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De leidingverdeling 2013-2014 
Sloebers 

Martijn Meeus    Hendrik Colemont    

Raafstraat 3A    Zavelvennestraat 151 

3520 Zonhoven    3500 Hasselt 

011/82.58.07    011/20.20.94   

0495/60.39.17    0496/96.70.29    

martijn@chirokiewit.be  hendrik@chirokiewit.be 

 

Speelclub 

Robin stienaers   Pieter Colemont   

Zavelvennestraat 155  Zavelvennestaat 151   

3500 Hasselt    3500 Hasselt    

011/87.17.39    011/24.20.94 

0476/58.61.55    0494/63.51.78    

robinstienaers@chirokiewit.be pieter@chirokiewit.be  

 

Rakkers 

Nico Petrakis    Mathias Kuyks  

Vijversstraat 75   Roermondlaan 11  

3500 Hasselt    3500 Hasselt    

011/23.28.57         

0474/13.83.57    0498.97.54.62     

nico@chirokiewit.be   mathias@chirokiewit.be  

 

Toppers 

Chris De Ryck    Niels Munters 

Viltstraat 61    Donkeindeweg 138 

3500 Hasselt    3520 Zonhoven 

011/22.69.15 

0483/52.55.66    0494/86.87.71 

chris@chirokiewit.be  niels@chirokieiwt.be 

 

Kerels 

Koen Meeus    Dries Munters   

Raafstraat 3A   Donkeindeweg 138 

3520 Zonhoven   3520 Zonhoven 

011/82.58.07   

0486/91.02.67   0494/20.49.88 

koen@chirokiewit.be  dries@chirokiewit.be 

 

Aspi's 

Robin Bamps     

Rechterstraat 72    

3500 Hasselt     

011/22.67.25    

0493/77.30.38     

robinbamps@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:nico@chirokiewit.be
mailto:robinbamps@chirokiewit.be
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Voorwoord 
  
Het is weer december, de winter staat voor de deur. De eerste maanden 

van het chirojaar zijn weer voorbij gevlogen. Iedere zondag stonden 

leiders en leden klaar om er alweer een fantastische Chiro namiddag van 

te maken. Dit merken we dan ook weer aan het steeds groter worden van 

onze Chiro groep!  

 

Chiro is natuurlijk meer als zondagnamiddag alleen. Om geld in het 

schuifje te krijgen hebben we op 30 november onze Xbok-party gegeven, 

deze was weer een groot succes. Ook zouden wij graag Kurt Meers (papa 

rakker Victor) en Jurgen Schepers (papa rakker Kjell) willen bedanken, 

zonder hun zou de veiligheid op onze fuif niet van dat hoogstaande niveau 

zijn geweest! 

 

Genoeg over 2013! 2014 staat voor de deur met onze klassiekers:  op 22 

februari zal onze 30+-fuif plaats vinden in de binder en een dagje later, op 

de 23 februari, vindt de oudernamiddag plaats! Schrijf deze data al maar 

in jullie agenda, zodat jullie deze zeker vrijhouden.  

 

Dan rest mij niets meer dan jullie alvast een zalige Kerst en gelukkig 

nieuwjaar te wensen en natuurlijk veel leesplezier in deze STRAK! 

 

Vriendelijke groet, 

 

Pieter Colemont 

Leider speelclub 
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Mededelingen 
 
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. 

 
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 2013 
Ook dit jaar heeft de leiding zijn spetterende Xbok Party gegeven. 

Deze vond plaats op 24 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! 

 
Nieuwsbrief 

Ben je lid, ouder, oudleider of gewoon sympathisant? Wil je op de 

hoogte gehouden worden van onze activiteiten? Schrijf je dan nu 

in voor onze nieuwsbrief. Mail naar nieuwsbrief@chirokiewit.be 

en je krijgt alle informatie in je mailbox. 

Agenda 
Belangrijke data  

22 december Chiro 2 februari: Chiro 

29 september: Chiro 9 februari: Chiro 

5 januari: Chiro  16 februari: Chiro 

12 januari: Chiro  22 februari: 30+ -fuif 

19 januari: Chiro 23 februari: oudernamiddag 

26 januari: Chiro 2 maart: chiro 

 

Bivak 

Dit werkjaar gaan we opnieuw op bivak van 21 juli t.e.m. 31 juli 2013. De ouders die vroegtijdig een reisje 

boeken…U telt vanaf nu voor twee (want dat is een gewaarschuwd man) ! 

