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De leidingverdeling 2014-2015 
 

Sloebers 

Niels Munters    Jitse Motmans    

Donkeindeweg 138   Rechterstraat 109 

3520 Zonhoven    3500 Hasselt 

     011/72.53.56  

0494/86.87.71    0497/65.03.33   

niels@chirokiewit.be  jitse@chirokiewit.be 

 

Speelclub 

Robin Bamps    Hendrik Colemont   

Rechterstraat 72   Zavelvennestaat 151   

3500 Hasselt    3500 Hasselt    

011/22.67.25    011/24.20.94 

0493/77.30.38    0496/96.70.29   

robinbamps@chirokiewit.be  hendrik@chirokiewit.be  

 

Rakkers 

Dries Munters    Dries Cuppens  

Donkeindeweg 138   Zavelvennestraat 72  

3520 Zonhoven    3500 Hasselt    

     011/26.29.72    

0494/20.49.88    0470/98.53.20    

driesmunters@chirokiewit.be driescuppens@chirokiewit.be  

 

Toppers 

Martijn Meeus    Lennert stienaers 

Raafstraat 3A    Zavelvennestraat 155 

3520 Zonhoven    3500 Hasselt 

011/82.58.07    011/87.17.39 

0495/60.39.17    0476/03.93.83 

martijn@chirokiewit.be  lennert@chirokieiwt.be 

 

Kerels 

Mathias kuyks   Robin Stienaers   

Roermondlaan 11   Zavelvennestraat 155 

3500 Hasselt   3500 Hasselt 

     011/87.17.39 

0498.97.54.62   0476/58.61.55 

mathias@chirokiewit.be  robinstienears@chirokiewit.be 

 

Aspi's 

Pieter Colemont     

Zavelvennestraat 151    

3500 Hasselt     

011/24.20.94    

0494/63.51.78    

pieter@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:driesmunters@chirokiewit.be
mailto:pieter@chirokiewit.be
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Voorwoord 

  

 

Wintertijd 
 

***** 
 

't is koud en kil met dit winterse weer, 
 

de donkere dagen zijn er weer... 
 

Dra is koning winter weer in 't land, 
 

bezoeken we kerstmarkten met een glühwein in de hand... 
 

De eindejaarsfeesten, da's een fijne tijd 
 

plezant en wonderlijk tot ieders jolijt... 
 

Dit brengt warmte in ieders hart, 
 

't is mooi, fijn en telkens weer iets apart... 
 

Dus voor ieder, groot en klein, 
 

laat de feestdagen in deze donkere wintertijd 
 

een sprankel van geluk en vreugde zijn... 
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Mededelingen 
Leider Robin Stienaers 

Robin is voor school aan het studeren in Colombia, hij sluit terug aan in de maand februari! 

 
Drankkaarten 
Net als vorig jaar werken we tijdens het 4-uurtje met drankkaarten. Deze zijn te koop bij de leiding aan de prijs 

van 6 euro voor 10 en 12 euro voor 20 consumpties. 

 

Nieuwe leden 

Alle jongens vanaf 6 jaar zijn van harte welkom op de Chiro! Dus heb je een broertje, een neefje of een vriendje 

nodig hem gerust uit, want Chirojongens Kiewit is er voor iedereen! 

 

Uniform 

Het uniform is verplicht vanaf de rakkers. Het uniform bestaat uit een korte Chiroshort, een Chiro T-shirt en een 

Chirosweater/hemd. 

Dit alles is te verkrijgen in de banier. (Vaartstraat 14, 3500 Hasselt) 

 

Fiets 

Vanaf de toppers wordt er verwacht dat de leden elke zondag met de fiets komen! 

 

GSM’s 

Het laatste werkjaar hebben we gemerkt dat er leden met een gsm naar de chiro kwamen. Deze hebben ze echter 

niet nodig op zondag en  de leiding is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of beschadigingen. Als 

leiding vragen we dus om alle gsm’s thuis te laten. De leiding heeft een gsm bij voor in geval van nood. 

Xbok Party 2014 
Ook dit jaar heeft de leiding zijn spetterende Xbok Party gegeven. Deze vond plaats op 15 november in de binder. We 

bezorgden 300 fuifbeesten een geweldige avond om nooit te vergeten. Graag zouden wij de ouders die geholpen 

hebben willen bedanken. Jullie waren een hele steun voor ons!  

