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BIVAK 

CHIRO 

LA LA LA 

Ik ben bij Chiro 

Stal, want de 

rest durf ik al!   



Voorwoord 

 

Dag Chirowezens, 

 

Het werkjaar is alweer half om en dus hoog tijd voor een nieuwe schakel! Omdat 

het alweer een tijdje geleden is, kan je genieten van extra veel leesplezier. Want de 

Chirojongens hebben natuurlijk niet stilgezeten! Een eetdag, een ouderavond, een 

paasviering, … We hebben ons best gedaan om er tot nu toe een goed jaar van te 

maken. De belevenissen van de leden en de leiding vind je in dit boekje terug. 

 

Het wordt ook stilaan uitkijken naar het bivak! Het is nog 2 maanden, maar we 

kunnen nauwelijks wachten. De leiding is dan ook volop bezig met de 

voorbereidingen. Je kan in de maand juni ook de leiding bij je thuis verwachten. Zij 

komen langs om het inschrijvingsgeld op te halen en wat meer info te geven over 

het bivak. 

We hopen natuurlijk dat iedereen – groot en klein – mee gaat op bivak. Dat zal wel 

geen probleem zijn… Wie wil nu het hoogtepunt van het chirojaar missen? 

 

Tot aan het bivak is het nog bijna elke zondag Chiro, al is het niet altijd volgens de 

gewone regeling. De juiste kalender vindt je op de laatste pagina van deze schakel 

terug. 

 
 

Veel leesplezier! 

 

 



Sinterklaas bij de Speelclub 

 

- Robbie : Ik heb veel snoepjes van zwarte piet gekregen. Ook kregen wij 

allemaal een grote snoepzak en 2 potjes klei. 

 

- Robin : De zwarte pieten waren volgens mij verliefd op de meisjes! 

 

- Maarten : Ik moest samen met Jens voor sinterklaas een liedje zingen. 

 

- Jens : Ik heb zwarte piet getekend en daarna heb ik moeten zingen. 

 

- Rob : Nadat we hadden gezongen gooide zwarte piet snoepjes naar ons. 

Toen moest ik bij de sint komen en een aap en een ezel nadoen! 

 

- Sam : Ik moest samen met Kobe tegen de zwarte pieten worstelen. Zwarte 

piet heeft mij onderste boven gehouden! 

 

- Ben : We hebben tekeningen op een heel groot blad gemaakt. Ik moest naast 

de sint blijven zitten omdat ik op de Chiro soms wegloop tijdens de 

spelletjes. 

 

 

 



Sinterklaas volgens de Rakkers 

 

Op zondag 2 december heeft de goede sint een bezoekje gebracht aan de Chiro. 
Nadat we een tekening gemaakt hadden en een aantal liedjes gezongen hadden 
kwam de sint binnen. Toen kregen we veel snoepjes. Veel kinderen moesten een 
opdracht doen toen ze naar de sint moesten gaan. Toen ik (Younes) naar de sint 
moest gaan zeiden de zwarte pieten niks. Ik (Younes) moest een mop vertellen 
maar ik wist er geen. Toen ik (Younes) snoep kreeg wilde iedereen wat van mij.  
 
Ik (Joren) moest één volle minuut aan een patrel gaan hangen. Ik vond dat niet 
grappig. Leider Toon heeft mij geholpen om terug naar beneden te komen. 
Omdat Dieter niet zweeg kreeg hij plakband op zijn mond. Zo kon hij niets meer 
zeggen. 
 
Ook leider Toon moest naar de sint gaan. Dit dankzij leider Wesley. Hij was tegen 
de sint gaan zeggen dat leider Toon minder actief moest zijn. Toen leider Toon bij 
de sint zat zei de sint het volgende: “Dag leider Toon. In mijn grote boek staat dat 
je wat minder actief moet zijn. Maar weet je wat ik er van vind? Des te actiever, des 
te beter.” 
 