 

 

 

 

mailto:nieuwsbrief@chirokiewit.be
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Sloebers 
 

Het is al december, de tijd vliegt als je je amuseert met de sloebers. December brengt ook met 

zich mee dat er een nieuwe ‘Strak’ uitgegeven wordt door onze chiro. De leiders van elke 

groep stonden dus voor de opdracht om een verhaaltje te schrijven over een activiteit samen 

met hun leden. 

Leider Hendrik en Martijn hadden deze keer het idee om de sloebers aan onderstaande 

“vraag” te onderwerpen: 

“Vertel eens iets over onze chiro!” 

Hieronder kan je de reacties lezen van de 15 sloebers die deze dag aanwezig waren: 

 

Levente: 

“We doen spelletjes op de chiro. ‘Tik tak boem’ is leuk, verstoppertje ook! Levi is mijn 

chirovriend!” 

 

Joppe: 

“Ik vind de chiro superleuk en mijn vriendjes zijn Renz en Wander. Ik vind de spelletjes ook 

leuk! Ik vind de leiders heel leuk!” 

 

Renz: 

“Chiro is heel leuk en Joppe en Wander zijn mijn beste vriendjes en die vind ik ook heel leuk! 

Ik  vind de chiro zo leuk dat ik er bijna van ontplof, en dat was het!” 

 

Daan Ardui: 

“Het gaat goed. Het is fijn. Voetbal is leuk, maar we spelen het niet veel. Het is ook fijn om 

wuivertje te spelen. 

 

Milan:  

“Ik vind Ferre en Tom leuk. De chiro is ook leuk. Wuivertje is keitof!”  

 

Wonne: 

“Ik vind dat fijn dat we naar de speeltuin gingen!” 

 

David: 

“Ik vind de chiro leuk, ik wil dat Niel bij de chiro komt!” 

 

Mattijs: 

“De chiro is leuk, vooral het eiland is heel leuk!” 

 

Levi: 

“Ik vind het heel leuk bij de chiro, ik heb twee vrienden bij de chiro, Daan en Levente.” 

 

Ferre.K: 

“Ik vind het fijn op de Chiro ,mijn vrienden zijn Milan en Tom” 

 

Raoul: 

“Ik vind de Chiro fijn, de bosspelen vind ik het fijnste, Zion is mijn vriend, de leiders zijn 

fijn.” 
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Rhune: 

“Ik vind de chiro leuk als we spelletje zoals wuivertje spelen, mijn vrienden zijn Zion en 

Daan.M, De leiders zijn super saai (grapje hé)” 

 

Ferre.P: 

“Ik vind het fijn op de chiro  en zou graag eens gaan zwemmen  op kamp ofzo, Daan .D is 

mijn vriend, de leiders zijn goed voor ons en zijn heel goed voor ons en fijn.” 

 

Wander:  

“Chiro is fijn en de drankjes zijn lekker , mijn vrienden zijn Joppe, Daan.A en Raoul , De 

leiders zijn leuk en grappig.” 

 

Daan D: 

“Chiro is fijn en we spelen leuke spelletjes, mijn vrienden zijn Ferre P en Levi, de leiders zijn 

goed.” 

 

 

Daan Meuwis, Zion, Junot, Tom en Kasper waren jammer genoeg niet aanwezig op zondag 8 

december. We zijn natuurlijk ook benieuwd naar hun antwoord op de bovenstaande vraag, we 

vragen het hen zodra we ze terug zien voor alweer een leuke chirozondag! 

De leiders zijn ook zeer blij dat er elke week zoveel sloebers op de formatierij staan! 

 

Groetjes van jullie fiere leiders, 

Hendrik en Martijn 
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Speelclub 
 

De speelclub is een vrolijke bende!  

