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De leidingverdeling 2012-2013 
Sloebers 

Robin Bamps     Luca De Ridder    

Rechterstraat 72    Zavelvennestraat 216  

3500 Hasselt     3500 Hasselt    

011/22.67.25     011/23.62.14    

0493/77.30.38     0471/45.08.58    

robinbamps@chirokiewit.be   luca@chirokiewit.be   

 

Speelclub 
Koen Meeus   Alexander Spitz  Dries Munters 

Raafstraat 3A   Luchtvaartstraat 113 Donkeindeweg 138 

3520 Zonhoven   3500 Hasselt   3520 Zonhoven 

011/82.58.07   011/24.18.79 

0486/91.02.67   0479/49.60.50   0494/20.49.88 

koen@chirokiewit.be  alexander@chirokiewit.be dries@chirokiewit.be 

 

Rakkers 

Robin Stienaers   Hendrik Colemont   Niels Munters  

Zavelvennestraat 155  Zavelvennestraat 151 Donkeindeweg 138 

3500 Hasselt    3500 Hasselt   3520 Zonhoven 

011/87.17.39     011/24.20.9 

0476/58.61.55    0496/96.70.29   0494/86.87.71  

robinstienaers@chirokiewit.be hendrik@chirokiewit.be Niels@chirokiewit.be 

 

Toppers 

Tim Luyckx     

Zavelvennestraat 213   

3500 Hasselt    

011/72.02.39    

0494/31.07.40    

tim@chirokiewit.be   

 

Kerels 

Pieter Colemont    

Zavelvennestraat 151   

3500 Hasselt   

011/24.20.94   

0494/63.51.78   

pieter@chirokiewit.be  

 

Aspi's 

Martijn Meeus    

Raafstraat 3A    

3520 Zonhoven    

011/82.58.07    

0495/60.39.17    

martijn@chirokiewit.be   

 

VB 

Marc Colemont 

Zavelvennestraat 151 

3500 Hasselt 

011/24.20.94 

0498/50.69.27 

vb@chirokiewit.be 

 

  

Zit je met een vraag of zit er je iets dwars, bel of mail 

gerust iemand van de leiding. Zo ben je onmiddellijk van je 

zorgen verlost en kunnen misverstanden voorkomen worden! 

mailto:robinbamps@chirokiewit.be
mailto:luca@chirokiewit.be
mailto:koen@chirokiewit.be
mailto:alexander@chirokiewit.be
mailto:robinstienaers@chirokiewit.be
mailto:hendrik@chirokiewit.be
mailto:tim@chirokiewit.be
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Voorwoord 

 
De vogeltjes fluiten, het zonnetje schijnt, de blaadjes zijn groen. 
De maand juni is weer aangebroken vooraleer we goed en wel 
beseften dat de winter voorbij was (wat vliegt de tijd toch). Juni, 
dat betekent; de laatste uren op school (joepie!), maar jammer 
genoeg ook: examens (minder joepie). Hiervan blijven ook de 
leiders, uitgezonderd de reeds hardwerkende mensen onder 
hen, niet gespaard.  
 
Diegenen met chiro in hun bloed, kijken uit naar iets anders: het 
bivak. Dit jaar belooft een geweldig bivak te worden. Ik weet het 
zeker en de rest van de leiding ook. De rest van de wereld zal 
moeten wachten tot het begin van het bivak op de 21ste juli, niet 
voor niks uitgeroepen tot nationale feestdag!  
 
Het thema is origineel en bevat een grote dosis actie en 
romantiek. Een film met een verhaal als het onze, verdient op 
zijn minst 7 oscars op de volgende uitreiking. Om nog maar te 
zwijgen van de ettelijke gouden beren, gouden palmen, zilveren 
schalen en koperen kandelaars die binnengerijfd zullen worden. 
 
Maar ouders, heeft u na het bivak het gevoel dat uw zoon niet 
alles verteld over het kamp? Kom dan zeker naar onze 
barbecue op vrijdag 9 augustus 2013 en leg de leiders op de 
rooster! 
 
Groeten, 
 
Pieter 
Leider kerels 
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Agenda 
 
BBQ 
Onze barbecue zal dit jaar doorgaan op vrijdag 
9 augustus. Inschrijven kan bij de leiding. 
 
 
1ste chiro na het bivak 

Zondag 1 september. 
 
 
 

Mededelingen 

 
Rimperlrock 2013 

Zoals elk jaar houden wij de mobilhomecamping open om een centje bij te verdienen voor 
onze kas. Kom gerust eens langs op ons campingterras en steun ons. Het terras is 24 u op 
24 geopend. 
 
Nieuwsbrief 
Regelmatig versturen we een nieuwsbrief met interessante weetjes en het Chiro programma 
voor de komende weken. 
Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan via nieuwsbrief@chirokiewit.be! 
 
Uniformen 

Het zou heel handig zijn voor de leiding als in de uniformen een naam staat. Zo weten wij 
onmiddelijk aan wie wij verloren uniformen terug moeten bezorgen! 
 
