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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 stienears 

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 Stienears   

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 

  

Voor we het goed en wel beseffen, ligt de grote vakantie al 3 weken achter ons en zijn 

we al stevig in het chirojaar gevlogen. We mogen zeer tevreden terugblikken op de 

grote vakantie met daarin ons onvergetelijk kamp in Tessenderlo! 

Een nieuw chirojaar brengt heel wat veranderingen met zich mee. Allereerst  verandert 

de leidingsploeg. Bij deze willen we graag onze stoppers nog eens heel erg bedanken 

voor hun jaren dienst. Ten eerste is er Koen die onze Chirojongens 7 jaar elke zondag 

bezighield, daarnaast is ook Alexander 4 jaar een fantastische leider geweest. Ook 

hadden we dit jaar twee leiders die nog een jaartje zijn teruggekomen, Nico en Chris. 

Aan al deze jongens nog een heel grote dank u wel! 

We mogen dit jaar gelukkig ook drie nieuwe leiders in onze leidingsploeg 

verwelkomen, namelijk Jitse, Dries en Lennert. 

 

Ook jullie zoon/zonen hebben sinds vandaag een nieuwe leider/nieuwe leiders en 

zitten misschien wel een groepje hoger. De leiders gaan er weer een onvergetelijk jaar 

van proberen te maken! 

 

Uiteraard veranderen er ook een hele hoop dingen niet… 

 

Later dit jaar staan nog onze Xbok party, Christus koning, oudernamiddag, de 30+ fuif  

en nog vele andere dingen op het programma. We hopen jullie allemaal op deze  

activiteiten terug te zien.  

 

Ook dit jaar weer is er onze driemaandelijkse uitgave van de strak. Hierin vinden jullie 

telkens een straf, cool of grappig verhaal van een zondagnamiddag over jullie 

zoon/zonen. Verder staan er ook heel wat praktische dingen in, dus vergeet nooit een 

uitgave te lezen! 

 

De leiding is weer helemaal klaar om er nog een jaar keihard in te vliegen, hopelijk 

zijn jullie dit ook. 

 

Nog veel leesplezier! 

 

Martijn Meeus 

 

Leider toppers 

 

 

  



 Strak september 5 

Mededelingen 
Leider Robin Stienears 

Robin is voor school aan het studeren in Columbia, 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! 

 

Lidgeld 

Het lidgeld bedraagt net zoals vorig jaar 20 euro. Hiermee is uw zoon aangesloten bij Chirojeugd Vlaanderen en 

zodus is hij ook verzekerd. De leiding komt hiervoor nog op huisbezoek. 

 

Pukkelpop 

Tijdens Pukkelpop 2014 hielpen weer meer dan 120 mensen in naam van Chirojongens Kiewit met het afzetten 

van straten. We danken hen, want zo komt er weer wat geld in het laatje. 

 

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. 

 
Verloren voorwerpen bivak 

Na het bivak is er nog heel wat kledij achter gebleven. Wie nog iets kwijt is kan op zondag voor of na de chiro 

eens neuzen tussen de verloren voorwerpen. 

 

Xbok Party 2014 

Ook dit jaar organiseert de leiding zijn spetterende Xbok Party. Deze zal dit jaar doorgaan op zaterdag 15 

november in de binder. Vorig jaar bezorgden we 350 fuifbeesten een geweldige avond om nooit te vergeten. Dit 

jaar gaan we voor nog meer volk. Dus: zeg het voort!!! 

Jij kan ons helpen 

Voor de organisatie van de Xbok Party mogen wij elk jaar 

rekenen op een aantal sponsors. Zonder hen is het voor ons 

niet mogelijk om zo’n mooi evenement te organiseren. Ook 

dit jaar zoeken wij bedrijven of handelaars die ons willen 

steunen in ruil voor reclame. Zijn er ouders die zelf een 

onderneming hebben, zelfstandige zijn of iemand kennen die 

ons wil steunen, aarzel niet een laat het ons weten. Wij 

bezorgen leveren een bewijs af zodat je dit kan inbrengen 

voor de belastingen. Voor meer informatie kan je terecht bij leider Pieter (pieter@chirokiewit.be of 

0494/63.51.78) 
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Agenda 
Belangrijke data  

28 september: Chiro 9 november: Chiro 

5 oktober: Chiro 15 november: Xbok Party 

12 oktober: Chiro (vriendjesdag) 16 november: geen Chiro 

19 oktober: Chiro  23 november: Christus koning 

26 oktober: Chiro 30 november: chiro 

2 november: Chiro 7 december: geen 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 

 
Wist je dat … 

 we dit jaar met de volledige chiro naar het mooie Tessenderlo trokken? 

 er dit jaar maar liefst 12 enthousiaste sloebers mee op kamp gingen in Tessenderlo? 

