


VOORWOORD 
 
 
Beste Geksentriekelingen, 
 
 
Het superformigeksentrieke jaar zit er weer bijna op, dus het wordt 
stilletjes terugblikken op het fantastisch jaar en zeker ook vooruitkijken 
naar het fijne nieuwe jaar dat staat te wachten! Ook de zomer is weer 
voorbij aan het gaan (wat waarschijnlijk wil zeggen dat het over twee 
weken winter is, aangezien we tegenwoordig lente en herfst overslaan), 
dus toch even terugblikken op het bivak van afgelopen zomer. 
 
Het was niet zomaar een zomer, maar eentje die we maar om de 5 jaar 
meemaken... We hebben met de leiding moeite nog kosten gespaard om 
maar liefst twee onvergetelijke bivakken in elkaar te steken. 
 
Begin juli zijn we eerst met de kleinsten onder jullie naar Oostmalle 
getrokken om de buurt te laten zien wat voor een geksentrieke bende we 
wel niet zijn. Aangezien gek doen zeker een extra draai krijgt met het 
andere geslacht erbij, gingen ook de jongste chiromeisjes mee! De 
Speelclub en Rakkers geven verder in deze schakel hun rechtstreeks 
verslag over het klein bivak 
 
Dan kwam het bivak waar meer dan 1 lid (en leiding) naar uitkeek: het 
buitenlands bivak! We trokken dit jaar naar Elmen in Oostenrijk om te 
kijken of ze daar echt wel jodelen en of echo’s nu werkelijk werken (echt 
wel). 
 
Het buitenlands bivak zal voor ons allen een herinnering zijn die we nooit 
meer vergeten en onze drie oudste groepen vertellen jullie graag wat ze 
er allemaal meemaakten. Hun avonturen kan je natuurlijk ook iets verder 
lezen. 
 
We wensen jullie veel leesplezier en we hopen dat we jullie allemaal ook 
in het nieuwe werkjaar mogen verwelkomen. Dit met nieuwe leiders en 
voor sommigen ook een hele nieuwe groep! 
 
Tot binnenkort! 
 
 
 

De leiding 



KLEIN BIVAK IN OOSTMALLE VOLGENS DE SPEELCLUB 
 
 
Op zondag 2 juli vertrokken we op bivak. Toen we op de bivakplaats 
aankwamen hebben we ons geïnstalleerd in onze kamer. Daarna 
hebben leider Pieter en leider Toon ons alle hoekjes en kantjes laten 
zien van de bivakplaats. We zijn op dagtocht geweest naar een zwem-
bad samen met de meisjes. Het was er heel fijn. ’s Avonds hebben we 
vliegeniershelmen geknutseld. Eerst moesten we een ballon volplakken 
met stukjes krant en daarna, als de ballon droog was, moesten we deze 
verven. Onze leiders hadden een touwladder in een grote boom 
gehangen en we hebben er op geklommen. Het was heel hoog. 
We hebben ook een grote windvlieger gemaakt want er was heel veel 
wind.  
De laatste avond hebben we kampvuur gehad. De laatste dag was het 
bezoekdag. Toen zagen we onze mama en papa terug. Na de bezoek-
dag gingen we naar huis en dat was het einde van het bivak in Oost-
malle.  
 
 

Wout, Ben, Rob, Maxim, Sam, Kobe, Seppe 
(de andere Speelclub zijn spijtig genoeg niet mee geweest op bivak) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KLEIN BIVAK IN OOSTMALLE VOLGENS DE RAKKERS 
 

 
Op maandag 2 juli vertrokken we naar de bivakplaats. 
We hebben veel gelachen. 
 
We zijn meteen op verkenning gegaan, toen merkten we dat we een 
grote bivakplaats hadden. 
 
De derde nacht hebben we een blaaspijpgevecht als nachtspel gedaan. 
 
Toen we op appel- en eitocht zijn gegaan, ben ik (Bjorn) gevallen. Maar 
we hadden wel een grote buit. 
We hebben tien kilometer gewandeld en dat was drie te ver. 
 
We hebben ook een grote windvlieger gemaakt en toen de Speelclub die 
loslieten, ging Joran vliegen. 
 
We hebben aan de vuurkorf gezeten. Dat was gezellig. 
 
En toen was het bivak gedaan. 
Het was dolfijn. 
 