 

Agenda 
Belangrijke data  

28 december: geen chiro 8 februari: Chiro 

4 januari: Chiro 15 februari: Xbok Party 

11 januari: Chiro (vriendjesdag) 21 februari: 30+ fuif 

18 januari: Chiro  22 februari: oudernamiddag 

25 januari: Chiro 1 maart: chiro 

1 februari: Chiro 8 maart: Chiro 

 

Bivak 

Dit werkjaar gaan we opnieuw op bivak van 21 juli t.e.m. 31 juli 2014. De ouders die vroegtijdig een reisje 

boeken…U telt vanaf nu voor twee (want dat is een gewaarschuwd man) ! 
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Sloebers 
Zondag, 30 november. Er stonden weer 7 sloebers klaar voor een wel zeer belangrijke 

chirozondag. Vandaag zouden ze namelijk opgeleid worden tot échte pieten. De Sint had 

namelijk aan de twee leiders, Jitse en Niels gevraagd of zij nog een paar pieten wisten voor 

pakjes avond.  

 

De Sint heeft het de laatste tijd namelijk wat moeilijk om goed personeel te vinden. 

Natuurlijk kenden de leiders een paar zeer geschikte kandidaten voor de klus. De sloebers van 

Chiro jongens kiewit! We vroegen of ze zin hadden om voor de Sint te gaan werken en ja 

hoor, ze waren dol enthousiast. Na een korte inleiding begonnen de  sloebers aan hun 

opleiding tot echte pieten. Het eerste en het belangrijkste deel was dat ze er uitzagen als echte 

pieten dus begonnen ze met het maken van een echte pietenhoed, leider Niels legde uit hoe ze 

te werk gingen gaan terwijl leider Jitse ervoor zorgde dat ze er zo zwart uitzagen als de nacht.  

 

Na het knutselen van de hoed miste er natuurlijk nog iets aan de hoed, een echte veer! 

Daarvoor gingen ze op zoek op het terrein van de Chiro. De andere pieten waren blijkbaar al 

langs geweest want het was echt moeilijk om een echte veer te vinden. Alleen Daan Ardui en 

Renz hadden een echte veer gevonden. Een beetje teleurgesteld gingen de sloebers teug naar 

binnen, maar leider Niels had een geniaal idee. Ze konden ook gewoon zelf veren maken uit 

papier. Zo gezegd, zo gedaan, ze begonnen weer allemaal volop te knutselen. Het resultaat 

was echt prachtig!  

 

Na het maken van de veren wilden de sloebers de Sint bedanken dat ze naar de pietenschool 

mochten komen, dus ze maakten allemaal een prachtige tekening. De Sint zal echt trots 

geweest zijn wanneer hij deze kunstwerken zag.  

 

Pieten krijgen natuurlijk soms ook wel een beetje dorst en honger. Dus was het tijd voor het 

4-uurtje. Ze hadden allemaal blijkbaar zeer grote honger en dorst want ze namen allemaal 2 

consumpties, een drankje en een wafel.  

 

Nu ze weer allemaal vol energie zaten gingen de leiders de nieuwe pieten eens testen op hun 

klimkunsten, de volgende halte was dan ook de speeltuin van de kinderboerderij. Hier lieten 

ze stuk voor stuk zien wat voor een aapjes ze wel niet zijn, iedereen geraakte met gemak op 

het dakje van de heksen keuken en ook de andere klimtuigen waren kinderspel voor hun.   

Om er toch maar eens de beste klimpiet uit te halen speelden de sloebers jagerbal op de 

speeltuin. Het was zeer spannend, iedereen was zeker aan elkaar gewaagd!  

 

Uiteindelijk om de pietentraining te beëindigen gingen ze terug naar de Chiro om daar pot pot 

karmel te spelen. Want zoals iedereen weet moeten pieten zich goed kunnen verstoppen als ze 

bij de kinderen thuis binnensluipen om de pakjes klaar te zetten.  

 

 

En toen plots: “Hoor wie fluit daar kinderen, hoor wie fluit daar kinderen?” Het was leider 

Martijn die de Chiro affloot. Dit was weer het einde van een kei leuke chiro zondag. Tot 

volgende week!  
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Speelclub 
 

De speelclub en het verschrikkelijke kleimonster 

 

Een spannende actie thriller met in de hoofdrol 

de speelclub van Chiro jongens Kiewit: Viktor, 

Noah, Mathijs, Zion, Ot, Jens, Milan en Rhune 

(die samen met nog andere speelclubs ook al te 

zien was op TV Limburg).  

