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Dag lieverds, dag schatte, dag Keti’s,

Hedde goalle nood oan nen ontspannende congeé? Dan kunde tien doage me ons mee. Veur iene kier gon we is 
ni nor Dardennen, de Limburg of de Zee. Nieje nieje, da ziede van hier. Me gon oep kamp nor Antwaarpe, beter 
gekend as de Koekestad, de Sinjorestad, ‘t Stad of het twedde Lier. We beginne onzen trip oep de parking van Lier 
en zoewe gon we den 21ste stillekesaan onze weg vinne me grote sier. Mo we mutte onderweg nog wel wa gerief 
gon hale. Anders gon die komende 10 dage herd fale. Er zal geknald weurre oep de vlo en gestapt weurre in LO. We 
gon is goe date en veul lekker ete. We make ‘t stad onveilig en me de mis dun we heileg. We gon spele me sneuzze 
en hakke mor we gon oek is alternatief duun en prakke. Er komt een hiejel team oem me elle te spele oept ges en 
de plage, me weinig of me vele. Me gon goe zwiejete en stinke, mor ons oek goe wasse en kaffe drinke. Da allemol 
en veul meer en da veur mor ene keer. Komt allemol mor af, want anders zedde nen dikke maf !!

- Grutjes van team Koekenbak aka Pottentaat, Masjoeffel, Truttemassur en Hapchard -  

Hoi Aspiranten,

Den grooten rivier roept, den anderen kant van’t water lonkt, de plaatselijke, ietwat marginale, bevolking kan 
niet wachten om hun cultuur te delen met de meer gegoede Lierse alfa-jeugd. De tiendaagse expeditie, vanuit 
onze Kempische poort, tot voorbij de schone Wateren die de bruisende Antwerpse binnenstad scheiden van het 
ongure, armzalige Westen van het verder skone Vlaemsche Land, zal geen lachertje worden. Een fietstocht naar 
Sippenaeken, een dropping in het midden van “’t Stad” of een zondag naar de chiro komen zullen al lang niet meer 
zo verschrikkelijk aanvoelen na wat je hier allemaal mee hebt gemaakt. We zullen vreselijke challanges moeten 
doorstaan. Misschien moeten we zelfs een tomaat eten! Bah! Je kunt jezelf de horrorbeelden die we daar zullen 
aantreffen, de pijn die we er zullen voelen en de stank die we er gaan ruiken amper voorstellen. De hel op aarde, 
zoals de Bijbel zelf ze beloofd had! En oh ja, het wordt ook kei plezant. Ge moet zeker meegaan.
It’s gonna be great, believe me.

Trump out.                                                                                    - Sven, Colette, Arnout en Douwe -  

Overheerlijke keukenploeg,

Tussen al het bloed, het zweet en de tranen van het wapengeweld in en rond Antwerpen, en meer bepaald in de 
kronkel van de machtige Scheldestroom aan het Sint-Annastrand op Linkeroever, zullen in het daar gestationeerde 
kampement op tijd en stond de overheerlijke geuren en dampen opstijgen uit de braadpannen en ketels allerhande 
van de fourierstent. Naar goede jaarlijkse gewoonte zullen door een doorwinterde kookploeg vele broden, hompen 
vlees, groenten en overheerlijke zoetigheden de weg vinden naar de hongerige magen van de stoere knapen en 
knappe deernen die tot 10 dagen het allerbeste van zichzelf zullen geven... 
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Gegroet rakwi’s

Omdat jullie bekend staan voor jullie moed ende heldhaftigheid zijn jullie 
uitverkoren om deel te nemen aan het bivak ende kamp. Toch zal er dit 

jaar van jullie meer verwacht worden dan de vorige ende afgelopen 
jaren. In Antwerpen, den stad aan den grote machtige Schelde, 

hebben heel wat mysterieuze gebeurtenissen plaatsgevonden. 
Deze boodschap kregen we toegestuurd door de graaf van

Antwerpen. Ook schreef de graaf ons dat we onmiddellijk
alle manschappen moesten mobiliseren richting de stad
Antwerpen om zijn troepen aldaar te steunen bij de 
veldslag van de eeuw. Op vrijdag 21 juli zullen wij 
richting het Noorden trekken om die zelfde dag nog aan 
te komen in Antwerpen. Wij zullen dit in groep doen 
zodat geen enkele krijger de route uit het oog verliest. 

Zo vermijden we dat krijgers in Schaarbeek belanden 
ende terechtkomen. Wanneer wij arriveren in Antwerpen, 

zullen wij ons vestigen in tenten aan de overkant van den 
Schelde. Zo hebben we een veilig kampement. Daar zullen jullie 

worden opgeleid door de zeer trouwe dienaren van den graaf van 
Antwerpen : DE 7 SCHAKEN.