 

De Rakkers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



DE AVONTUREN VAN DE TOPPERS IN OOSTENRIJK 
 
 
Op een regenachtige zaterdagmorgen om 6.10h vertrokken we met de 
bus naar Oostenrijk. Het was wel een teleurstelling toen we hoorden dat 
de meisjes niet bij ons in de bus zaten, maar een stelletje Walen! 
 
We kwamen ginds tegen half acht aan en er stond al soep op ons te 
wachten. Na het inpalmen van de beste bedden zijn we voor de eerste 
keer op verkenning gegaan in Elmen. 
Na een korte nacht begon de allereerste echt bivakdag (een echte, dus 
niet van plastiek). We hebben rivieren overgestoken, bergen beklommen 
(niet zo hoog, maar we willen het spectaculair houden) en nog meer van 
die dingen. De tweede dag zijn we naar een grot geklommen die zich op 
heel veel meter hoogte bevond. 
 
We hebben de bergen ook onveilig gemaakt met een mountainbike. Da 
was echt nie normaal. Dan zijn we ook nog de bergrivieren gaan 
bewandelen. In het begin was dat wel koud aan de voeten. Tot vriezens 
toe zelfs. 
Voor de rest hebben we nog vele coole spellekes gespeeld. 
 
Vooral met de meisjes spelen was interessant. Daar hebben we vele 
dingen van geleerd. Maar het meeste hebben we geleerd van onze coole 
leiders die dit super-vet-strak-mega-biestig bivak in elkaar hebben 
gestoken. 
 
Maar nu zijn we weer thuis en is deze mooie droom alweer voorbij. Toch 
voor 5 jaar... Want dan gaan we er weer een serieus lap op geven! 
 
 

Groeten 
 

De Toppers 
 
 
 
 
 
 
 
 



BUITENLANDS BIVAK VOLGENS DE KERELS VAN 2007 
 
 
Zoals 1x om de 5 jaar gingen we nog eens op buitenlands bivak. Deze 
keer was het naar Oostenrijk, in het Lechtall, in Elmen. Waar de zon 
schijnt, waar de meisjes schaars zijn, waar de bergen hoog zijn en het 
water rijkelijk vloeit. 
 
Ergens op een 950 meter en een beetje hoogte waren er eens 3 Kerels, 
2 leiders en een buitenstaander (Toontje) die alles zouden geven om 
Elmen onveilig te maken. 
Na de verkenning van ons territorium (inclusief de beek) speelden we 
spelletjes zoals in onze goeie oude kindertijd. Nadat we hier weer 
genoeg van hadden, gingen we bergfietsen. We gingen hard!... bergaf.  
 
Na deze inspanning voor U tegen te zeggen hadden we zin om eens 
heel veel te wandelen. Tweedaagse... waarom niet. 
Na uren klimmen ... 2035 meter ... OEF ... Berghut! ... AMBIANCE! 
Dan de volgende dag de afdaling. Weer een dagje onderweg. 
 
Het dagje erna zijn we lekker ontspannend gaan zwemmen. Weer weinig 
vrouwvolk, maar dat hield ons niet tegen om ons te amuseren. 
 
Toen kwam toch wel de topper van het bivak: EXTREME CANYONING! 
Dat is dé garantie voor vette pret... 

- rappellen van 30 meter 
- sprongen van 9 meter 
- ... 

Niet mis, maar natuurlijk eiste het koude bergwater zijn tol. Een week na 
het bivak waren er nog steeds snotneuzen. 
 
De busrit was de ideale gelegenheid om eens goed lang te slapen. 
Alvast... daar hadden we op gehoopt. 
Niets van! Alleszins toch niet tot een uur of 5 – 6. Toen heeft de 
vermoeidheid ons toch geveld. De meisjes die deze keer wel samen met 
ons op de bus zaten (yeah baby) hebben ons goed wakker gehouden. 
 
MAMA, PAPA, eindelijk... Daar zijn jullie weer! 
Maar we mogen niet ontkennen dat we lieven in Elmen waren gebleven. 
 