 

Op zondag vertrokken we naar Bokrijk. We wandelden samen met de sloebers aangezien zij 

met de speelclub mee gingen. Onderweg namen de Speelclub de avontuurlijke weg. Ze 

bewezen dat ze veel groter en stoerder waren dan de sloebers door over beken te springen, op 

bergen te lopen en over bomen te klimmen.  

 

Na deze gewaagde wandeltocht was het tijd om in Bokrijk even te spelen op de speeltuin. Na 

een kwartiertje kregen de speelclubs honger en dorst. Gelukkig hadden hun leiders eten en 

drinken meegenomen zodat de 8 speelclubs klaar waren voor de rest van de namiddag. De 

dappere leden tijdens deze koude chironamiddag waren: Noa, Quinten, Il, Ot, Jens, Victor, 

Lucas en Bernt. Na de korte pauze, want de speelclubs zitten niet graag stil, vertrokken we 

naar het doolhof. Daar speelden we een paar keer pot pot karmel. De rest van de middag stond 

nog vol van knotsgekke andere activiteiten: jagerbal in het spinnenweb, schommelen met 8 

speelclubs in de hangmat, samen op de slang staan en schommelen, tikkertje op de 3 torens en 

de glijbanen. Kortom het was weer een geweldige chiro!  

 

Jammer genoeg 

moesten we daarna 

terugwandelen naar de 

chiro. Het was al 

aardig donker toen we 

door de bossen terug 

moesten lopen. 

Daarbij kwamen we 

nog de koeien tegen 

die vrij rond lopen in 

Kiewit. Dit maakte 

onze wandeling nog 

best spannend. 

Gelukkig kwamen 

onze ouders ons om 

6u halen voor een 

warme douche.  

 

 

Jullie leiders hopen dat jullie nog een vriendje meenemen zodat de Speelclubs nog meer 

kunnen spelen op zondagnamiddag! 
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Rakkers 
 
Op een mooie zomerse zondag in september besloot de beste leiding ooit hun Rakkers te 
belonen met een dagje kermis. Maar dit was niet zo maar een beloning maar eerder een 
beproeving. Een beproeving om  de ambassadeur van de Rakkers te worden.  

 
Bij deze even de spelregels: Iedere Rakker kon door de loop van de namiddag punten 
verdienen. Dit gebeurde door opdrachten tot een goed einde te brengen.  
 
Opdracht 1: Viking cup! Een fijn verslavend spel waarbij de eerste punten te rapen vielen.  
Opdracht 2: De kermis. Hier kon nog alles veranderen. De punten, verdiend tijdens de viking 
cup, speelden namelijk  geen rol meer op de kermis. Iedereen stond terug gelijk in de 
startblokken naar Rakker ambassadeur. Opdracht 2 was de verassing ronde: hierbij kregen 
de Rakkers verschillende opdrachten telkens als de leiding het signaal gaf. Opdrachten zoals 
een mooi dansje doen, plots op de grond gaan zitten ( zeer lachwekkend in het midden van 

een drukke kermis), … Hierbij zijn vier van de zeven Rakkers afgevallen, zij waren telkens 

het laatste met de opdracht uit te voeren. 
 
Na de tweede opdracht hadden we dus onze drie finalisten: Tibo, Seth en Sander. 
Deze drie mochten in de finale strijden voor de titel. De laatste ronde (en leukste voor de 
leiders) was de foto ronde. Hierbij moesten ze bij het gegeven teken zo snel mogelijk 
mensen vinden om voor de camera te poseren. Natuurlijk wouden we de rest van de 
Rakkers niet uitsluiten voor deze ronde en hebben we hun daarom ook random laten 
poseren bij kermis mensen (zie hierboven).  
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De eerste afvaller was Tibo die niet snel genoeg iemand vond om langs hem te poseren. Nu 
werd het echt spannend, wie werd deze oh zo belangrijke Rakker ambassadeur!  
 

Voor de laatste opdracht had de leiding iets speciaals in petto: zoek iemand tussen 0 en 20, 
20 en 60 en iemand ouder dan 60. Voor deze taak werden ze in teams verdeeld, team Seth 
en team Sander. Team Seth bestond uit Tibo, Seth en Kjell, team Sander uit Gallon, Hannes, 
Victor en Sander. 
 