Vind ons op Facebook 

Ook op Facebook zijn wij als chiro actief. Wil je op de hoogte blijven van alle 
nieuwigheden? Voeg ons dan toe:  

www.facebook.com/chirojongens.kiewit 
 

  

mailto:nieuwsbrief@chirokiewit.be
http://www.facebook.com/chirojongens.kiewit
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Sloebers 
 

Speciaal voor de chironamiddag van 19 mei doet de zon nog eens zijn best: na een paar dagen grijs 
weer klaart het weer op! Ideaal voor de sloebers, maar ook voor de verrassing die de sloeberleiding 
in petto had. Na de formatie (het ritueeltje waarmee de namiddag begint) vertrekken de sloebers 
naar een plek waar ze in alle rust (of hevigheid) kunnen spelen. De leiders hebben een doos mee met 
daarin de ‘verrassing’: eens aangekomen blijkt ze gevuld te zijn met waterballonnen! Nu kan het 
eerste spel van de dag beginnen: de sloebers worden verdeeld in twee teams, elk team gaat bij een 
boom staan. Aan elk van deze bomen wordt een nagel vastgemaakt, dit is de goal waarin (of 
waartegen) het ander team zal moeten scoren, door er een waterballon op stuk te gooien. Met de 
waterballon mag niet gelopen worden, ze moet door te passen en naar elkaar te gooien aan de 
andere kant van het veld geraken. Het leuke aan het spel: wie er niet in slaagt ze op te vangen heeft 
een grote kans om nat te worden! Dit spelletje, waar Victor en Jens in uitblonken, werd gespeeld aan 
de vijver van de kinderboerderij.  
De volgende halte van de dag was dus, hoe kan het ook anders, het eiland in de vijver. Door een brug 
van takken en boomstronken is het de sloebers gelukt het water over te steken. Alleen Ferre, die, 
heel moedig, deze brug vaak helemaal op zichzelf kon oversteken, is een keer in het water gevallen. 
Gelukkig was het mooi weer en droogde hij snel. Op het eiland hebben de sloebers een paar 
verstoppertje-achtige spelletjes gespeeld, zoals ‘kiekeboe’. Daarna hebben ze een heel bouwproject 
opgevat: een knikkerbaan uitgraven, helemaal van boven aan de top van het heuveleiland, tot 
beneden aan het water. Om het werk te verdelen splitste de groep zich op en iedereen hielp op zijn 
manier mee: Rhune, Zion, Ferre en Victor gingen takken en ander materiaal zoeken om de randen 
van de baan af te werken, Jens en Mathijs hielden zich met de constructie zelf bezig. Het werd een 
ambitieuze knikkerbaan: compleet met schansen, bochten en bruggen, verspreid over zeker 20 
meter! Helaas bleek ze iets te ambitieus, ze raakte niet af voor het vieruurtje.  
Na de takkenbrug met de hele groep weer overgestoken te zijn, te zijn teruggelopen naar de 
chirolokalen en daar iets later dan gewoonlijk het welverdiend vieruurtje genuttigd te hebben, was 
het tijd voor het volgend spelletje. Om nog even te genieten van de zonnige dag, hebben de sloebers 
een rustiger spelletje gespeeld: afvalmonster. Hiervoor gaat de groep in een kring zitten. Een stukje 
‘afval’, een tennisbal, wordt in het midden gelegd. Eén iemand, het afvalmonster, wordt aangeduid: 
hij verlaat de kring en sluit zijn ogen. Vervolgens wordt een jager aangeduid, het afvalmonster weet 
niet om wie het gaat. Wel keert hij terug naar de kring, waar hij het stuk afval opraapt en ermee 
probeert te ontsnappen. De jager springt zo snel mogelijk recht en probeert hem te vangen. Ondanks 
de goede pogingen van de anderen, was het voornamelijk Jens die met het afval kon ontsnappen. De 
zon stond ondertussen al wat minder hoog en het was tijd voor het laatste spelletje, een heuse 
rooftocht. De bossen van de kinderboerderij waren wederom het ideale decor. De sloebers worden 
verdeeld over drie kampen, elke groep krijgt drie verschillende voorwerpen mee: legervesten, 
fluovesten en tennisballen zijn in het spel. De bedoeling is een trio van dezelfde voorwerpen in het 
eigen kamp te verzamelen, dit door de ontbrekende spullen te roven uit een ander kamp. Het eigen 
kamp verdedigen gaat door blad-steen-schaar te spelen, de verliezende speler ‘bevriest’ enkele 
seconden. De groep van Rhune en Zion hadden hier veel plezier in, desondanks dit waren het Mathijs 
en Ferre die de meeste trio’s konden samenstellen. De sloebers konden erg van dit laatste spelletje 
genieten en wisten ook niet wat ze hoorden toen het zes uur bleek te zijn, tijd om naar huis te gaan 
na een mooie dag. 
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Speelclub 
 

Een aantal weken geleden, op 19 mei 2013, sloeg, net zoals elke (zon)dag, de chiroklok twee maal. 
Tijd voor de formatie. Zoals gewoonlijk begonnen we deze weer met een gebed, maar het was vooral 
uitkijken naar de kreet van de speelclubbers. Uit volle borst riepen de 6 aanwezige speelclubbers 
Lucas, Hannes, Kjell, Galon, Sander en Victor:  “Afgepot en leven en dood”. Inderdaad, een kreet 
waar de speelclubbers nog heel wat werk aan hebben. 
Maar toch, de zon, het enthousiasme van de leden en de aanwezigheid van de drie speelclubleiders 
stonden garant voor een zeer leuke chirozondag. 
Na 2 uur intensief ravotten, sporten en plezier maken was het tijd voor het 4-uurtje, tijdens het 4-
uurtje zat zowat heel de chiro buiten op de koer te luisteren naar de kampioenenmatch tussen 
Anderlecht en Zulte-Waregem. Die tot groot jolijt van leider Koen en speelclubber Sander gewonnen 
werd door Anderlecht. Minder prettig natuurlijk voor de Standard-(Kjell) en Genk- (Lucas, Hannes en 
Victor) supporters onder ons, die liever Zulte-Waregem kampioen zagen worden. Na het 4-uurtje 
speelden we een spelletje dat we dit jaar nog nooit hadden gespeeld. Namelijk het spel waarbij de 
leden met hun kegel zoveel mogelijk tennisballen moeten opvangen die door de leiders de lucht in 
worden geslaan. Diegene met de meeste tennisballen in zijn kegel wint. Hierna besloten we het 
volleybalnet, dat eerder die dag door de aspi’s werd opgezet, te gebruiken. Ideaal voor enkele 
spelletjes zoals ‘leven of dood’, netbal, tennisvoetbal, enzovoort. Afsluiten van deze prachtige 
chirozondag deden we met een spelletje pot-pot-caramel.  
Een week later, namelijk zondag 26 mei werden de speelclubbers geleid door oudleider Jordy 
Janssens. De examens die voor Alexander en Dries voor de deur staan en leider Koen die op weekend 
was zorgde ervoor dat de drie speelclubleiders niet aanwezig waren op de chiro. Om onze goede 
vriend Jordy een idee te geven wat hij kon doen met de speelclub, vertelden we hem dat het 
autoluwe zondag was in Hasselt. Dit evenement vindt jaarlijks plaats op en binnen de kleine ring van 
Hasselt. Er staan dan allerhande springkastelen, volksspelen, fietsparcours enzovoort opgesteld op 
maat van grote en iets minder grote kinderen.  
Om in de binnenstad van Hasselt te geraken, beslisten ze om samen met de sloebers de bus te 
nemen aan de kinderboerderij.  
De komende 3 weken staat leider Koen er jammer genoeg alleen voor bij de speelclub, toch kijken 
Alexander en Dries er naar uit om onze/jullie oogappels snel terug te zien op de chiro!!! 