Deze film neemt je mee op een fantastisch 

avontuur waarin we de jongens volgen op een 

dagje Chiro. Het begint allemaal heel rustig op 

een doodnormale december zondag, het is al 

koud maar op de eerste sneeuwval is het nog een tijdje wachten. De speelclubs staan klaar in 

de formatie vol ongeduld om aan de activiteiten te beginnen. De vlag wordt de hoogte in 

gehesen terwijl er in volle borst meegezongen wordt en de dag gaat van start. De eerste 

activiteit vindt plaats in de grote zaal. De speelclub verzamelen zich rond een tafel volledig 

bedekt met witte papieren. Vele speelclubs doen een gok over wat deze eerste activiteit 

inhoud, “We gaan iets kleuren!” , “gaan we een 

bootje maken?” maar dit is het allemaal niet, er 

wordt een grote ton binnen gedragen. Wat zou 

hier inzitten vraagt iedereen zich af. De ton 

wordt geopend en opeens weet iedereen wat we 

gaan doen, Kei! Iedereen krijgt een portie met 

de instructies: maak iets gek! Al snel 

verschijnen er de geweldigste creaties en 

worden er verschillende kleimonsters gemaakt. 

Als speelclub heb je van nature veel  goede 

eigenschappen, lang kunnen stilzitten hoort daar 

niet bij…  dus worden de kleimonsters al snel terug in de ton opgesloten en vertrekken ze naar 

buiten, hier neemt de leiding hun mee op een korte maar gevaarlijke tocht richting de 

kinderboerderij. Onderweg stoppen ze bij een ongelofelijk grote boom. Hier klimmen de 

speelclub als kleine aapjes vliegensvlug in. Er wordt een spelletje jagerbal gespeeld met als 

extra moeilijkheid, wie de grond raakt is aan. Hierna is iedereen al een beetje moe. Tijd dus 

om terug wat energie op te doen in de vorm van een drankje en een wafel. Lang hoeft zoiets 

niet te duren, want al na een 10-tal minuutjes is 

iedereen weer vol energie. Er worden twee team 

gemaakt en er wordt een razend spannend spelletje 

hockey gespeeld. Gevolgd door een kort spelletje 

wuivertje. Dan neemt de leiding hun mee naar 

boven in het lokaal. Dit is onbekend terrein voor 

de speelclub want hier komen normaal alleen de 

oudste groepen. Het topperlokaal is de locatie voor 

het laatste spel van de zondag. Dit lokaal is na vele 

testen en een zeer grondige studie door de leiding als beste lokaal uitgekozen voor het 

volgende spel. Dit namelijk omdat het volledig donker kan gemaakt worden. Het spel gaat als 

volgt. Iedereen verstopt zich ergens in het lokaal, achter zetels of onder kussens terwijl 1 

moedige speelclub buiten blijft wachten. Dan wordt het licht uitgedaan en moet deze 

speelclub proberen de rest te vinden. Van zodra het licht uitgaat wordt het muisstil. Zo stil 

Links Viktor, Rechts kleimonster  

Links Noah, Rechts kleimonster  

Boven het kleimonster, onder 3 rhune’s 
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zelfs dat je het zachte gegrom van de kleimonsters beneden kan horen. Of was dat nu het 

gegrom van leider Bammes zijn maag? Dit wordt een tijdje gespeeld tot er opeens een 

fluitsignaal te horen is in de verte wat het einde van de zondag aangeeft.  

De speelclub en het verschrikkelijke kleimonster is nu in de bioscoop. Mis deze film zeker 

niet! (er wordt ondertussen ook al aan een vervolgverhaal geschreven dat verwacht wordt in 

maart 2015.) je kan er dus alles over lezen in de volgende strak! 

Gelukkige feestdagen gewenst!  

De speelclub leiding 
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Rakkers 
 

Zondag 30 november waren er vijf rakkers aanwezig. Il, Kjell, Lucas, Hannes en Gallon. 

Leider Dries Munters had jammer genoeg examens, waarbij andere Dries (Cuppens), de vijf 

rakkertjes moest bezighouden. 

  

Leider Dries zei tegen de rakkers dat we samen met de toppers gingen spelen, maar om dit 

mopje konden Lucas en Hannes niet echt lachen. :p We begonnen uiteindelijk de zondag met 

een kleine voetbalwedstrijd. Drie tegen drie. Natuurlijk ging de eindoverwinning naar de 

ploeg die de meeste doelpunten scoorde. Dat is logisch eh. Hierna kwam de leider op het 

goede idee om nageltje klop te spelen. Enkel had hij er geen rekening mee gehouden dat het 

ijskoud was. Na een halfuur waren de voeten van de leider bevroren en hij wou zo snel als 

mogelijk naar binnen. Maar dit was buiten de wil van de rakkers gerekend. Zij wouden niet 

weten van stoppen met het spel. En zoals iedereen weet is de wil van de rakkers wet. Gallon 

dacht bij het spel dat de boom de nagel was, want hij sloeg meer naast de nagel dan erop. 

