed kennen, zal ik me even voorstellen: ik ben het muisje 

dat al sinds enkele jaren op de chiro rondsluipt en in de gaten houdt wat er zoals plaatsvindt. De redactie heeft 

mij gevraagd om ook de afgelopen periode weer verslag bij te houden, en zo breng ik dit naar jullie, ‘de lezertjes’. 

De leiders hebben de afgelopen tijd niet stilgezeten en hebben weer heel wat uitgefreten. Dus zet je comfortabel 

en lees aandachtig de verhalen van jullie helden. 

Wat heb ik de afgelopen maanden toch weer wat meegemaakt hé, jongens jongens toch. Maart was nog maar 

net ingezet of er kwam een doorbraak in het onderzoek van professor Segers. Samen met zijn assistenten 

beleefde hij na een aantal inspiratiesapkes op een fuif het eureka-moment: hij had een manier gevonden om 

frakken te dupliceren! Segers et al. kwamen dan ook zondag al stralend toe op de chiro met hun gloednieuwe 

TNF exemplaren.  

Begin april was het tijd voor de opbouw van de alombekende Message Party. Deze ging door op onze eigen 

koer, waar de leiders dag in en dag uit de voeten van onder het lichaam werkten en sleurden met vanalle zware 

gewichten, en dit onder leiding van SVDV die vanuit zijn zetel een oogje in het zeil hield. Toen de fuif 

daadwerkelijk was aangebroken heb ik mezelf meermaals de vraag gesteld of er nog mensen met geld in de 

zakken naar huis vertrokken zijn. CF had de beste verkopers trucen bovengehaald om zoveel mogelijk 

onwetende feestgangers het dwaalspoor op te sturen. Wat later die avond had MM gezien dat er een akkefietje 

ontstond in de zaal, en besloot daarom een stevig gesprek te voeren met EJ, tot grote ergernis van C. Wat een 

fenomenale week was me dat. 

Wanneer dat achter de rug was kon de paasvakantie beginnen. WF had de nobele taak op zich genomen aan 

de toekomst van de chiro te denken en stuurde daarom MC, TDC, TS een weekje op vakantie richting het 

zonnige Brugge. Wat een avontuur was dat! Daar spreken ze binnen tien jaren nog over. 

Even later vertrokken de leiders als echte nozems richting Farpants, daar konden de leiders beslissen of ze het 

label ‘naaiproof’ al dan niet konden ophangen. Overigens slaagden de helden er ook in het mysterie van de 

verloren bekers op te lossen, gelukkig! Wat een verhalen hé, ze maken toch altijd de gekste dingen mee. 

Nog wat later was het weekendtijd, de fameuze paastrektocht. Op vernuftige wijze heb ik mezelf in de rugzakken 

van de leiders, tussen de frisse aluminium kokers, weten te verstoppen zodat ik toch mee kon genieten van de 

avonturen. Iedereen gooide zijn duimpje los om allersnelst op locatie te geraken. Dit jaar waren er geen super 

grote verliezers, al neigde het teampje van MDC een beetje die kant uit. Op dat weekend is gebleken dat SS 

echt niet gemaakt is om met een auto te rijden, toen hij dat even demonstreerde. Zaterdag gingen de 

chiromannen even uitreinzen in het frisse zwembad. Het uitbaatstertje van het terrasje was er dan ook niet mee 

gediend dat de leiders even kwamen uitrusten na het zwemmen. Gelukkig heeft ZJ nog wat kunnen 

onderhandelen en wat van de prijs af kunnen doen. Diezelfde avond Maakten TDC en WF zich wat zorgen over 

de veiligheid van de speeltuin en besloten deze vakkundig te verwijderen, zoals het hoort. Na het avondspel dat 

iedereen samen speelde, schoot het LB plots te binnen dat hij zijn toets chemie van het 6de middelbaar nog 

steeds niet terug had gekregen. Hij besloot dat ook contact op te nemen met zijn leekracht van in der tijd. Het 

telefoontje draaide anders uit dan gehoopt, legende heeft dan ook dat Brechtje nog steeds zijn mond aan het 

wassen is na alle onkuisheden die hij die avond naar LB’s hoofd heeft geslingerd. 
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Ook kan ik met heel veel plezier en enorm veel trots vertellen dat MB zijn verwelkt bloemetje sinds de vorige 

editie van de krabbeling eindelijk geplukt is! Althans, dat beweert hij zelf. Ik heb op kot Ott wel een collega muisje 

zitten die hier meer over weet, maar die kon ik helaas niet bereiken.  

Tot slot was het ook nog lentebivak, het weekend voor de kleintjes. Ik weet nog heel goed het moment waarop 

CV uitpakte met zijn fantastische stuurmanskunsten, maar dat anderen er heel weinig van bakten. Dit vonden 

de leiders dan weer geweldig. 

 

Zozo, ik denk dat jullie weer op de hoogte zijn liefste lezertjes! Het waren me weer een aantal knotsgekke 

maanden. Voor nu trek ik me terug in mijn knus holletje in de voorbouw, maar onthoud: het muisje ziet alles        

Veel plezier op bivak! 

Het muisje van de voorbouw xx 
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KLEURPLAAT 

 

 

 

 

 