-Tuur, Kato, Vincent, Lennert en  Ruben -

Beste Tito’s

Het openslaan van dit krantje doet jullie ongetwijfeld uitkijken naar de beste 10-dagen van het
gehele Chiro-jaar, die weldra voor de deur staan. Jullie leiding is ervan overtuigd dat dit bivak
ongetwijfeld de kers op de taart wordt. Of kunnen we misschien beter spreken over méérdere taarten…? We hebben 
het afgelopen jaar namelijk vele fantastische momenten met de Tito’s beleefd en we willen deze nu nog eens kort in de
schijnwerpers plaatsen. We bouwden onze eigen boomhut waarbij iedereen een “sugar-rush” had door de aanwezigheid 
van 10 plakken chocolade en 5 zakken M&M’s (nachtjedoor was uiteindelijk de enige optie), we worden binnenkort 
internationale sterren doordat onze eigen film in première gaat, we hebben met onze epische titoquiz bewezen dat we 
echte bussiness-mannen/vrouwen zijn, misschien een beetje stereotiep maar eten kunnen we allemaal als de besten 
(denk maar aan ons “fancy kerstgala), ook was het volgens de Tito-kalender het nationale jaar van de belachelijke 
(maar toch wel grappige) uitspraken en dat hebben jullie meermaals bewezen! En zo kunnen we nog een hele tijd 
voortgaan… Wat we allemaal op bivak gaan doen, houden we voorlopig nog even geheim. Maar als je je toch niet 
kan inhouden, lees dan gewoon even dit tekstje door en dan kan je automatisch terug denken aan het zeer geslaagde 
Chiro-jaar. En je kan er zeker van zijn, jullie leiding zal 100% hun best doen om het bivak even geslaagd te maken. 
Tot op linkerover!

- Aline, Arne, Jochem en Wannes -

Liefste Pallieters

Een heel jaar lang spelen we elke zondag de leukste spelletjes! Het 
is treuren om 18 uur want dan moeten we weer naar huis! Afscheid 
nemen van de geweldige leiding en de volgende dag weer naar 
school... In juli kan dit anders! Wat denken jullie van 7 dagen 
lang leuke spelletjes spelen! Laten zien aan heel de chiro hoe 
een toffe, sterke en luide groep wij zijn! Meebrullen met 
de chiroliedjes aan tafel. En het beste nieuws: ‘s avonds 
moeten jullie geen afscheid nemen van ons! Wij steken 
jullie in bed en lezen zelfs nog een verhaaltje voor. Een 
kusje kan maar moet niet. De volgende dag moeten we 
niet naar school, maar gewoon nog eens spelen, spelen,
spelen... Bivak is nog leuker, plezanter, toffer en cooler dan 
een chirozondag! Chiro is dus helemaal anders dan school 
maar dit wil niet zeggen dat wij jullie niets kunnen bijleren. 
Op kamp zullen jullie al spelend de rijke geschiedenis van 
de stad Antwerpen bijbrengen. Wie nog twijfelt, bekijk de 
foto’s van bivak van vorige jaren op de site of vraag het aan 
je vriendjes/leiding/… want IEDEREEN gaat hetzelfde zeggen. 
Bivak is fantastisch en vooral niet te missen!

- Matthias, Maarten, Tim, Indra, Monja en Paulien -

Beste speelclub,

Aan de oevers van de Schelde leefden in de middeleeuwen de oude Belgen van visvangst en handel. Tot de reus Jef 
Antigoon Boermans er zich vestigde. Hij bouwde een kasteel en vroeg tol op alle goederen die langs de Schelde 
werden vervoerd. Hij wilde de helft van elke scheepslading. Wie niet toestemde werd meteen de hand afgehakt. En 
dat overkwam ook enkele Speelclub.
De Speelclub gingen de reus opzoeken en ontmoette op hun tocht zeven trouwlustige jongelingen die de reus 
wilden verslaan. Aan boord van hun schip vervoerden ze dierenhuiden. Terwijl Jef de vachten aan het tellen was, 
haalden de jongelingen en de Speelclub hun wapens te voorschijn.
Na een lang gevecht hakte de Speelclub de hand van Jef af en wierp ze in de Schelde. Antwerpen was verlost van 
zijn tiran en de naam Handwerpen (Antwerpen) zou voor eeuwig herinneren aan handworp. 
En de Speelclub? Die gaan zoveel jaar later opnieuw in Antwerpen op bivak. Ze gaan op zoek naar Jef zijn hand, 
op zoek naar de schatten die nog in Antwerpen verstopt liggen, op zoek naar jonkvrouwen om mee te trouwen, 
op zoek naar nachtspelen om later verder te vertellen, op zoek naar goei eten, goei weer, mooie herinneringen, 
avonturen en zo veel meer. 

- Jef, Charlotte, Emiel, Paulien, Levi en Mees - 
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