
 

 

 

Bivakschakel 



 

Voorwoord 

Beste chirovrienden! 

Het feestjaar zit er weer bijna op, maar eerst staan er ons nog enkele 

leuke activiteiten te wachten. Hopelijk hebben jullie net als jullie leiders 

genoten van 75 jaar chiro, dat maak je nu eenmaal niet elk jaar mee! 

Ook aan de zomer is weer bijna een eind gekomen, de herfst en de 

winter lachen ons al tegemoet. We hebben dit jaar kunnen genieten van 

een prachtige, warme zomer dus laat ons allemaal samen hopen op een 

mooie witte winter. Genoeg gezeverd over de seizoenen, we hebben 

namelijk een spetterend bivak achter de rug!  

Even een korte samenvatting… 

Dit jaar hadden we onze tenten opgezet in het verre Humbeek 

(Grimbergen). We hebben de buurt er eens laten zien wie de 

Chirojongens van Stal zijn! Van een superlang nachtspel tot een toffe 

dagtocht met zwempartij. We zijn op 2-daagse geweest en hebben 

straffe dingen beleefd en hebben in een bootje gevaren op onze eigen 

privévijver ( lees: vettige beek/poel ).  

Maar het is teveel om alles op te noemen in een voorwoord dus laat ik 

het woord aan de leden zelf, zij hebben de avonturen persoonlijk beleefd 

en zullen het dan ook veel beter kunnen uitleggen. 

Veel leesplezier met deze bivakschakel en ik verwacht jullie allemaal in 

ons volgend nieuwe werkjaar! Hou je gerust niet in om nieuwe vriendjes 

uit te nodigen, onze chiro staat open voor iedereen… 

 

Tot snel! 

 

De leiding 



 

Zo beleefden de Speelclub het bivak te Humbeek 

Bo:   We hebben fijn gespeeld. We hebben een toren gemaakt van 

rollekes. We hebben geroeid op de vijver. Zwemmen vond ik 

leuk. Het kampvuur was ook heel fijn. 

Tibo:  We hebben veel spelletjes gespeeld. Er was een speeltuin op 

de bivakplaats. Het eten was lekker (lekkerder dan thuis). 

Bootje varen op de vijver en zwemmen vond ik fijn. We 

hebben een grote toren gebouwd. Ik vond het kampvuur heel 

fijn. 

Maxim: Ik heb goed geslapen op bivak. Het eten was verschrikkelijk 

vies.  Bootje varen vond ik fijn. De platte rust was fijn. We zijn 

gaan zwemmen. We hebben een hoge toren gebouwd. De 

speeltuin was fijn. De bezoekdag vond ik ook fijn.  

Liam: Zwemmen, kampvuur, … alles was leuk. Het eten was heel 

lekker. 

Lars:  Het eten was soms lekker. Ik heb veel samen met Liam 

gespeeld. 

Nathan:  Het eten was lekker. We hebben gedoken in het 

openluchtzwembad.Ik vond het kampvuur fijn. We hebben 

ook op de vijver geroeid. Alles was fijn. 

Timothie: Ik vond het kampvuur fijn. Het eten was lekker. Er was ook 

een bezoekdag.  

Niels: Het kampvuur was fijn. De bezoekdag ook. We hebben fijne 

spelletjes gespeeld. Bootje varen op de vijver vond ik ook 

heel fijn. 

Het was dus een bivak met fijne spelletjes. Er was lekker eten.  

De vijver is uitvoerig bevaart en het zwembad is ook goed bevonden. 

 

De speelclub 



 

De rakkers met hun bivakavonturen 

We zijn zaterdag 1 augustus vertrokken op kamp rond 1 uur. 