De leiding had geen hoge verwachtingen voor deze laatste test. Toen het startschot 
uiteindelijk werd gegeven kwam team Seth sterk uit de hoek met hun strategisch plan: zoek 
een familie. 
Dit team had al snel een leuke familie gevonden die voor onze camera wouden komen 
staan.  
Hierboven zie je het resultaat:  
Bij deze nog eens proficiat aan Seth (maar ook alle andere Rakkers) voor het 
doorzettingsvermogen op deze mooie dag. Hopenlijk zal Seth zijn titel met veel fierheid 
dragen! 
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 Strak december 12 

Toppers 
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Kerels 
Heb je je altijd al afgevraagd wie nu precies die superstoere, überfantastische kerels wel 

mogen zijn? Heb je ze altijd al wat beter leren kennen? Dit is je kans! Lees hieronder alles 

wat je altijd al wilde weten over de kerels! 

1. Leeftijd? 

2. Eventuele bijnaam? 

3. Studierichting? 

4. Hobby’s? 

5. Favoriete eten? 

6. Favoriete chiro-activiteit? 

7. Voornemen voor 2014? 

JORIS BONFOND 

 

1. 15, bijna 16 

2. Jobo 

3. Bakkerij 

4. Voetbal 

5. Frieten 

6. Voetbal 

7. De leiding plagen! 

 

DRIES JORISSEN 

 

1. 14 

2. DJ 

3. Economie-wiskunde 

4. hockey en bmx 

5. chips 

6. blaaspijpen 

7. chillen 

 

WOUT FIERENS 

 

1. 14 

2. / 

3. Wiskunde-wetenschappen 

4. Voetbal 

5. Vettige frieten 

6. Chillen 

7. / 

 

TOM FIERENS 

 

1. 15 

2. / 

3. Latijnse 

4. / 

5. Pizza Hawaii 

6. Voetbal 

7. Joris plagen  

BRAM CUPPENS 
 

1. 15 

2. / 

3. Bakkerij 

4. feesten met Tom 

5. spaghetti 

6. voetbal 

7. Joris aaien 

 

THOMAS WEUSTENRAED 

 

1. 14 

2. / 

3. Wetenschappen-wiskunde 

4. Chiro en zwemmen 

5. Frieten 

6. Dooie vis en blaaspijpen 

7. Mezelf inhouden bij het blaaspijpen  

 

JENS TIMMERMANS 

 

1. 15 

2. Timmy 

3. Techniekwetenschappen 

4. Turnen, watersporten, wielrennen 

5. frieten 

6. blaaspijpen 

7. chillen 

 

DIMITRI ROBIJNS 

 

1. 14 

2. Dimi 

3. economie-Spaans 

4. chiro 

5. frietjes 

6. blaaspijpen 

7.Met heel de groep nog een fijn jaar beleven! 
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SEPPE DECOUTERE 

 

1. 15 

2. / 

3. Mechanische wetenschappen  

4. gamen / fietsen / pingpong / skiën / 

snowboard /squash 

5. Noedels 

6. blaaspijpen 

7. een goede studierichting vinden waarin 

ik me thuisvoel! 

 

JOACHIM GIJBELS 

 

1. 14 

2. / 

3. Techniekwetenschappen 

4. chiro, fietsen 

5. frieten, pizza 

6. voetbal 

7. een leuk jaar! 

 

NORDINE AIT ‘M HIDRA 

 

1. 14 

2. / 

3. Bouw en hout 

4. Voetbal 

5. Pizza 

6. Voetbal op de chiro 

7. Joris plagen 

 

ROBBE SCIOT  

 

(Robbe zijn antwoorden zullen jullie 

kunnen lezen in de volgende editie van de 

STRAK!) 

 

JORDY BLOCKEN 

 

1. 14 

2. Blocken 

3. Technische grafische media 

4. voetbal, chiro en lopen 

5. lasagna, frieten 

6. voetbal, hockey 

7. chillen! 