 
  



 Strak juni 8 

Rakkers 
 

Het was weer eens een prachtige lentedag zoals we hem gewoon zijn ondertussen. Maar desondanks 
stonden er toch maar weer 7 rakkers op post om weer een leuke zondag te beleven. Ze 
wisten nog helemaal niet wat er ging gebeuren vandaag. Vandaag was namelijk niet 
zomaar een gewone chiro zondag. Nee, het was autoloze zondag in Hasselt. Er was 
natuurlijk zoals elk jaar weer boordevol animatie aanwezig in Hasselt. 
Daar was het fluitsignaal om de chiro te beginnen, maar eerst formatie. Brent, Philippe, 
Lennert, Wout, Jan, Thomas en Seth stonden al meteen klaar op hun plaats voor de 
formatie.  
Na de formatie hadden we nog een half uurtje tijd omdat we moesten wachten op onze 
bus naar de stad. Dus gingen we maar een beetje voetballen om de tijd te doden. De 
teams waren snel gekozen. De rakkers gooiden zich, als altijd meteen volledig in de 
strijd. Beide teams waren aan elkaar gewaagd en de score ging dus ook gelijk op. Maar 
toen merkte Leider Niels plots dat het al tijd was om verder te gaan. De rakkers waren 
nog steeds in grote twijfel over wat er nu ging gebeuren. Dus toen wij waren 
aangekomen aan de bushalte aan domein Kiewit gaven we maar een beetje uitleg van 
at er ging gebeuren.  

Eenmaal aangekomen aan het Dusart plein in Hasselt zagen we meteen de prachtige 
springkastelen en versieringen. Meteen spotten we ook een aantal vreemde fietsen. We 
gingen meteen uit op onderzoek. Deze fietsen hadden allemaal een speciale eigenschap. 
Als je erop fietste leek het net alsof je helemaal bergop of bergaf moest rijden. Bij 
andere leek het net weer alsof je op een heel hobbelige baan reed, kortom ze waren 
heel speciaal. 
Nadat we het beu waren op de fietsen gingen we maar even ons uitleven op het naburig 
springkasteel. Na ons volledig uitgeleefd te hebben gingen we verder, de politie hield 
een opendeurdag en dat konden we natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan.  

Toen we waren gearriveerd aan het politie kantoor zien we meteen een mega grote 
auto van de relbrigade van de politie, zo eentje met een waterkanon op om de mensen 
uit elkaar te drijven. Natuurlijk zijn we er meteen ingesprongen om het eens beter te 
bekijken hoe dat daar vanbinnen uitziet. En het was echt chic!  
Blijkbaar kenden ze daar ook de rakkers, ze werden meteen in de boeien geslagen en 
dan in de combi gestoken voor transport naar de gevangenis. Gelukkig hadden de 
leiders de politie toch nog kunnen ompraten om ze toch maar bij hen te laten en hen 
niet te laten opsluiten.   
Na nog even verder gekeken te hebben bij de politie was het al weer tijd om terug te 
vertrekken naar de bushalte om terug naar de chiro te trekken.  
Terug gearriveerd aan de chiro namen we meteen ons 5- uurtje. Achteraf was er nog even tijd om de 
spannende match van in het begin verder af te maken.  
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Toppers 
 

De terroristenopleiding 
 
Topper zijn bij Chirojongens Kiewit staat garant voor tal van avonturen die je bij blijven voor het 
leven. In een van deze avonturen mochten 10 toppers aan de lijve ondervinden hoe hard het leven 
van een terrorist is. 
 
De toppers waren uitverkoren om deel te nemen aan een uiterst geheime opleiding. Deze vond 
plaats op een nog meer geheime locatie. Per brief werden de toppers persoonlijk uitgenodigd. Om 
het risico op spionnen binnen de eenheid te minimaliseren werden de toppers geblinddoekt naar het 
opleidingskamp getransporteerd. Dit kamp was gelegen in heel bosrijke locatie ten noorden van het 
chirolokaal. 
 
De eerste fase van de opleiding bestond uit een korte kennismaking met het leven als terrorist. 
Vervolgens werden de toppers onderworpen aan een eerste test. In een voor hun nog onbekend 
terrein moesten ze in het donker gaan sluipen. Het doel was om als eerste ongezien op de berg te 
geraken waar de vijand zich ingegraven had. Deze test was echte een kolfje naar de hand van de 
toppers. De ene na de andere topper wist de top van de berg ongezien te bereiken. 
 