We zijn een uurtje onder weg geweest naar Humbeek. Toen we op de 

bivak plaats aan kwamen hebben wij wat rond gekeken in de lokalen, op 

het speel velt enzo. Toen hebben de leiders ons wat regels opgelegd die 

we normaal zouden moeten na leven maar hier en daar gebeurden dat 

dan weer eens niet. Erna zijn we de buurt gaan verkennen en dat was 

een langen wandeling! Maar onderweg hebben we wat spelletjes 

gespeelt zoals haasje over. Wanneer we op de bivak plaats aan kwamen 

en geëten hadden zijn we begonnen met de kamer in deling en natuurlijk 

wou bijna iedereen van boven op de stapel bedden liggen. Wanneer 

iedereen zijn bed gekozen had was iedereen wel content. De eerste 

nacht kwam er aan en we dachten lang te kunnen slapen. Fout gedacht, 

het was nachtspel en iedereen moest een wandeling maken in groepjes 

van 3. Dag 2 hebben we tussen 2 vuren gespeelt en wat rugby tegen de 

toppers. Toen hebben we wat in het speeltuintje gespeelt. Dag 3 de 

speelclub kwamen en Seppen, Koben en Quinten kwamen mee met de 

speelclub na een vakantie met de mama en papa. We hebben wat 

spellekes gespeelt en op de trampoline gespeelt. Savonds moesten we 

onze verkleed kleren aan doen voor het eerste toneeltje. Dag 4 zijn we 

begonnen met Groepspel. Iedereen moest zijn verkleed kleren aan doen. 

Erna zijn we met een bootje op het water mogen varen en hebben we 

wat met de blaaspijp gespeelt en we moesten pijpkes leren rollen wat wij 

niet zo goed konden maar de leiders wel. Dag 5 hebben we HEEL VER 

moeten wandelen! Het was dagtocht. We zijn in een openlucht zwembad 

gaan zwemmen en dat was heel fijn! Toen hebben we weer die langen 

toch naar huis moeten maken. Dat vonden we niet zo fijn. Dag 6 zijn we 

weer gaan zwemmen maar deze keer zijn we met de bus gegaan. En 

leider Simon had een dagje vrij genomen Dag 7 heeft Dries voor middag 

leider mogen zijn van ons. Het was heel fijn! Toen hebben we na middag 

nog met de blaas pijpen mogen spelen. We kregen wel gezichts 

bescherming van de leider. En ‘savonds was het klein kampvuur. Dag 8 

was het bezoekdag. En daar waren jullie wel bij. Dag 9 hebben we nog 

wat met water gespeelt en krik krak en rugby enzo. En we hebben ook 

appel en ei tocht gedaan. En ‘savonds hebben we het grote kampvuur 

gehad en dat was HEEL HOOG! We hebben ons toneel stukje voor 



gedragen net zoals de toppers, kerels en aspiranten. We hebben toen 

ook wat gezongen gehad aan het kamp vuur. We hebben nog hotdog 

gehad voor het slapen gaan en toen hebben we ons terug getrokken 

naar onze bedden want de dag erna mochten we naar huis. De laatste 

dag. We hebben heel veel papiertjes moeten rapen enzo. En toen 

hadden we de laatste opening waar we ons aandenken kregen en toen 

zijn we vertrokken naar huis.  

 

De rakkers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De Toppers bespreken 10 dagen bivak 

We zijn op de chiro vertrokken om 10u. 

We zijn met de fiets naar Diest gereden waar we de trein namen naar 

Mechelen, vanuit Mechelen zijn we naar de bivakplaats door gefietst. 