 Er maar liefst 9 van deze sloebers voor de eerste keer mee op kamp gingen? 

 deze sloebers naar de mooie namen Renz, Junot, Milan, Levi, Raoul, Zion, Ferre, 

Joppe, Daan Meuwis, Daan Delveau, Rhune en Mattijs luisterden? 

 de sloebers van 25 tot 30 juli vertoefden in het Jagershuis in Tessenderlo? 

 De sloebers rond 17.00 uur aankwamen in Tessenderlo? 

 we eerst naar de ‘Sahara’ (lees: zandvlakte) gingen om er Kiekeboe, boomtikkertje en 

boomklevertje te spelen? 

 we vlak daarna al mochten aanschuiven voor overheerlijke spaghetti? 

 De sloebers veel kunnen eten? 

 De sloebers zich daarna gingen installeren in hun slaapkamer? 

 De sloebers aanvankelijk eerst samen met de speelclubbers in één kamer gingen 

slapen? 

 De leiders dit plan toch hebben herzien onder andere omwille van het verschil in 

slaaptijduur? 

 De sloebers dus een aparte slaapzaal hadden? 

 Het er zeer gezellig was? 

 De sloebers de eerste nacht moeilijk de slaap konden vatten? 

 De sloebers de tweede dag al meteen brieven geschreven hebben? 

 Ze daarna in het zwembad hebben gezwommen dat de leiders van de sloebers en de 

speelclub samen met de aspi’s hadden gemaakt tijdens de eerste 5 dagen? 

 De sloebers daarna nog op de plastiek gegleden hebben? 

 Er ’s namiddags een familiedag op het programma stond? 

 Dit een opdrachtentocht is die de leden afleggen? 

 Ze ’s avonds nog gezongen hebben tijdens de bonte ring? 

 Ze de dag erna een grote fotozoektocht hebben gedaan? 

 De sloebers dit heel erg leuk vonden? 

 De sloebers een leuk verfspel speelden samen met de speelclubbers? 

 De sloebers op trektocht gingen naar de halve maan? 

 Ze samen met de rest van de chiro bijna alleen in het zwembad waren? 

 Dit misschien te maken zou kunnen hebben met het niet zo geweldige weer die dag? 

 De sloebers ’s avonds nog een feestje gevierd hebben samen met de speelclub? 

 De sloebers de dag erna hun mama en papa terugzagen? 

 Ze heel erg blij waren? 

 Ze moe en voldaan terug naar huis keerden? 

 Ze hoogstwaarschijnlijk een lekker bad hebben genomen? 

 Het badwater hebben laten verkleuren? 

 De leiders zich rot geamuseerd hebben? 

 Ze de sloebers erg dankbaar zijn voor het leuke bivak? 

 Ze uitkijken naar de 3 laatste zondagen met hun sloebers? 

 De leiders er zeker van zijn dat ze stuk voor stuk goede leiders zullen worden? 
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Speelclub 

 
Wist je dat… 

 alle speelclubbers mee op bivak zijn geweest? 

 ze naar de namen Il, Ot, Victor, Senne, Noa, Quinten, Lucas, Jens, Bernt, Bram en 

Conner? 

 oudleider Jordy ons 1 dag is komen versterken? 

 wij dit allemaal heel fijn vonden? 

 de speelclubbers heel weinig ruzie maken? 

 leider Alexander en Pieter dit heel fijn vonden? 

 de speelclubbers niet graag gaan slapen? 

 dit na dag 2 heel vlot ging? 

 de speelclubbers op familiedag de kapitein en de matrozen hebben geholpen met het 

verzamelen van spullen om een vlot te bouwen? 

 de speelclubbers heel graag met verf spelen? 

 ze erna heel erg mooi uitzien? 

 dit de ouders wel zullen gemerkt hebben aan de vuile was? 

 de speelclubbers graag honkballen? 

  

 ze graag voetballen in de Sahara? 

 dit niet zo een goed idee 

was voor leider Jordy zijn 

knie? 