 
 
Terrorisme is duur. Om het leven als terrorist te kunnen financieren moesten de toppers vervolgens 
op zoek naar de nodige financiële middelen. Door middel van een heus reclamespel gevolgd door het 
alom bekende drugsspel werd er voldoende geld verzameld. Met dit geld konden we gaan investeren 
in landgoed. Terroristen zijn namelijk zeer commercieel aangelegd en weten als de beste hoe je 
verstandig kan investeren zodat je geld in een mum van tijd vermenigvuldigt.  
 
Nadat we onze financiële toekomst verzekerd hadden begonnen we aan het echte werk. In een 
vijandelijk kamp lag materiaal opgeslagen dat we konden gebruiken om een bom te maken. Onze 
missie was om ongezien dit kamp binnen te dringen en het materiaal naar ons kamp te halen. We 

moesten echter ook uitkijken voor de concurrerende terroristen.  Wanneer we 
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hen tegenkwamen verloren we ons materiaal. Zo zie je maar, ook bij terroristen onderling is er 
gezonde concurrentie. 
 
De tijd vloog voorbij en onze vermoeiende, leerrijke, maar vooral leuke opleiding zat er al snel op. Als 
beloning mochten de toppers even terug naar de bewoonde wereld. Hier kregen ze van hun leider 
een welverdiend ijsje. Na gesmuld te hebben van dit ijsje stonden onze ouders ons al op te wachten. 
Er kwam een einde aan een veel te kort avontuur. De toppers mogen er echter zeker van zijn dat dit 
niet hun laatste chiro-avontuur was. Volgende grote afspraak is namelijk het bivak. 
 
Groeten  en tot op bivak! 
 
Tim 
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Kerels 
 
Stralend weer, en de verwittiging dat de kerels schoenen die vuil mochten worden mee moesten 
nemen naar de chiro! De kerels hadden totaal geen idee wat we gingen doen! Mijn plan was 
geslaagd!  
 
Na de formatie vertelde ik de 
kerels dat we op bekentocht 
zouden gaan! Jaja, u leest het 
goed! Het principe van 
bekentocht is het zoeken van 
een beek en deze volgen! Ik zie u 
al denken, is het dat? Maar niets 
is minder waar! Na dat ik de 
kerels had verteld wat we gingen 
doen waren ze eerst niet zo 
happig. Kreten als “Nee, allez, 
waarom” weerklonken! Maar ik 
bleef bij mijn programma.  
 
We gingen naar de 
dichtstbijzijnde beek! Omdat de 
leiders het goede voorbeeld moeten geven ging ik als eerste de beek in! De kerels volgenden en na 
enkele meters was de sfeer helemaal veranderd. En de sfeer werd nog beter toen we de eerste buis 
onder de weg tegen kwamen! Bram, Tom en Joris weigerde om uit de beek te komen en wouden 
door de buis kruipen! En zogezegd zo gedaan! Bram ging als eerste, en ruimde het puin in de buis, 
vervolgens konden Tom en Joris er gemakkelijker door! We vervolgden onze weg en hier was de 
volgende uitdaging! De beek was overgroeid door stuiken, er lagen bomen over, enz… Maar niets 
wat voor de kerels niet mogelijk was! Op handen en knieën kropen we door de beek onder de 
doornen stuiken, bomen, knuppelpaden! Terwijl wij ons amuseerde kregen we ook regelmatig 
vreemde blikken toegeworpen! Vooral toen we door de beek spurten, en de wandelaars voorbij 
liepen!  
 
Na weer een eindje wandelen/lopen/spurten door de beek kwamen we weer een buis onder de weg 
tegen! En ja hoor! Joris, Bram en Tom gingen er weer voor! En ook deze buis is weer proper! De 
mannen van de kinderboerderij mogen blij zijn dat ze ons hebben!  Na verder te ploeteren 
doorheen diepere en minder diepe stukken kwamen we uit aan het einde van de Zavelvennestraat! 
Het was ondertussen 4 uur en waren er vriendelijke mensen die ons konden vertellen waar de beek 
verder liep!  
 
Zogezegd zo gedaan! We liepen door koeien weiden en de kerels vroegen zich af waarom het water 
hier zo warm was? Na enkele minuten waren er genoeg theorieën hierover die ik hier liever niet ga 
opsommen! In de laatste wei hadden de koeien precies niet graag dat we door ‘hun’ beek liepen en 
dit lieten zo ook duidelijk merken! Na ons uit deze wei gered te hebben, gingen we terug naar de 
chiro! 
 
Terug aangekomen op de chiro was het 20 na 5! Eerst hebben we ons gewassen, want dit was heel 
erg nodig! Hierna hebben we nog een ‘half 6je’ gedaan en was onze chirozondag weer om! 
 
Als laatste rest er mij nog om mijn verontschuldigingen aan te bieden aan de ouders die de vuile was 

hebben moeten doen!  
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Ps. Die van mij vonden het ook niet zo fijn! 
 
Groeten en tot op bivak! 
 
Pieter  
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Aspi’s 
 

Een aantal weken geleden, op zondag 26 mei, omstreeks 14.00 uur, stonden er, zoals  
verwacht, maar twee aspiranten, namelijk Bert en Jitse, op de formatie. De examens die 
eraan komen en de school die uiteraard op de eerste plaats komt, is hier de verklaring voor! 
 
Pieter, de leider van de kerels, en ik hadden daarom op voorhand afgesproken om samen 
een stadsspel te spelen. Het was namelijk autoluwe zondag en de kleine ring wordt dan naar 
jaarlijkse gewoonte autovrij gemaakt. In de plaats van auto’s, bussen, motors... is er binnen 
en net buiten (Kolonel Dusartplein) de kleine ring een heleboel randanimatie.  
 