 

Bram, Mathias, Dries 
Kenny & Dominique 



ASPIRANTEN - BIVAK 
 
 
Op 28 juli zijn we met de bus naar Oostenrijk vertrokken. De bus moes-
ten we delen met wat Walen. Ze dachten de bus te overwinnen door 
films in het Frans op te zetten en dan ook nog eens Franse ondertiteling! 
Grrr, Walen… 
Bon, aangekomen moesten we onze spullen een helling omhoog 
sleuren, omdat de bus de straat niet in kon. De verblijfplaats was heel 
mooi en proper. Propere douches, toiletten, bedden en was-bakken. 
Kortom: alles was tip top in orde… De meisjes lagen ongeveer 300 
meter verder als ons. Maar vaak zien deden we ze niet. 
Wij, de aspi-ranten en een paar leiding hebben een bekentocht gedaan 
en toen we aan het einde van de beek kwamen, waren we allemaal 
onder de 30 meter hoge waterval gaan staan. Ijskoud, brrrr! In de 
namiddag zijn we gaan “bowlingen”. Eigenlijk bleek het om kegelen te 
gaan, maar het was toch fijn. 
De volgende dag zijn we de bergen ingetrokken voor 2-daagse. We 
zouden de meisjes daar voor het eerst zien, maar bij de meisjes waren 
er problemen (ze kon niet volgen – niet al te beste schoenen, 
hoogteziekte). Dus waren ze terug gedraaid. Wij, de echte mannen, 
hebben ons geamuseerd en zijn de dag erna terug naar beneden 
gewandeld. We kwamen in het stadje Namlös aan. Hier hebben we de 
plaatselijke specialiteiten genuttigd (friet met schnitzel), maar helaas 
hebben Wesley en Kenny een taxi moeten nemen richting ziekenhuis 
wegens enkele darmkundige problemen (misschien was het wel de 
schnitzel!). 
De volgende dag waren we gaan zwemmen, heel fijn! De dag na het 
zwemmen was het extreme canyoning. Sven was de woesie die niet 
meedurfde en Wesley was nog ziek. Dus moesten we andere leiding 
meenemen. Pieter is uiteindelijk als vervanger uit de bus gekomen (hij 
was dan ook onze interimleider). In ieder geval, canyoning was gewoon 
af! We moesten pakken aandoen waardoor we bleven drijven op het 
water. We moesten van serieuze hoogtes springen en als het te hoog 
was via rappel. We moesten ook over het water lopen. Dit is ons niet 
gelukt, maar voor onze instructeur was dat geen probleem… 
De volgende dag hebben we nog wat gezelschapspellekes gespeeld en 
onze valies gemaakt. Rond een uur of 9 ’s avonds hebben we de bus 
genomen richting België. 
 
 

Groetjes, de Aspiranten en hun leiding 
 



WIST-JE-DAT 
 
... deze bivakzomer zowat de onvergetelijkste is van de voorbije jaren? 
 
... we op 30 september allemaal naar Walibi gaan? 
 
... als je je nog niet hebt ingeschreven je dat toch wel heel dringen moet 
doen? 
 
... het binnenkort ook weer overgang is? 
 
... dit de start is van een heel nieuw spetterend chirojaar? 
 
... de leiding al staat de popelen om met hun nieuwe groep aan de slag 
te gaan? 
 
... het op 17 november alweer STRING PARTY is!!!? 
 
... het dit jaar de 10de editie is en we dan ook iedereen aanraden om te 
komen!? 
 
... de chirowebsite al heel de zomer op volle toeren draait op 
www.chirojongensstal.tk? 
 
... dit dé plaats is waar je alle informatie ivm de Chiro kan vinden? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KALENDER 

 
Zondag 23 september : Gewoon Chiro 
 
Zondag 30 september : Uitstap Walibi 

(om 7u15 aan de stopplaats v.d. NMBS in Beverlo!) 

 
Zondag 7 oktober : Overgang 
 
Zondag 14 oktober : Open-spel-namiddag 

(iedereen is uitgenodigd om allemaal samen eens 
een dagje te komen “proberen”) 

 
Zaterdag 20 oktober : wc-papieractie 

(vanaf de 10de oktober zal je de bestelformulieren 
vinden in je brievenbus) 

 
Zondag 21 oktober : Geen Chiro 
 
Zondag 28 oktober : Gewoon chiro 
 
Zondag 12 november : Gewoon chiro 
 
Zaterdag 18 november : String Party ! 
 
Zondag 19 november : Geen chiro 
 
Zondag 26 november : Christus Koning 