Reactie van leider Toon: Wat is de sint toch een goede man. ☺ 
 
           De Rakkers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de sint en zijn piet moeten af en toe naar het toilet 



Space-weekend 

 
Vrijdag 22 februari was het eindelijk zover. Na enkele weken voorbereiding door de 
leiding, konden de Speelclub en Rakkers vertrekken op space-weekend. We werden 
allen om 19u verwacht in de jeugdlokalen, waar we dan om 20u het space-lokaal 
betraden. Hier installeerden we onze bedjes. Toen iedereen uiteindelijk klaar was, 
sloeg de klok al 21u00. Hoog tijd dus voor een inwijdingsfeestje. Iedereen weet dat 
je van hard dansen moe wordt en dus kropen we maar goed op tijd ons bed in. 
Nadat leider Toon nog een spannend verhaal had voorgelezen, vertrok iedereen 
naar dromenland. 
 
Plots werden de Rakkers om 1 uur ‘s nachts uit hun bed gehaald. Niemand begreep 
waarom, tot leider Wesley hen vertelde dat het nachtspel was! Per 2 moesten ze een 
tocht door het bos maken, waar enkele leiders zich verstopt hadden. Na veel 
verkeerd lopen, en hard roepen waren de Rakkers stikop en mochten zij hun 
Speelclubvrienden weer vergezellen in dromenland. 
 
De volgende morgen werd iedereen gewekt voor een goed ontbijt. Nadat we 
allemaal onze speelkleren hadden aangetrokken, ging iedereen naar de zaal. Hier 
ontstond een reuze-kussengevecht! Na een tijd ontstonden er 2 kampen: de leden 
vs. de leiding! Wie er gewonnen heeft weten we nog altijd niet, maar dat het een 
heus slagveld was, dat weet iedereen! De klok sloeg 12u, tijd dus om te gaan eten. 
Heel het space-centrum hing vol met de geur van overheerlijke pannenkoeken, 
mmm! Nadat iedereen zijn buikje had vol gegeten vertrokken we richting het 
trainingszwembad. Aangezien zweven en zwemmen ongeveer hetzelfde effect 
heeft, moesten we toch zien hoe onze astronauten het zouden doen als ze 
uiteindelijk naar de ruimte zouden gaan. Toen iedereen had bewezen dat hij de 
naam astronaut waardig is, konden we weer richting space-centrum vertrekken. Wat 
waren wij blij toen we daar de geur van spaghetti aantroffen! Onze spaghetti-
kookploeg had zijn uiterste best gedaan en het was hun nog goed gelukt ook!  
 
Plots werd iedereen verwacht in het briefing-lokaal. Hier stond een echte cinema-
zaal opgesteld, met groot scherm inclusief! We gingen “beesten bij de buren” 
kijken. Toen een deel van de leiding tijdens de film wakker werd, zijn ze naar hun 
hotdogkraam “de voile ajoin” gegaan en beginnen bakken. 1 voor 1 mochten de 
leden een hotdog komen halen, want anders kon onze bakker niet volgen. Toen de 
hotdogkraam uitverkocht was en de film afgelopen, is iedereen in zijn bed 
gekropen, moe maar voldaan. 
 
De volgende morgen werd de leiding weer gewekt door de leden (zo actief ’s 
morgens!), en konden we beginnen aan ons ontbijt. Toen zijn we maar beginnen 
opruimen en kuisen, en dan ineens verschenen de leiders met een reuzekom, vol 
met frietjes! Toen ook deze op waren, zijn we vertrokken richting … (dat was nog 



een verrassing). Niemand had door waar we naartoe gingen, tot we ineens in het 
gebouw stonden. We waren aanbeland in het Europlanetarium van Genk! Wauw, 
het leek daar wel de ruimte! We moesten allemaal gaan zitten in een grote, ronde 
cinemazaal, met boven ons een gigantische koepel! Hierop werd heel het heelal 
beschreven. Nadat we nog wat uitleg gekregen hadden over de zon, vertrokken we 
weer richting space-centrum. Daar werden alle astronauten opgepikt door de 
ouders. En ook de leiding kon naar huis, bekaf, maar nog nagenietend van een zalig 
weekend! 
 