We besloten om eerst naar het politiekantoor te gaan om daar onze fietsen te stallen. Dit zou 
toch de veiligste plaats van Hasselt moeten zijn?  Bert, de waaghals, nam daarom de proef 
op de som en sloot zijn fiets bewust niet! (Misschien moeten we deze actie van Bert wel 
nuanceren, daar hij zijn stalen ros nooit een kettinkje (slot) aandoet!) 
Het politiekorps van HaZoDi had duidelijk ook niet stilgezeten en had voor een heleboel 
randanimatie gezorgd in en rond het politiekantoor. We besloten om er eens een kijkje te 
nemen... 
 
We begonnen buiten het politiekantoor waar 
kerel Bram Cuppens “like a boss” een stalen 
deur openramde met een stormram van maar 
liefst 23 kilogram. Ze vroegen hem meteen of 
hij het niet zag zitten om te werken bij de 
politie, maar hij bedankte hen vriendelijk! 
Na het rammen kregen een aantal kerels en 
een aspi een bril op waardoor ze zich dronken 
voelde. Ze moesten daarna met de bril op 
slalommen tussen een aantal kegels. Vreemd 
genoeg kregen ze na het goed uitvoeren van 
deze opdracht een BOB-sleutelhanger. 

 
Hierna wandelde we even langs de dienstwagens van de politie. Een 
aantal leden belandden in een celwagen, waarna een leider, namelijk ik, 
de deur per ongeluk echt sloot. De deur ging niet meer open, daarom 
moesten we een agent roepen die de deur kon openen met een speciale 
sleutel, een redelijk spannend moment en vooral een leerrijk moment. Zo 
wisten de leiders meteen waar ze eventuele moeilijke leden konden 
stockeren voor een tijdje, niet dat we dit dachten nodig te hebben voor zo 
een brave jongens als de kerels en de aspi’s. 
 

Voor enkele jongens kwamen er op deze zondag jongensdromen uit: Jitse en een aantal 
kerels gingen in een waterkanon zitten, alle leden werden in de 

boeien geslagen en in een celwagen gezet, 
Joris moest zijn vingerafdruk geven aan de 
politie, Bram Cuppens belandde in één van 
de cellen in de kelder van het gebouw en we 
kregen allemaal een uitleg over de 
dienstwapens, inclusief de exclusieve 
wapens van de speciale teams, ZEER 
interessant! Het is eens iets anders dan de 
wapens op het computerscherm zien.   
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Een kleine twee uur later verlieten de kerels en aspiranten en hun leiders Pieter en Martijn 
en de nieuwe leider Mathias een heel pak wijzer het politiegebouw.  
 

Een eindje verderop legden alle leden en leiders met 
plezier een rolstoelparcours af. Misschien had de 
beloning achteraf er wel iets mee te maken. We kregen 
namelijk allemaal een bonnetje waarmee we een drankje 
of Nasi-Goreng konden krijgen in een kraampje 
verderop, hongerig/dorstig als we waren, sloegen we dit 
uiteraard niet af! We verorberden ons eten en voor leider 
Pieter zijn drinken omstreeks 16.00 uur, een 4-uurtje om 
U tegen te zeggen noemen ze dat. 
 
Rond 17.00 uur maakten we allen, behalve Bert 

(opdracht geslaagd!), onze fietsen terug los en vertrokken we richting de Putvennestraat. 
Aangekomen in het lokaal dronken en aten we nog iets om ons op te laden voor een 
hockeymatch op grote goals (omdat de kleintjes bezet waren). Wat ik vooral onthoud van 
deze wedstrijd is dat Bert niet te stoppen was, Jitse een mooie doelpoging op de paal zag 
vliegen en de nieuwe leider Matias zich meteen liet gelden als een jongen die ervoor gaat. Ik 
moet je niet vertellen dat de ‘duels’ tussen Bert en Matias daarom dus soms spectaculair 
waren! 
 
Het was geen zondag als een ander, maar daarom zeker niet minder leuk. Zoals jullie wel 
gemerkt hebben, zijn we niet aan ons stadsspel toegekomen. Geen probleem, we nemen dit 
mee naar het bivak waar we allemaal hard naar uitkijken. Je vindt trouwens veel informatie 
over ons bivak in deze uitgave van de Strak.  
Ook onthouden we voor het bivak dat de kerels en aspi’s goed met elkaar opschieten en we 
dus grote spelen kunnen voorbereiden waaraan de kerels en aspi’s samen kunnen 
deelnemen! 
 
Nog even door de examens heen bijten en dan in één rechte lijn naar het bivak! 
 
Jullie leider kijkt er alvast naar uit!  
 
Martijn 



 



Bivakbijlage 2013 

  

 

 

Opoeteren 2013 
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Bivak? 

Wanneer gaan we op bivak? 

 Sloebers & Speelclub  Donderdag 25 juli tot woensdag 30 juli 
 Rakkers   Zondag 21 juli tot dinsdag 30 juli 
 Toppers, Kerels & Aspiranten  Zondag 21 juli tot woensdag 31 juli 

Waar gaan we op bivak? 

Dit jaar gaan we op bivak in Opoeteren. Dit is een deelgemeente van de stad Maaseik. De bivakplaats 
waar we tien dagen zullen vertoeven heet “Berkenhof den Houw” en is gelegen te midden van de 
Maaseikse bossen en weiden. 

Wanneer bezoeken? 

De bezoekdag gaat door op dinsdag 30 juli 2013. We verwachten dan iedereen die ons lief heeft om 
17u30 op de bivakplaats. We eindigen onze bezoekdag omstreeks 20u00.  
 
Er wordt hotdog en soep aangeboden door onze kooks voor al wie honger heeft. Ook een fris drankje 
tegen een zeer democratische prijs zal niet ontbreken. 