Terwijl Kjell de nagel er met alle gemak insloeg. Maar wat gedacht over Il, hij was zo slim 

om zich te laten verliezen zodat hij mocht lopen, want ook Il had het koud. Lopen was 

namelijk de opdracht van de verliezer. We waren er het allemaal over eens dat het tijd was 

voor het vier-uurtje.  

 

Tijdens het vier-uurtje hebben alle rakkers goed hun best gedaan om hout te verzamelen. 

Terwijl hun leider het lokaal aan het opruimen was. Rond half vijf begonnen we met het 

aansteken van het vuur. Kjell en Lucas voelden zich geroepen om er een groot vuur van te 

maken. Terwijl Kjell en Lucas er alles aan deden om het vuur aan te steken, begon de sterke 

Gallon al het hout klein te breken. Il en Hannes hadden het helemaal anders bekeken. Ze 

dachten bij zichzelf: laat de rest maar werken, wij genieten hier van het vuurtje, groot gelijk 

mannen! Opeens hoorde we het fluitsignaal, dit betekende jammer genoeg het einde van de 

chirodag. Jammer wel, want we hadden net zoveel plezier!  

 

Hopelijk komen jullie allemaal de volgende weken weer naar de chiro! 

 

Dries² 
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Toppers 

Op zondag 14 december om 14.00 uur, een gure (bijna-winter) dag, stonden er logischerwijs 

10 stoere toppers klaar op de formatierij. Ook hun twee leiders, Lennert en Martijn, waren 

klaar voor een actieve namiddag. Ze kozen ervoor om er een actieve namiddag van te maken 

om zich zo niets van de koude te moeten aantrekken. Voor Jan begon de zondag prettig, maar 

vettig. Tijdens het uitvoeren van een goede daad, werd hij vol modder gespat. (meer uitleg te 

verkrijgen bij Jan of een ander aanwezig topper) 

Er werd gestart met het spel aangooiertje, m.a.w. trefbal zonder koningen. Dit spel werd 

telkens uitgebreid met een extra spelelement. Zo kwamen er matjes bij in elk speelveld, zodat 

je kon ‘indringen’ in het veld van de tegenstanders. Uiteraard moest je zonder getikt te 

worden op het matje kunnen gaan staan. Daarna werden er nog aan elke kant twee kegels 

gezet. Bij dit uitbreidingsspel was het de bedoeling om rechtstreeks of via het matje het veld 

van de tegenstander over te steken. Als je, zonder getikt te worden, kon oversteken, mocht je 

een kegel meenemen naar jouw kamp. Het team dat als eerste alle kegels (4) in hun kamp had, 

won. Leider Lennert verzon nog een zeer leuke variatie van het spel trefbal. Er werd gewoon 

trefbal gespeeld, maar het spel was gedaan wanneer er twee kegels omgegooid waren bij de 

eigen koning. Het was zeer spannend, maar uiteindelijk won toch de beste ploeg… We 

besloten om het daarna even rustig aan te doen en 9 maanden te spelen. Al snel veranderde dit 

spel in een spannend potje voetbal dat 20 minuten duurde. 

Voor we het goed en wel beseften, was het 16.00 uur en was het tijd voor ons vieruurtje. De 

jongens genoten van het warme lokaal en verkochten wat flauwe kul aan elkaar. 

Na het vieruurtje gingen we naar de kinderboerderij om daar nog wat spelletjes te spelen. Al 

snel moest dit programma plaats ruimen voor een vuurtje dat we, zoals het echte chiromannen 

betaamt, terug nieuw leven wilden inblazen (dit mag je letterlijk nemen!). Het is niet leuk om 

toe te geven, maar het is ons niet echt gelukt! Toch zullen de jongens zich dit bezoek aan de 

kinderboerderij nog lang herinneren. We hebben namelijk 2 begeerlijke jonge dames de 

stuipen op het lijf gejaagd: 

We besloten om Gijs onder de bladeren te verstoppen en om ons met de rest van de groep iets 

verder te verschuilen. We zagen de twee dames aankomen en als ze vlakbij het 

bladerenhoopje genaamd Gijs aankwamen blies leider Martijn op zijn leidersfluit. Op dat 

moment kwam Gijs met een schreeuw tevoorschijn en sprongen de meisjes een gat in de 

lucht! (of is dat misschien een beetje overdreven? Alleszins, het was gelukt! 