De astronauten en leiding 

 
Help jij het marsmannetje de weg naar zijn ruimteschip terugvinden? 

Hierna kan je de tekening ook inkleuren! 



Kerstfeestje bij de toppers 

 

Bram: We hebben zoals elk jaar cadeautjes uitgewisseld. Ook hebben we chips  

gegeten en Christof had de zak laten vallen. Buiten hebben we doof het 

vuur gespeeld. 

 

Jelle: We hebben een spel met vuur gespeeld en mijn groep had gewonnen. 

Het was heel warm. We hebben ook chips gegeten en pakjes 

uitgepakt. Het was heel fijn. 

 

Joran: Eerst hebben we 2 vuurtjes gestookt om daarna ze met water uit te 

blazen en bij het vuurtje dat nog aanwas (dat van de winaars) stookten 

we verder. We hebben ook nog chips gegeten en cola gedronken. 

 

Jorge: We hebben cadeautjes verloot en een spel met vuur gespeeld. Daarna 

hebben we nog wat chips gegeten en cola gedronken. Jay had de chips 

laten vallen. Het was een fijne avond. 

 

Christof: We hadden pakjes uitgedeeld en chips gegeten die Pieter had 

meegebracht. Daarna hadden we twee vuren gemaakt en daarmee een 

spel gespeeld. Één was uitgegaan en we waren ons aan het opwarmen 

aan de andere die nog aan was en daarna weet ik het niet meer. Maar het 

was wel tof. 

 

Wim: Ik was er niet omdat ik ziek was denk ik. 

 

Jay: Het was wel degelijk Christof die de zak zeer slecht aangaf en hem 

daarom op de grond had laten vallen! 



Zettersprijskamp van de Kerels 

 

Op zaterdag 18 april organiseerden wij Kerels onze zettersprijskamp. Hiermee 
wilden we een extra centje verdienen. Zo kunnen we op bivak onze naam als 
beruchte Kerels nog meer waar te maken. Dankzij de 30 kaarters die gekomen zijn 
hebben we toch wel wat verdient. En we mogen natuurlijk ook de mensen niet 
vergeten die gewoon iets (sommigen veel meer dan “iets”) zijn komen drinken. 

De avond begon om 20u met de uitleg van de regels. Er zouden 5 bomen gezet 
worden. Na enkele bomen werd duidelijk wie de favorieten waren. Er werd gezet, 
gepast, klak afgegaan tot een uur of half twaalf. Toen was het tijd voor de 
prijsuitreiking. De eerste prijs ging naar Erik Vandueren van Stalse Heide. Leider 
Simon had evenveel punten, maar iets meer tegenpunten en moest dus tevreden 
zijn met een tweede plaats. De top drie werd vervolledigd door Johnny Vaes, de pa 
van leider Jan. 

We willen natuurlijk graag iedereen bedanken die gekomen is om er een gezellige 
avond van te maken. Wij vonden het een geslaagde avond en aan de contente 
gezichten en goeie reacties te horen vonden jullie dat ook. We nodigen jullie 
volgend jaar alvast voor dezelfde plezante kaartavond en wie weet is de hoofdprijs 
dan voor u! 

En dan nu … nix meer. Saluuuu 

Greetz, 

de Kerels 

 



De eetdag: Chez Chiro Stal 

 

Zaterdag was het weer zo ver! DE eetdag van Chiro Stal! Er was lang naar 

uitgekeken om die lekkere spaghetti’s en lekkere croque’s te verpulveren. 

Wij (de aspi’s) kregen het genoegen om de mensen te bedienen. Dit hield in 

opdienen. De eerste shift was het plezantste. Dit kwam doordat er toen nog niet zo 

veel volk aan het eten was. Maar de 2de daarentegen… We moesten hard 

doorwerken om de mensen een zo goed mogelijke service te geven. Het eten zelf 

zag er zo heerlijk uit dat het nog moeilijker was om op te dienen en je buikje in 

bedwang te houden. Toen onze shift gedaan was konden we er eindelijk voluit van 

genieten. Dit deden we dus ook!!  