 Lucas goal na goal maakt? 

 Victor alle ballen voor de 

goal wegtrapte, zoals een 

echte verdediger? 

 we in het zelfgemaakte 

zwembad hebben gespeeld? 

 dat de speelclubbers hierin 

wouden vechten tegen de 

leiders? 

 dat de leiders toch nog iets 

sterker zijn dan de 

speelclubbers? 

 We wel 13 scheerschuim 

bussen hebben leeg 

gekregen? 

 dit leuke taferelen 

opleverde? (foto) 

 alle speelclubbers een heel 

cool kapsel hebben 

gemaakt? 

 de leiders zich goed hebben 

geamuseerd? 

 hopen dat de leden het ook 

fijn vonden? 
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Rakkers 
 

Wist je dat… 

 Siebe heel hard met een hamer kan slaan?  
 de snelste Rakker 1km loopt onder de 3 minuten? 
 de Rakkers best wel sportief waren? 
 leider Nico niet kon vissen (de Rakkers gelukkig wel) 
 leider Nico dit geschreven heeft op een afstand van 7852.47 km (vogelvlucht) van de 

Chiro plaats? 
 de Rakkers ongelofelijk goed kunnen sjorren?  
 de Rakkers graag met vuur spelen ?  
 iedereen het hele bivak geweend hebben voor leider Mathias? 
 de Rakkers nogal naïef zijn (ruzie Thomas en Nico)? 
 je een vis het beste boven een kampvuur hangt (meeste smaak)? 
 de Rakkers maar liefst 13 vissen hebben “gevangen” op kamp?  
 Victor graag vissen schoonmaakt? 
 de Rakkers en Toppers niet zo goed samen gaan? 
 de Rakkers niet zo graag slapen?  
 de Rakkers 15 scheerschuim flessen hebben opgemaakt op een uur? 
 er dit jaar 3 nieuwe Rakkers mee kwamen op bivak? 
 Leider Thomas en Nico hun goed geamuseerd hebben!  
 wij de Rakkers willen bedanken voor het fijne bivak en jaar?  
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Toppers 

Wist je dat… 
 

…de toppers dit jaar met 12 (!!!) op bivak waren? 

…ze er reuzeveel zin in hadden? 

…ze eerst een dikke 30km moesten fietsen? 

…Yannis en Jan de enige zijn die vielen tijdens deze helse 

fietstocht? 

…Jarne ons opwachtte aan de kampplaats? 

…de toppers al meteen hun slaapplaats inrichtten? 

…Gerge het meest comfortabele bed had? 

…de rakkers vlakbij sliepen? Net als de 

waterzuiveringsinstallatie.  

…die lang niet zoveel lawaai maakte als de rakkers  

…maar  voor minstens evenveel geurhinder zorgde? 

…de bivakplaats echt übergeweldig was? 

…we nog nooit zoveel bossen rond onze bivakplaats 

hadden? 

…er ook een visvijver vlakbij was? 

…we toch op een andere vijver zijn gaan vissen? 

…we maar liefst 7 dikke forrellen vingen? 

…we deze ook lekker klaargemaakt hebben op de 

barbecue? 

… ze voor het eerste jaar Zweedse Omloop hadden?  

 …de toppers een mega vet volle constructie hadden 

gebouwd?   

…er ook een volledig werkende schommelhangmat in hing? 

…er daarenboven nog een supercoole deathride vlakbij 

hing? 

…de toppers 15 bussen scheerschuim leeggespoten hebben? 

…ze hiermee de coolste baarden en kapsels maakten? 

…een hoop verf de boel alleen maar vettiger kon maken? 

…het gezegde hoe vettiger, hoe prettiger écht wel klopt? 

…de fietstocht naar de Halve Maan wat bewolkt was? 
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…de zon echter toch volop scheen in de namiddag? 

…er daarna wel weer bakken regen viel? 

…ons dat eigenlijk niets kon schelen? 

…Koen eigenlijk een klein aapje (en dus een 

klimmachientje) is? 

…hij wel nog lang niet aan leider Chris kan tippen? 

…leider Chris de toppers ongetwijfeld gaat missen? 

 

…CHIRO KEICOOL WAS, IS EN ALTIJD ZAL 

BLIJVEN?!? 
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Kerels 

 
Wist je dat… 

 De kerels op bivak gingen in Tessenderlo? 