Daar aangekomen begonnen we meteen met de tent op te zetten. Toen 

de tent rechtstond merkten we dat we niet de beste tent hadden 

uitgekozen. We hadden de 1ste nacht al nachtspel, het was een redelijk 

lange tocht en de leiders waren goed verstopt ☺ het eten was het ganse 

bivak goed! De 2de dag heeft het veel geregend, we hebben dus niet veel 

gedaan die dag. Op de middag van de derde dag scheen de zon en dat 

is de rest van het bivak zo gebleven. Dag 3 zijn we ook begonnen met 

gaten boren voor de palen voor onze hut in te steken, die dag kwamen 

ook de speelclubbers aan. De 4de dag hebben we gewoon spellekes 

gespeelt zoals slapende leeuw. De 5de dag zijn we op dagtocht geweest 

samen met de speelclubbers en rakkers naar het zwembad. Daar 

hebben we fijne mensen ontmoet , we hebbben ’s avonds ook een quiz 

gedaan .De dag erna zijn we nog eens gaan zwemmen en hebben we ’s 

avonds geesten opgeroepen. Jay ging zwarte indere krijgen. Vrijdag 

hadden we groepspel gedaan en namiddag zijn we naar het MOT 

geweest (museum oude technieken) daar hebben we ijzeren balken 

gesmede. Dag 8 was bezoekdag, Voormiddag hebben we ons afdak 

eindelijk afgemaakt en namiddag zijn onze ouders en broers en zussen 

gekomen om ons te bezoeken. Zondag hebben we onze tent opgeruimd 

en opgeplooid en het kampvuur gebouwd. Het had de vorm van een 

kaartenhuis en was heel hoog; shiek XD 

De laatste dag hebben we de container gevuld en zijn we met de fiets 

vertrokken naar Mechelen en van daaruit met de trein naar Beringen.  

 

EINDE BIVAK 2009 

 

A toppers production



De kerels over hun onvergetelijk bivak! 

De morgent van 1 augustus was het weer zover, we vertrokken weer op 

bivak. 

Met de auto naar Aarschot om daarna nog een 40km te fietsen. En het 

was warm om niet te zeggen héééét, en dat kwam niet door de lokale 

bevolking want met een gemiddelde leeftijd van 65 vielen die net buiten 

onze doelgroep. En de eerste nacht was het al prijs een nachtspel en 

wat voor één, in bomen klimmen en door tunnels kruipen, voor ons  één 

van de betere nachtspelen in jaren. Het nadeel voor sommige was alleen 

dat het begon te regenen. Net als de hele 2de augustus . Een Streep 

door het programma van de dag maar lang leven het regenprogramma! 

3 Augustus was het al beter weer en speelden we terug heel wat spelen 

uit de oude en nieuwe doos. De dag erna was het weer heet en kwam de 

iets minder geniale leiding met het geniale idee om te gaan zwemmen. 

De meisjes daar hadden gemiddelde leeftijd van 12-13 dus vielen die 

WEER buiten de doelgroep. Wat een pech! 

Maar dan nog was het een spetterende dag. Een dag of twee erna 

vertrokken we op  

2-daagse naar Leuven. Weeral en veel te warm weerfietsen en afzien. 

Eens in leuven gingen we picknicken in het stadspark en gingen we naar 

onze slaap plaats verkennen en erna Leuven, iets gaan drinken op de 

oude markt en de avond afsluiten in de Rumba. De dag erna speelde we 

het lijn bussen spel van Chiro Nationaal en der slaagde er enkele niet 

slimme kerels er in om weer verkeerd te rijde . (namen worden niet 

vermeld wegens schending v/d privacy). Dan begon de helse tocht terug 

naar Humbeek de bivak plaats waar het overheerlijke eten van elke dag 

weer op ons bord te wachten complementen aan de kookouders. Het 

einde was bijna nabij maar eerst nog de bezoekdag, eindelijk mama en 

papa terug zien.  Het was tof om hun nog eens te zien maar zij vonden 

het niet zo tof ons te ruiken. Het grote kampvuur was wel vet gemaakt: 

een paletten huisje van en meter of 3-4 ,en prachtige af sluiter van en 

prachtig bivak. 

De Kerels 

En ook een beetje hun lijders! 