Als we punten zouden moeten geven zouden we het zeker en vast een 10 geven! 

DAAROM vele complimenten en dank aan de mensen die dit mogelijk gemaakt 

hebben! En natuurlijk bedankt voor de massale opkomst!! Het was een geslaagde 

eetdag!! 

 

Vriendelijke groeten, 

de Aspiranten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ouderavond 2008 

 

Na een jaartje niet op het podium te hebben gestaan, was het de hoogste tijd dat we 
die 2 jaar aan inspiratie op de wereld loslieten. Dat deden we dan ook op vrijdag 25 
en zaterdag 26 april. Na maanden schrijven, oefenen, decor maken en 
voorbereidingen treffen was het weekend van de waarheid aangebroken… 
Na de generale repetitie donderdag hadden we allemaal zin om onze toneeltjes te 
laten zien aan mama, papa, bomma, bompa en zoveel anderen. 
 
Vooraleer de ouderavond echt van start ging, konden we genieten van een 
schitterende inleiding, ineengestoken door Toon vs. Toon². 
Eerst waren de Speelclub aan de beurt met “Pinokkio en de 1001 biggetjes”. Na 
enkele bange momenten liep het verhaal toch nog af en de Speelclub verdienden 
dubbel en dik het overdonderend applaus dat er gegeven werd. 
Na de Speelclub waren de Rakkers aan de beurt. Zij verloren op een zondag een 
rare Rakker die besloot eens bij de andere jeugdbewegingen te gaan zien. Hij 
besefte al vlug dat het bij Chiro Stal veel plezanter is als elders en kwam gauw terug. 
Het laatste stukje voor de pauze was van de Aspiranten. Zij probeerden een 
schuchter meisje om te toveren tot een vamp die alle heren het hoofd zot maakt. 
Spijtig genoeg bleek de jongen van haar dromen daar niet op de vallen. Dus: 
meisjes, blijf jezelf! 
 
Nu de helft van de leden hun ding hadden gedaan, was het tijd dat iedereen wat op 
adem kon komen. De mensen konden aanschuiven aan de toog voor een stevige 
pint en de oudere groepen kwamen langs met tombola. Tijdens de pauze konden 
de mensen wat bijbabbelen of genieten van het filmpje met foto’s dat geprojecteerd 
werd op de scene. Aan het einde van de pauze werden nog de tombolaprijzen 
uitgedeeld waaronder natuurlijk een lekkere bak bier én… een TE GEKKE 
LUCHTGITAAR!!! 
 
Tijd om er weer tegenaan te gaan… Na de pauze mochten de Toppers eerst hun 
ding doen. We zagen dat Romeo & Julia naar elkaar toe groeiden, ondanks de vete 
tussen Onder-Stal en Boven-Stal. Het doek viel na het tragische Shakespear-einde. 
Na de Toppers waren de Kerels aan de beurt. Zij verkozen dit jaar voor de eerste, 
en wellicht ook laatste, keer Mister Stal. De kandidaten waren Eddy de nerd, Fabio 
de Fabio, Jean-Paul de homo en oud-leider Gerd Put. “Putteke” won de prijs 
natuurlijk met glans. 
Nu alle groepen aan de beurt waren geweest, was het natuurlijk tijd voor het 
leidingsstukje! Aan dit stukje werd in het voorjaar van 2007 (!) zelfs al gewerkt, dus 
er is zeker tijd en moeite in gekropen. Jak Matrak en Nik de Flik kregen de 
opdracht om de bende van de Padre op te doeken. Dit lukte wonderwel dankzij 
hun gadgets en ook dit verhaal liep dus goed af. 



