
SCHAKEL OKTOBER 2010 



Voorwoord 

 

Vrienden van de Chiro! 

 

Bij een nieuw werkjaar hoort ook een nieuwe schakel, dus bij deze 
kan u weer de uiterst spannende avonturen van de Chiro lezen in een 
kleine samenvatting van de laatste maanden. 

In dit nieuwe jaar is er een kleine structurele verandering binnen de 
Chiro jongens van Stal. Vanaf dit jaar zal Joeri de hoofdleider fakkel 
door geven aan Dries.  Dus vanaf nu kan je bij hem terecht voor al je 
vragen, net zoals bij de andere leiders. De gegevens van de leiders 
vind je op de website. 

Zoals elk jaar heeft ook elke groep nieuwe leiders,  dus we kunnen er 
weer tegen aan voor een jaar vol spel en plezier! 

Er staan dit Chiro jaar weer heel wat dingen te gebeuren binnen 
Chiroland. 
Om te beginnen de wc-papier actie op 23 oktober. Je zal ongetwijfeld 
binnen kort daarvoor een briefje in de bus krijgen. Ook is er dit jaar 
weer een spetterende fuif op 27 november genaamd STAL DAVERT, 
waar ook zeker alles ouders welkom zijn. 

 

 

Tot op de Chiro ! 

 

 

 

 

 



 

Uitstap Toppers 

Zondag 26 september zijn we met heel de chiro naar Walibi geweest. 
Wij, de toppers die toen nog rakker waren, zullen even kort vertellen 
hoe onze dag was. 

Veel te vroeg vertrokken we met de trein in diest naar walibi. 
Onderweg moesten we 2 keer overstappen maar dit ging heel goed. 
Leider simon lag te slapen in de trein en joran, een van zijn kerels, 
was hem de hele tijd aant ambeteren. Toen we aankwamen hadden 
we al meteen regen!  

Als eerst zijn we in de vampire geweest, een grote achtbaan, en 
daarna zijn we zelfs in de paardenmolen geweest! Bram was 
helemaal zat gedraaid in de paardenmolen. Hierna zijn we in de 
autokes gegaan, maar yarne was de hele tijd aan het driften, met alle 
geluiden erbij. Toen is iedereen en leider dries gaan eten, we namen 
allemaal een dalton terror XXL. Nadat we ons stampensvol hadden 
gegeten zijn we in de treintjes geweest en leider jay vond daar zijn 
verloren koffiepot terug. Om uit te rusten zijn we in het reuzenrad 
geweest, dit ging heel traag maar was wel heel hoog!  

De tijd ging zo snel dat we ineens vlug naar huis moesten. Voor we 
vertrokken met de trein is bram nog tegen een betonnen paal 
gelopen tijdens het spelen! ( Ogen openhouden bram…). Tijdens de 
rit naar huis speelden we billeke klets. Quinten was de leider tijdens 
het spel aan het uitdagen, beter niet doen…. De treinreis ging heel 
vlot terug naar huis.  

We vonde het heel leuk en kijken al uit naar volgend jaar!! 

 

De toppers 



Bivak volgens de 
Rakkers 

De rakkers van 
vorig jaar gingen 
met 12 rakkers en 
3 leiders op bivak 
in Meeuwen en dit 
is hun verhaal: 

Het fietsen naar de 
bivakplaats was 
ver maar ook wel 
fijn. Toen we 
aankwamen leek 
het alsof de 
bivakplaats klein 
zou zijn.. maar dit 
was totaal niet het 
geval ! 
Op de bivakplaats 
hadden we zelfs 
een “zwembad” , 