 Ze met 10 kerels waren?  

 De kerels het ‘hungergames’-spel het leukste vonden?  

 Thomas heel goed kan schaken en dus tegen leider Bammes heeft gewonnen, maar 

beter oplet met het opscheppen over zijn overwinning want je weet nooit wie 

meeluistert? 

 Joachim de moldag heeft gewonnen en hier heel goed in was?  

 Bram graag de T-shirts van Tom aandoet.  

 Geen fiets te stevig is voor Bram.  

 Tom talent heeft voor het leiden van veilingen (in Nederland)?  

 Nordin absoluut en zonder twijfel de hardste werker is van de kerels en dan zeker bij 

de afwas? 

 De BBQ van de kerels heel lekker was?  

 De dropping nadien een leuke verassing was?  

 De kerels graag ’s nachts heel lang en heel ver wandelen?  

 Tot 3 keer de afstand die nodig is?  

 Olivier de quiz met grote overtuiging gewonnen heeft? 

 De kerels het bezoek van een muis in hun tent niet op prijs stelden?  

 En zeker Wout Fierens niet want zijn bedje was het laagste?  

 De kerels gelukkig wel wapens hebben geïmproviseerd om zich te beschermen? 

 De geluiden die de leiding maakten buiten de tent die avond niet echt geapprecieerd 

werden?  

 De kerels een super goede tweedaagse hebben gehad in Lommel?  

 Robbe niet heel goed tegen slaaptekort kan?  

 De kerels de trektocht een eitje vonden t.o.v. de dropping.  

 De kerels zich goed geamuseerd hebben op trektocht ondanks het minder goede weer?  

 Dit een super goed bivak is geweest zowel voor de leiding en (hopelijk) ook voor de 

kerels?  

 Dit het voorlaatste wist je datje is van de kerels?  

 Dit het laatste wist je datje is van de kerels?  

 De vorige 2 wist je datjes niet kloppen? 
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Aspi’s 

 
Wist je dat… 

 de aspi’s dit jaar met vier op kamp waren? 

 dit Jitse, Lennert, Dries, en Maarten waren? 

 zij een oud winnaar van de ronde van Vlaanderen zijn tegengekomen? 

 dit op de weg naar het bivak was? 

 deze toch al oude man ons nog allemaal makkelijk bij kon houden? 

 de aspi’s samen met de kerels een cool zwembad hebben gemaakt? 

 dit wel 1.40 meter diep was? 

 we zelfs een duiktoren hadden waarvan we in het zwembad sprongen?  

 Maarten de snelste van de aspi’s was op hun Zweedse? 

 dit kwam omdat de andere drie liever met de leiding wouden worstelen? 

 de aspi’s dit jaar op 2-daagse geweest zijn in Diest? 

 we deze tocht met een fietskar gedaan hebben, waar we nogal wat problemen mee 

gehad hebben? 

 we daar zijn gaan zwemmen in de halve maan? 

 hun leider Robin aka Bammes een perfecte rug landing van de hoogste springplank 

kan maken? 

 dit nogal pijn doet? 

 Bami ook kan gegeten worden zonder het op te warmen? 

 de aspi’s na hun 2-daagse een overheerlijke BBQ gegeten hebben? 

 we dit jaar maar een paar hamburgers over hadden?  

 de aspi’s samen met de kerels de Hunger Games hebben nagespeeld 

 zij hier duidelijk beter in waren dan de kerels? 

 de aspi’s zelf een zeer toffe aspidag hebben in elkaar gestoken? 

 zij zelfs een quiz hebben gemaakt voor heel de Chiro? 

 zij na hun aspidag nachtdropping hadden? 

 ze de weg niet terug hebben gevonden? 

 dit kwam omdat dit zo goed als onmogelijk is in de uitgestrekte bossen van 

Tessenderlo? 

 zij dan maar hun leider hebben wakker gebeld? 

 die hun om 4 uur ’s nachts is komen halen met de fiets?  

 ze er eigenlijk bijna waren?  

 de dag erna op trektocht opnieuw zijn gaan zwemmen in de halve maan? 

 het toen zo hard stormde dat we niet meer in het zwembad mochten?  

 het een zeer geslaagd bivak was? 

 Jitse, Lennert en Dries dit jaar leider worden? 

 dit het laatste wist-je-datje is? 
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Amusement 
 

 