Niet vergeten dat er tussen de stukjes van de groepen ook gelachen kon worden 
dankzij de tussenstukjes van de leiding. Je herinnert je er vast nog wel een paar… 
 
We kregen veel goeie reacties – waarvoor dank – en ook uit het gelach en het 
applaus gaan we ervan uit dat het een zeer geslaagde ouderavond was (de beste in 
jaren?). Het was alleszins heel fijn om te doen! 
 
Rest ons alleen nog enkele mensen te bedanken: 
- de oud-leiding voor de hulp achter het doek en achter de toog - Applaus 
- Toon vs. Toon² voor de logistieke opbouw en het licht en geluid - Applaus 
- Luba voor het mooie shminken! - Applaus 
- Ten slotte al de leden die super hun best hebben gedaan om er twee 
onvergetelijke avonden van te maken. - ongelofelijk, oorverdovend applaus! 

 
Hopelijk hebben jullie ervan genoten en we beloven voor volgend jaar alvast een 
nieuwe ouderavond vol toneel en plezier! 
 
 

Bye! 
De leiding 

 
 



Minivoetbaltoernooi van de Aspiranten 

 

2 mei, vandaag doen we de voorbereidingen van ons minivoetbaltoernooi: 

2 tenten opzetten, frigo’s op hun plaats zetten, het vlees klaarleggen, … 

3 mei, de grote dag. Om 10.00 uur staan al de leden en de leiding klaar om nog wat 

kleine dingen in orde te maken, rond 14.00 uur staan al de voetbalploegskes klaar, 

er waren er in totaal 5. En wie stond in de finale? De leidingsploeg! Eerst speelden 

ze gelijk en daarna verloren ze de penalty’s. 

De leiding moest content zijn met een fles Leffe en de winnaars kregen een zalige 

fles Duvel. Na deze finale om 17.00 uur staat iedereen klaar om een overheerlijke 

BBQ te eten. 

Toen al de gasten weg waren, mochten de Aspi’s nog alles opruimen. Het toernooi 

en de BBQ was een succces. 

 

Aju met de paraplu! 

 



Wist-je-dat… 

 

… je leiders een dezer dagen op visite komen om uitleg te geven over het bivak? 

 

… ze dan ook het inschrijvingsgeld ophalen? 

 

… er drie leiders aan het leren autorijden zijn? 

 

… de fotoboeken van 50 jaar Chiro ondertussen af zijn en uitgedeeld worden? 

 

… onze 4 patrouilletenten binnen zijn geweest voor herstel en nu weer zo goed als  

     nieuw zijn? 

 

… we deze natuurlijk nog steeds verhuren voor een scherp prijsje?! 

 

… wij een van de weinige Chiro’s zijn die heel de zomer “open” blijven? 

 

… de Chiro in Vlaanderen volgend werkjaar 75 jaar bestaat? 

 

… de Parochie van Stal volgend werkjaar 100 jaar bestaat? 

 

… je nog veel meer informatie vindt op www.chirojongensstal.tk? 

 

… op de volgende pagina de kalender van de Chirojongens staat? 

 

… het heel handig is als je deze op je koelkast (of een andere zichtbare plaats) hangt? 

 

 

 



Kalender Chirojongens Stal 

 

Zondag 15 juni : Examenregeling (chiro van 14u tot 16u) 

 

Zondag 22 juni : Examenregeling (chiro van 14u tot 16u) 

 

Zondag 29 juni : Gewoon Chiro 

 

Zondag 6 juli : GEEN CHIRO 

 

Zondag 13 juli : Gewoon Chiro 

 

Zondag 20 juli : Gewoon Chiro 

 

Zondag 27 juli : Gewoon Chiro 

 

Vrijdag 1 t.e.m. zondag 10 augustus :  Bivak 

(Aspi’s: 31/07 t.e.m. 10/08 – Speelclub: 4/08 t.e.m. 09/08) 

 

Zondag 17 augustus : Gewoon Chiro 

 

Zondag 24 augustus : Gewoon Chiro 

 

Zondag 31 augustus : Gewoon Chiro 