de leiders hadden namelijk de opencontainer gevuld met water. Het 
zwemmen in de container was heel leuk maar vooral ook koud !! 
Brrrr.. Buiten het zwembad zijn we ook in het turksstoombad 
geweest dat de aspiranten gemaakt hadden, ook wel beter gekend als 
zweethut. Hierin was het niet heel koud maar net heel warm. 
We hadden ook een lanceer platform voor raketten gemaakt. We 
hadden allemaal zelf een raket gemaakt van een plasieke fles en die 
dan versiert en een naam gegeven, gevuld met water daarna aan de 
compresseur gehangen en de lucht in geblazen. Op dagtocht zijn we 
gaan zwemmen in een openlucht zwembad, daar mochten we een 
ijsje eten. Voor de rest hebben we nog heel veel leuke spelletjes 
gespeeld op de bivakplaats en in het bos, bosvoetbal en baseball zijn 
enkele van deze spelletjes die we ook het leukste vonden. 
Het eten was ook heel lekker dank zij onze geweldige kookouders ! 

Spijtig dat het bivak zo snel gedaan was , maar we vonden het 
allemaal super leuk in Meeuwen ! 

 

Groetjes de Rakkers ! 



Het bivak volgend de kerels 

We zijn op bivak geweest met 13 man naar Meeuwen. De kerels zijn 

vertrokken met de fiets aan de chiro lokalen. De bivakplaats was 

groot en grensde aan een gigantisch maïsveld. We begonnen 

directonze super coole tent op te zetten. Onze totempaal bleek toch 

geen totempaal te zijn. Zoals elk jaar maakten de kookouders weer 

zeer lekker eten. Fons en Mia gingen dit jaar alweer 30 jaar mee op 

bivak. Op tweedaagse zijn we naar het nabijgelegen Zonhoven 

geweest. We sliepen op een zeer goed gekwalificeerde camping in 

onze technologisch gesofisticeerde tenten. S’ avonds hebben we zoals 

het flinke jongens betaamt weerwolvn en andere leuke 

gezeschapsspelen gespeeld. S’ anderdaags zijn we naar Bokrijk 

geweest waar we ons afgepeigerd lichaa op proef hebben gesteld en 

een mensontberend touwen parcour afgelegd. Nog diezelfde avond 

zijn we tegen hoge snelheid terug naar de bivakplaats gefietst en heft 

Wout met zijn mountainbike Glenn zijn minder geode moutainbike 

moeten voortduwen. We zijn ook wezen zwemmen in Hengelhoef, 

alwaar we leug geploeterd hebben. Op het einde van het bivak 

hebben we het zelfgemaakte zwembad leeggelaten en zijn leider 

Toon’the en Bram eruit gesuft. Dit was een culinair en ander 

hoogstaand bivak. 



De belevenissen van de Speelclub tijdens het bivak 

 

Maxim: We hebben het ‘Drakenbosspel’ gespeeld. 
 
Tibo: Ik vond het jammer dat we niet aan leider Simon zijn sik 
mochten trekken. 
 
Lars: We hebben lang moeten stappen voor te gaan zwemmen. 
Tijdens de terugweg  
          kwamen ze ons halen. 
 
Bo: Ik vond het afwassen heel leuk. 
 
Daan: Plastiekschuiven was heel fijn. 
 
Nathan: De spaghetti was heel lekker. 
 
Andres: We hebben vliegtuigjes gemaakt voor de ‘Red Bull air race’ 
 
Arne: We hebben gezongen bij het kampvuur. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het bivak van de aspiranten 

 