Wanneer komen we terug naar huis? 

Na de bezoekdag vertrekken de Sloebers, Speelclub & Rakkers met hun ouders huiswaarts.  
De Toppers, Kerels en Aspi’s blijven nog een nachtje. Zij helpen 31 juli 2012 nog even opruimen, om 
dan per fiets richting Kiewit te snellen.  
 
De bagage die niet mee kan met de auto kan ook nog altijd mee met de vrachtwagen. 

Hoe geraken we daar? 

De Sloebers komen donderdag 25 juli om 16.15u samen op de parking van de kinderboerderij. Zij 

vertrekken dan samen naar de bivakplaats. De leiding raadt aan om te carpoolen. 
 

De Speelclubbers verzamelen donderdag 25 juli om 16.15u op de parking van de kinderboerderij. 

Ook zij gaan met de auto naar de bivakplaats. Carpoolen is ook hier aangeraden. 
 

De Rakkers vertrekken zondag 21 juli om 17.00u aan de 

SCOUTSlokalen (a/d Hades) ook met auto's. Om 18.00u 
worden ze op de kampplaats verwacht. Denk aan het milieu 
en doe aan carpoolen! 
 

De Toppers vertrekken zondag 21 juli per fiets aan onze 

lokalen. Zij spreken af om 12.00u. (onder voorbehoud) 
 

De Kerels vertrekken ook per fiets op zondag 21 juli. Voor hen 

begint de reis om 14.00u aan het chirolokaal. 
 

De Aspiranten gaan eveneens per fiets. Zij beginnen hun fietstocht op 

zondag 21 juli om 13.00u aan het chirolokaal.  
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Voor de afdelingen die met de fiets gaan (toppers, kerels & aspiranten) 

Zorg dat je een fiets hebt waar je gewoon bent mee te rijden. Controleer ook eens goed dat je 
verlichting, remmen en dergelijke werken! Als je een speciale fietspomp nodig hebt om je banden op 
te pompen, neem die dan zeker mee. Denk ook aan een degelijk fietsslot! 
 
De chiro voorziet fluorescerende vestjes. Deze worden gedragen tijdens de fietstocht naar en terug 
van Opoeteren en op 2-daagse (kerels & aspi’s). 

 
We raden Kerels en Aspi’s aan om fietstassen op hun fietsen te monteren. Dit is zeer handig 
bij de trip naar Opoeteren en tijdens hun tweedaagse.  

 

Voor de afdelingen die met de auto gaan (sloebers, speelclub & rakkers) 

Vanuit Hasselt neemt je best in Houthalen de autosnelweg tot in 
Genk-Oost. Vervolgens rijd je richting Dilsen-Stokkem/Maaseik. 
Het adres is Fabrieksweg 2, 3680 Opoeteren. Wanneer je dit 
adres ingeeft op de GPS zal deze u leiden naar de bivakplaats. 
 
Met de auto is de reistijd ongeveer 35 minuten. 
 

 
Denk aan het milieu en uw portemonnee en spreek met 
andere ouders af om te carpoolen. 

 
 
 
 

Bij aankomst op de bivakplaats dienen alle leden hun SIS-kaart  
(in omslag met naam erop) af te geven aan hun leider. 

------------- 
De medische fiche hebben we liefst vóór het bivak, of ten laatste samen met 

de SIS-kaart. 
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Bagage? 

De bagage kan op donderdag 18 juli tussen 19.00u en 20.00u naar ons lokaal gebracht worden. Deze 
gaat mee met de container naar de bivakplaats. 
 
Sloebers, speelclub en Rakkers mogen hun bagage ook zelf meenemen met 
de auto.  
 
Het afhalen van de bagage (dat niet mee kon met de wagen) kan 
donderdag 1 augustus tussen 19.00u en 20.00u aan onze lokalen. 

Wat moeten ze zoal meenemen? 

 KLEDIJ 
□ Chiro-uniform (short, t-shirt & 

sweater/hemd) 
□ Voldoende T-shirts 
□ Warme trui 
□ Voldoende korte broeken 
□ Lange broek  
□ Sokken  
□ Ondergoed  
□ Stevige schoenen  
□ Sportschoenen  
□ Sletsen/teenslippers 
□ Regenjas  

 WASGERIEF 
□ Handdoeken 
□ Zeep 
□ Waskom 
□ Kam 
□ Scheergerief 
□ Tandenpoetsgerief 

 KEUKENGERIEF:  
□ Keukenhanddoek, 
□ Aardappelmesje/schrapper 

(sloebers en speelclub geen 
mesje)

SLAAPGERIEF 
□ Slaapzak 
□ Veldbed (vanaf toppers) 
□ Eventueel extra deken 
□ Kussen 
□ Pyjama 
□ Knuffel 

 Zwemgerief 
□ Zwembroek 
□ Handdoek 
□ Duikbril (eventueel) 
□ Zwembandjes (indien nodig) 

 ALGEMEEN:  
□ Rugzak 
□ Zakdoeken 
□ Schrijfgerief  
□ Extra veters  
□ Drinkbus 
□ Linnenzak (voor vuile was) 
□ zaklantaarn  
□ Petje 
□ Zonnecrème 
□ Muggenzalf 
□ Medicatie 
□ Strip (voor tijdens platte rust) 

 

1: vink aan wat je hebt klaar gelegd, zo vergeet je zeker niets! 
 
2: het zou heel handig zijn voor de leiding van de Sloebers en Speelclub, als de ouders 
kledijpakketjes voor iedere dag maken voor hun kinderen. Zo ben je ook zeker dat je 
kinderen regelmatig van kledij wisselen. 