 

 

 

GILLES VERPOORT 

 

1. 15 

2. / 

3. elektriciteit en electronica 

4. gamen op laptop 

5. frieten 

6. blaaspijpen 

7. / 

 

OLIVIER WEUSTENRAED 

 

1. 13 

2. / 

3. Griek-Latijn-Wiskunde 

4. Chiro en vinzwemmen 

5. Spaghetti Bolognaise 

6. / 

7. Beginnen met studeren! 
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Aspi’s 
 

Zondag 3 november 2013. Kwart na 1 en ik vertrek naar goede gewoonte weer naar de Chiro. 

De leiding moet namelijk al een half uurtje vroeger op de Chiro aanwezig zijn zodat ze hun 

programma’s kunnen voorbereiden en de vroege leden al kunnen opvangen. Tegen kwart voor 

2 vertrekken we dus naar buiten met een bal zodat we een kort wedstrijdje tegen de leden 

kunnen spelen die al op de Chiro gearriveerd zijn. Tegen 2 uur klinkt het fluitsignaal en kan 

de formatie beginnen. Twee van de vier aspi’s staan klaar op hun rij, Dries en Lennert. De 

andere twee (Jitse en Maarten) konden helaas niet komen vandaag wegens een school 

activiteit. De vlag wordt opgelaten , er wordt wat gezongen en de Chirozondag kan weer van 

start gaan. Aangezien de aspi’s vorig jaar naar de veldrit waren gaan kijken in Zonhoven, en 

ze dit ongelooflijk fijn vonden gaan we dit vandaag opnieuw doen. Maar niet voor we een 

spandoek gemaakt hebben natuurlijk. We verzamelen snel wat materiaal en in een mum van 

tijd toveren de aspi’s een fantastische spandoek in mekaar. WE ♥ BART WELLENS stond op 

de spandoek, en ook voor een deel op de vloer van het lokaal aangezien we deze met alcohol 

stiften gemaakt hadden. Dit ruimen we later (later wil in dit geval zeggen: over enkele weken 

of maanden als de meisjes Chiro op weekend komt en voor ze vertrekken alle lokalen 

poetsen) wel op. Het was ondertussen al bijna kwart voor 3 en de wedstrijd begon al om 3 

uur. Dus vertrokken we richting Zonhoven. Eens daar aangekomen stonden we voor een 

probleem. Security first! Dachten de mensen van de organisatie daar want we konden nergens 

meer gratis binnenfietsen zoals vorig jaar. Dus zijn we wat rondgefietst de Heras hekken 

volgend die rond het hele parcours opgesteld stonden. Tot we opeens ergens in het bos een 

Heras hek vonden dat een beetje open stond. Hier zijn we dan maar doorgegaan en opeens 

stonden we binnen en konden we de wedstrijd live volgen. Het was ons doel om met de 

spandoek op TV te komen. Want Bart Wellens deed namelijk niet eens mee aan de wedstrijd. 

De meeste mensen daar keken dus ook raar op toen we daar stonden met ons spandoek. We 

liepen een beetje rond het parcours om de perfecte plaats te vinden tot we een plaats vonden 

waar de camera recht op ons stond en waar de kans om op TV te komen dus maximaal was. 

Hier hebben we enkele ronden gesupporterd tot de renners de laatste ronde ingingen. We 

begaven ons richting de finishlijn en zagen hoe Sven Nijs op het nippertje won van Niels 

Albert. Daar bleven we nog even staan om de prijsuitreiking van dichtbij bij te wonen. Hier 

staken we nog voor de laatste keer ons spandoek omhoog, en jawel! De commentator had ons 

opgemerkt en riep: “En zelfs de supporters van Bart Wellens zijn aanwezig om hem een hart 

onder de riem te steken!” Hierna gingen we nog even kijken naar de campers waar de 

veldrijders aan het uitrijden waren. Veel was hier niet te zien want de meeste waren al aan het 

douchen. Na nog een korte mislukte poging om de VIP tent binnen te gaan was het alweer tijd 

om naar de Chiro te vertrekken. Daar aangekomen nuttigde we nog een drankje en een wafel 

om zo de Chirozondag af te sluiten. Het was weer een geweldige dag geweest die veel te snel 

voorbij was gegaan maar zo gaat dat als je je amuseert. Jullie leider, Bammes 
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Amusement 
 

 



 Strak december 17 

 

Sfeerfoto’s Xbok-party 

 

 