Om de dag af te sluiten, hebben we nog 10 minuten moppen getapt in het lokaal om daarna 

luid en duidelijk onze kreet te roepen. 

“Bevel aan jullie ouders (of stalen ros!)” 

Groeten,  

Lennert en Martijn 
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Kerels 
 

Een paar weken geleden besloten we met de kerels een fort te bouwen. Het ging een immens 

fort worden met 2 torens en een loopbrug.  

 

We begonnen er aan met grote moed. De constructie zou geheel bestaan uit sjorbalken. We 

zagen het groots en begonnen onze toren de bouwen met de balken van zes meter. Deze 

werden verbonden met de balken van 4 meter. Maar eerst moest nog aan vele kerels de kunst 

van het sjorren worden aangeleerd. Al snel kwamen de eerste problemen. Door het niet 

uitmeten van de constructie zag het er niet al te recht uit. Maar toch werd de eerste toren recht 

gezet. Met man en macht moest er aan getrokken worden om de toren recht te hijsen. Aan 

ieder paal stond een kerel om de toren recht te houden. Ondertussen werden de middenste 

balken gesjord. na uren zwoegen was de toren af. Hij stond recht en zag er fantastisch uit!  

 

Toen was het tijd voor het vieruurtje. Na bijgetankt te hebben wilden we terug aan de slag 

gaan. Maar toen we terug bij de toren kwamen en keken naar onze creatie dachten we allen 

maar één ding: Dit is te mooi voor deze wereld. 

 

We besloten dus niet verder te gaan maar gewoon te genieten van dit wonder. 

Met pijn in het hart moesten we de toren terug afbreken. Uiteraard uit schrik dat Japaners 

onze chiro zouden overspoelen om dit wonder der natuur te kunnen bewonderen. 

 

Foto's van de toren zijn ook niet genomen. de schoonheid van de toren was niet te vatten op 

de gevoelige plaat. 

 

Mathias 
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Aspi’s 
 
Zondagmiddag, 14 uur. Het is december, maar nog vrij warm voor de tijd van het jaar. Er 

waren 2 leden komen opdagen. Dit was te wijten aan de examen periode waarin alle 

aspiranten zich bevonden. 

 

Onze eerste taak van deze zondag was het spandoek van de xbok-party in de wei van boer 

Jordens gaan opruimen. Jammer genoeg hadden de koeien er niet beter op geweten om 

zondag ochtend de grond rond het spandoek vol te leggen met koeienvlaaien. Hoe zeer we ons 

best deden om er tussen te manoeuvreren hadden zowel Joris, Bram en ik al wel eens kennis 

gemaakt met deze vlaaien. Bram vond het zelfs zo leuk dat hij het goedje ook wel op zijn 

broek en jas wou hebben! Na dat we alles veilig terug op zijn plaats hebben gezet zijn we 

terug naar de chiro gereden! Hier aangekomen heeft Bram van broek, en sokken (lees: 

handdoek) gewisseld.   

 

Omdat de aspi’s dit jaar weer een geweldige fuif geven in het jeugdhuis op 23 april moeten 

we hier soms ook eens over vergaderen. Op zondag namiddag is er natuurlijk altijd wel een 

top match voetbal op tv. Dus hadden we het idee om onze vergadering te houden in sportcafé 

Tom met een goeie cola/ ice tea erbij! Na heel wet te hebben besproken, en vooral heel veel te 

hebben gelachen met de rivaliserende supporters. Vertrokken we terug richting chiro. 

 

Tijd voor het vier-uurtje! Leider Pieter dacht op het gemak een goed gesprek te hebben met 

zijn leden. Maar hier dachten Bram en Joris helemaal anders over. Bram en Joris zijn beste 

vrienden, maar tegelijker tijd ook vijanden. Deze haat/liefde verhouding nam voor de rest van 

de dag de bovenhand. Dit ging van vechtpartijen tot pesterijen.  

 

Ook tijdens het kickeren bleven de 2 aspi’s elkaar bekampen. Wie kon het beste kickeren van 

hun 2? Ik zou het hun niet durven vragen, want dan weten we het volgend jaar nog niet!  

 

Ondertussen was het 6 uur en was deze leuke chiro zondag weer voorbij! 

 

Tot volgende week, en hopelijk allemaal met een goed rapport! 

 

Pieter 
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Amusement 
 