 
3: Geld steek je in een portemonnee, deze wordt dan in de keuken bijgehouden. 
Geneesmiddelen worden eveneens afgegeven in de keuken. De kookouders zien er op toe 
dat deze tijdig worden ingenomen. 

 

 

 OPGELET: Alles wat je meeneemt voorzie je best van initialen.  
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Wat mag je zeker niet meenemen? 

 Veel zakgeld: Sloebers, Speelclub, Rakkers en Toppers hebben hoogstens wat nodig voor een 
postkaartje en postzegels 

 Waardevolle voorwerpen (horloge, Ipod, tablet, dure kledij, ) 
 Aanstekers, lucifers en rookwaren. 
 Snoep, drank of fruit (wordt afgenomen, we hebben immers fantastische kookouders) 
 Gsm’s zijn verboden! (deze worden onmiddellijk afgenomen!) 
 Oortjes voor gsm, mp3-speler, Ipod, enz. Het bivak is een sociale gelegenheid en dit willen 

we graag ook zo houden. 
 
Wanneer je toch een van deze voorwerpen bij je hebt worden deze afgenomen en bijgehouden in de 
keuken. Na afloop van het bivak krijg je deze terug.  

Hoe ziet onze dag eruit? 

8u   ontwaken  
8u30 ontbijt 
9u  start voormiddagactiviteit 
12u30 middagmaal 
13u30 platte rust 
14u30 start namiddagactiviteit 
16u  4-uurtje 
18u  avondmaal 
19u  start avondactiviteit 

Rusten de leden ook? 

Platte rust 
Na het middageten krijgen de leden een uur 'platte rust'. Het eerste halfuur gebeurt dit in stilte. 
Tijdens het tweede halfuur wordt er muziek gespeeld. Tijdens de platte rust blijven de leden op hun 
bed liggen. Wie wilt mag een strip of boek meebrengen om tijdens de platte rust te 
lezen. Opgelet: dit is op eigen verantwoordelijkheid! 
 
Nachtrust 
De Sloebers kruipen rond 20.30u onder de wol. De Speelclub gaan hun bedje in om 
21.00u. De Rakkers doen hun oogjes een half uurtje later toe en de Toppers nog een 
uurtje later. Rond de klok van 23.00u sluiten ook de Kerels hun snaveltjes en om 
23.30u ten laatste gaat het licht uit voor de Aspiranten.  

Wie maakt het eten? 

Ook dit jaar mogen wij genieten van de kookkunsten van onze kooks: 
 
- Anne Moons (mama leider Alexander) 
- Wim Mercken (oudleider & papa rakker Wout) 
- Stijn Albergs (oudleider) & Caroline Spitz 
- Thomas Gielen (oudleider) & Ineke Bostyn 

 
Onze kookouders zorgen dat de leden dagelijks een stevig ontbijt 
krijgen. ’s Middags is er soep, middagmaal en een dessert. Rond 16.00u 
is er een koek of stuk fruit voorzien en ’s avonds opnieuw een warme 
maaltijd. 
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Wat doen wij zoal op bivak? 

Met het antwoord op deze vraag kunnen wij een hele bibliotheek 
vullen. Om jullie toch een klein overzicht te geven beschrijven we 
hieronder onze belangrijkste activiteiten.  
 
 

Nachtspel Rakkers, Toppers, Kerels & Aspiranten 

Deze activiteit is niet voor schrikscheten. Een leuke donkere locatie en een tof spel vormen de ideale 
mix voor een activiteit die nog jaren in onze gedachten zal blijven. 

Trektocht Alle afdelingen 

Op deze dag trekken we er te voet op uit. Per afdeling maken we een avontuurlijke tocht die ons leidt 
naar een geweldig toffe locatie. 

Nachtdropping Kerels & Aspiranten 

Op deze toffe activiteit moeten de kerels en aspi’s beroep doen op hun survivalskills. Ze worden op 
een onbekende locatie door de leiding gedropt en trachten samen hun weg terug te vinden naar de 
bivakplaats.  

Zweedse omloop Toppers, Kerels & Aspiranten 

Vanaf de toppers moeten de leden bewijzen dat ze echte mannen zijn. Dit doen ze door een 
schriktocht af te leggen. Dit in een donkere bos en zo snel mogelijk. Wie de scherpste tijd neerzet 
mag zich de winnaar noemen. 

Familiedag Alle afdelingen 

We mixen alle afdelingen door mekaar. Tijdens een interactieve tocht werken jong en oud samen om 
een missie te volbrengen. 

Aspidag Alle afdelingen 

De aspiranten nemen een dag de verantwoordelijkheid over een afdeling over van de leiding. Zo 
krijgen zij de kans om te proeven van het leiderschap. Als afsluiter van de dag steken zij een toffe 
quiz ineen voor de hele chiro. 

Tweedaagse Kerels & Aspiranten 

Onze oudste leden trekken er samen met hun leiding twee dagen op uit. Gepakt en gezakt fietsen zij 
naar een locatie waar iets te beleven valt. Hier slaan ze hun tenten op en beleven ze de zotste 
dingen.  
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Hoe kan je ons bereiken? 

De post 

Als ouders, broers of zusjes, oma’s, opa’s, tantes, liefjes, een brief willen sturen, dan kan dit naar 
het volgende adres:    
      Chirojongens Kiewit  

tav. Jaak trekhaak (voorbeeld) 
      Berkenhof den Houw 
      Fabrieksweg 2 
      3680 OPOETEREN 
 
De leden hebben de mogelijkheid een kaartje te versturen. Postkaartjes worden aangeboden aan 
50 cent en postzegels aan 1 euro. 
Ouders van Sloebers en Speelclubbers die willen dat hun zoon een brief schrijft, kunnen best de 
omslag al klaarmaken.  

Telefoon 

Wij zijn ook telefonisch bereikbaar, dit is echter alleen in noodgevallen. 
 