Bivak 2009 @ humbeek volgens de aspiranten 

Met de aspiranten vertrokken we zoals gewoonlijk bij de aspiranten een 

dagje vroeger op bivak. Dit is zodat we de leiding kunnen helpen met het 

klaarzetten van alles zodat de klein manne direkt kunne spelen als ze 

aankomen op de bivak plaats. De verplaatsing die we maakte van het 

wonderlijke Stal naar het mysterieuse Humbeek gebeurde volledig met 

de fiets! Deze tocht begon tegen half 9. Na een lange tocht van 92km 

fietsen kwamen we rond 2 of 3u daar in het verre Humbeek aan. En toen 

kon het werken pas echt beginnen. Eens daar kregen we amper een 

kwartier om op adem te komen. Na dat op adem komen mochte we de 

container helpen leegmaken en onze tent opzetten en de hut 

ineenknutselen. Deze hut was eigenlijk meer een afdak doordat we nooit 

op het platform zijn geweest buiten voor het bouwen zelf..  

Maar dus om u een idee te geven over meer van onze bivak avonturen 

volgen hier enkele citaten van het bivak. 

 

� Pieter zei eens:  Jummy jummy in my tummy 
Toelichting: Een gebruikelijk gezegde van Pieter na elke verrukkelijke 

maaltijd. 

� Mathias zei: Ist nat joeri? 
Toelichting: Een grapje van de kerels wat hun duur te staan kwam. 

 

� Mil zei: Limburgers praten misschien wel traag maar ze 
hebben wel veul geld. 

Toelichting: Hij heeft die Brabantenaren is duidelijk gemaakt wie de 

beste zijn. 

 

� Dries zei: Wat een schuun bushalte. 
Toelichting: Er stond een bevallige jonge dame aan de bushalte. 

 



 
Zo, dit waren dus enkele van de vele (60) citaten van op bivak. Voor 

de rest was het een vrij standaard bivak met veel spelletjes, 2daagse, 

dagtocht, groepspel, aspirantendag(aspiranten die voormiddags leider 

zijn van een groep), 2 aspiranten en hun leider die het opnemen met 

worstelen tegen 15kerels, en nog veel meer leuks. Trouwens als je 

dacht van “amai die hebben die tocht naar humbeek toch snel 

gefietst.” Wel, naar huis hebben we deze tocht in slechts een 4-tal uur 

gereden met een piek van 60km/uur.  

De Aspiranten 

   Dries Mathias  Pieter 

PS.: Het grote Citatenboek der aspiranten is te koop voor slechts €19,95. 

 



 

Wist-je-dat !? 

 

- We op 20 september allemaal samen naar Planckendael gaan? 

- Je je hiervoor ten laatste op 9 september kan inschrijven? 

- Wij het nieuwe jaarthema al kennen, maar het nog niet mogen 

zeggen! 

- De overgang al bijna voor de deur staat… 

- We dit jaar de 2de editie organiseren van “STAL DAVERT” 

- Deze doorgaat op zaterdag 21 November! 

- Wij hier allen zeer hard naar uitkijken… 

- dat een 97-jarige blinde Engelse vrouw weer kon zien na een 

niesbui? 

- je in Texas op verkeersborden mag schieten, zolang als maar meer 

dan de helft mist? 

- er eerder een aansteker was dan een lucifer? 

- Een krokodil zijn tong niet kan uitsteken? 

- Charlie Chaplin ooit meedeed bij zijn eigen look-a-like wedstrijd? 

Hij was op vakantie in Monte Carlo waar toevallig zo'n wedstrijd 

gehouden werd, en besloot voor de grap mee te doen. Hij eindigde 

derde! 



Kalender 

• zondag 6 september: Gewoon chiro 

 

• zondag 13 september: GEEN chiro (leidingsweekend) 

 

• vrijdag 18 september: Foto avond (20u Parochiezaal Stal) 

 

• zondag 20 september: Uitstap naar Dierenpark Planckendael 

 

• zondag 27 september: Gewoon chiro  

 

 

 

• zondag 4 oktober: Overgang 

 

• zondag 11 oktober: Gewoon chiro 

 

• zondag 18 oktober: Gewoon chiro 

 

• zaterdag 24 oktober: WC-papier actie 

 

• zondag 25 oktober: GEEN chiro (WC-papier actie) 

 

 

 