Na een jaar vol spanning wachten, was het weer zo ver; BIVAK!!! We 
vertrokken om 10 u s’morgens aan de chirolokalen. Er wachtte ons 
een tocht van zo een 25 km doorheen het prachtige Limburgse 
platteland. Helaas reden we weer een paar keer verkeerd met dank 
aan de navigator Toon. Na enkele kilometers omweg kwamen 
uiteindelijk aan op de bivakplaats in Meeuwen. Het was een mooie 
bivakplaats met veel open ruimte maar wat ons interesseerde was 
hat overheerlijke warme eten van de sympathieke kookouders. Na 
het eten van konden met volle goesting beginnen aan het opzetten 
van de tenten. De tweede dag van bivak gingen we al direct op bivak 
op 2-daagse. Toon had een touwenparcours geregeld waar we ons 
een hele namiddag op konden uitleven. De tweede dag van de 2-
daagse waren we gaan zwemmen in hengelhoef. De volgende dag 
hebben platform gesjord van echte chirokwaliteit. En dan was het al 
weer bezoekdag. Eindelijk mama en papa terug zien, de knuffels, de 
snoepjes en de liefjes. Het was weer een geslaagde bezoekdag alleen 
spijtig van de regenen. Die nacht was een het nachtspel weer daar. 
Het was leuk om de oude leiding terug te zien en ze proberen ons de 
schrik op het lijf te jagen. Ze deden hun best maar in de regen was dat 
niet zo tof. De dag erna was het 24-uren spel heel leuk maar veel 
moeten wandelen. Op een bepaalde dag was het aspi-dag. Stijn nam 
de speelclub en Raf de rakkers, ze speelde spelletjes en hadden een 
toffe dag. Namiddag waren de aspi’s leider van Simon. En ze stuurde 
hem met een mega mindy pak aan het centrum van meeuwen in. We 
gingen naar de delhaize en lieten hem daar vragen waar de vaseline 
stond. De laatste dagen waren gewone dagen en zwommen we nog in 
ons zelfgemaakte zwembadcontainer. De laatste dag was het 
opruimen niet zo leuk maar het was een heel goed bivak.  

 

 

 

 



De Kalender 

 

Zondag 31 oktober: gewoon chiro 

 

Zondag 7 november: gewoon chiro 

 

Zondag 14 november: gewoon chiro 

 

Zondag 21 november: Christus Koning 

 

Zaterdag 27 november: Stal Davert !!!! (@ jeugdlokalen Stal) 

 

Zondag 28 november: GEEN chiro (fuif) 

 

Zondag 5 december: Sinterklaas komt !!  

=> speelclub & rakkers: 14u-16u 

=> toppers, kerels & aspiranten: 16u-18u 

 

Zondag 12 december: Examenregeling (chiro van 14u-16u) 

 

Zondag 19 december: Examenregeling (chiro van 14u-16u) 

 

Vrijdag 24 december: Kerstfeestje 

 

Zondag 26 december: gewoon chiro 



Gekke uitspraken 
 

 
 Een gek kan meer vragen stellen dan tien wijzen kunnen 

beantwoorden. 
 

 Verbeelding is ons gegeven voor wat we niet zijn, zin voor humor 
om on te troosten voor wat we wel zijn. 
 

 wie geluk wil oogsten, moet humor zaaien. 

 

 Alleen als je jarig bent op 29 februari ben je echt minderjarig. 

 

 “Fijn” zei de zon, en ze was in de wolken. 

 

 Morgen zijn we vandaag gisteren, en gisteren is morgen 
eergisteren. 

 

 Haast en spoed is goed, als je dringend moet. 

 

 
 
 

Wist-je-dat... 
 

 
 .... alle leiders hun rijbewijs hebben ?  

 
 .... we in 2012 op buitelands bivak gaan naar Tsjechië? 

 
 .... in de zomer van 2011 er nieuwe deuren en ramen geplaatst 

worden in de jeugdlokalen? 
 .... de chirojongens van Stal op 4 augustus 1957 hun eerste 

bijeenkomst hielden? 



Illusies 

            Zijn de lijnen recht?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 6 biertjes ziet alles er anders uit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kijk rustig naar de vier kleine stipjes in het midden van de tekening. 

Doe dit voor tenminste 30 tot 40 seconden. Kijk daarna naar een 

witte kale muur in de kamer. Je zult een soort lichtvlek zien. Knijp je 

ogen nu samen en knipper snel met je ogen. Wat zie je nu? 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk zeker ook eens onze chiro-site www.chirostal.tk, hier vind je 
de adressen en gsm nummers van de leiding en tal van nuttige 
informatie !!!! 

 

 

 

 

http://www.chirostal.tk/