0494/31.07.40 (hoofdleider Tim) 
0498/33.17.42 (kook Stijn) 

 
Omdat het bivak een sociaal gebeuren is zijn gsm’s zijn niet toegelaten. In noodgevallen zal de leiding 
contact opnemen met de telefoonnummers vermeld op het inschrijvingsformulier. In alle andere 
gevallen is de spreuk “geen nieuws = goed nieuws” van toepassing. 

Foto’s 

Tijdens het bivak heeft elke afdeling een wegwerpfototoestel ter 
beschikking. Ook dit jaar gaan we de foto’s digitaal laten ontwikkelen.  
 
Elk lid ontvangt in september een CD-rom met daarop alle foto’s van zijn 
afdeling. 
 
 
 

 

De foto’s worden ook gepubliceerd op onze website. (www.chirokiewit.be) Als u wenst dat wij van uw kind geen 
foto’s op de website plaatsen kan u dit laten weten aan de leiding. 

  

http://www.chirokiewit.be/
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Wat gaat dit kosten? 

Voor de Sloebers en Speelclub is het € 65 en voor de Rakkers, Toppers, Kerels en Aspiranten € 90. 
 
Vanaf het tweede chirolid (broers) krijgt men € 5 korting per lid. (Vb: Een gezin met 
2 zonen, een Kerel en een Sloeber, betaalt voor de Kerel € 90 en voor de Sloeber 
€ 60.)  
 
We hebben het liefst dat je met de overschrijving werkt, maar je mag ook contant 
betalen aan de leiding. Bij het gebruik van de overschrijving vermeld je duidelijk 
“bivakgeld + naam + afdeling” als mededeling bij de overschrijving. Ons 
rekeningnummer is BE09 0688 9083 1657 
 
 

>>> Het bivakgeld moet ten laatste op 5 juli 2013 betaald zijn! <<< 

 

Nog vragen? 

 
Je kan altijd iemand van de leiding contacteren om inlichtingen. De contactgegevens vind je vooraan 
in de Strak. 

Wisten jullie dat: 
 De meeste ziekenfondsen je een gedeelte van het bivakgeld 

terug betalen? 

 Het bivak voor kinderen tot en met 12 jaar fiscaal aftrekbaar is? 
Hierdoor krijgen ze het volledige bivakgeld terugbetaald! 

 Je bij de jeugddienst van de stad Hasselt doe-cheques kunt 
afhalen ter waarde van €2,5 euro? 
(aanvragen kan via jeugd@hasselt.be of 011/23.94.28) 
 

Voor meer informatie hieromtrent kan je altijd terecht bij de leiding. 

mailto:jeugd@hasselt.be
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Amusement 
 
De leiding is de weg naar de bivakplaats kwijt. Kan jij hen helpen om de weg terug te vinden? 
 

Chirolokaal 
 

 
 

Bivakplaats 

 

 
  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=doolhof&source=images&cd=&cad=rja&docid=k_xLFM6JRgJRYM&tbnid=pQx7TeEnKp0U-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.doolhoven.com/gevorderden-doolhof-03.htm&ei=5Op3UZmFEKer0gWvg4HABA&bvm=bv.45580626,d.d2k&psig=AFQjCNHCS3XczPwzehjtr8VUDTcHqe6K2Q&ust=1366899757274540


 Strak juni 26 

Woordzoeker 
 

B O N T B I J T V P B E Z O E K D A G A  

F K I L L S F E L A T O S P E K P O S T  

O O E A S P I R A N T E N L K O O K S P  

R E L B T E E O G H I T S T O J R O F I  

M N S I R E T B E R E A E L E E O S E E  

A G I V E L S I D N J N M N D R B T E T  

I S O A K C B N M N S O D N T A I E R E  

E M N K T L E S E A E M A R T I J N R R  

Z F A R O U L T G S T X E N I B O S G S  

R A C U C B T I D A E S A Z A K L A M P  

O M H G H A V E R L O R E N B R O O D U  

B I T Z T S E N A S L U I P S P E L M B  

I L S A E W N A C H T D R O P P I N G I  

N I P K Z F V E L D B E D B O R D A K V  

B E E T H F O R M A T I E L I E D B E A  

A D L C R D E S S E R T R A D I O O R K  

M A R C C O L E M O N T O P P E R S E L  

P G R E N A D I N E F I T S T A S O L I  

S R E T I M A F W A S R A K K E R S S E  

M A C A R O N I D B I V A K T H E M A D 
Volgende chiro-gerelateerde woorden/personen zitten verstopt in de woordzoeker. 
 
 afwas 

 Alexander   

 aspidag 

 aspiranten 

 bezoekdag 

 bivak  

 bivakhema 

 bivaklied 

 bonte ring 

 bord 

 bos 

 dessert 

 Dries   

 familiedag 

 fietstas 

 formatie 

 formatielied 

 gas 

 grenadine 

 gsm 

 Hendrik   

 kerel 

 Koen 

 kooks 

 macaroni 

 Marc Colemont 

 Martijn 

 nachtdropping  

 nachtspel  

 Niels 

 pan 

 patattenjas 

 Pieter 

 post 

 radio 

 rakkers 

 Robin Bamps 

 Robin Stienaers 

 rook 

 rugzak 

 sfeer 

 sloebers 

 sluipspel 

 sok 

 speelclub 

 spek 

 tent 

 Tim 

 toppers 

 trektocht 

 troost 

 veldbed 

 verloren brood 

 vlag 

 zaklamp 

 Zweedse omloop 

 

De overblijvende letters vormen een van de gerechten die op ons bivakmenu staan. Mail 
je antwoord voor 21 juli naar STRAK@chirokiewit.be en maak kans op een mooie prijs. 
 

mailto:STRAK@chirokiewit.be

