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De leidingverdeling 2014-2015
Sloebers
Niels Munters
Donkeindeweg 138
3520 Zonhoven
0494/86.87.71

niels@chirokiewit.be

Jitse Motmans
Rechterstraat 109
3500 Hasselt
011/72.53.56
0497/65.03.33
jitse@chirokiewit.be

Speelclub
Robin Bamps
Rechterstraat 72
3500 Hasselt
011/22.67.25
0493/77.30.38
robinbamps@chirokiewit.be

Hendrik Colemont
Zavelvennestaat 151
3500 Hasselt
011/24.20.94
0496/96.70.29
hendrik@chirokiewit.be

Rakkers
Dries Munters
Donkeindeweg 138
3520 Zonhoven
0494/20.49.88
driesmunters@chirokiewit.be

Dries Cuppens
Zavelvennestraat 72
3500 Hasselt
011/26.29.72
0470/98.53.20
driescuppens@chirokiewit.be

Toppers
Martijn Meeus
Raafstraat 3A
3520 Zonhoven
011/82.58.07
0495/60.39.17
martijn@chirokiewit.be

Kerels
Mathias kuyks
Roermondlaan 11
3500 Hasselt
0498.97.54.62
mathias@chirokiewit.be

Lennert stienaers
Zavelvennestraat 155
3500 Hasselt
011/87.17.39
0476/03.93.83
lennert@chirokieiwt.be

Robin Stienaers
Zavelvennestraat 155
3500 Hasselt
011/87.17.39
0476/58.61.55
robinstienaers@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!
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Voorwoord
Hier is hij dan: de nieuwe strak. Drie maanden die alweer voorbij gevlogen zijn.
Ondertussen zitten we al even in 2015 dus wat laat voor nog nieuwjaarswensen,
maar ik doe het toch: een gelukkig Nieuwjaar en dat ik jullie nog vele malen op
zondag mag tegenkomen!
De lente staat voor de deur, de bladeren komen al kijken aan de bomen, de
vogels beginnen te denken aan hun nest dat ze gaan bouwen en de zon geeft
ons al af en toe wat warmte. Ook Pasen laat dit jaar niet lang op zich wachten. En
bij Pasen denken wij natuurlijk spontaan aan twee weekjes vakantie, misschien al
een sportkamp, paaseieren rapen en uiteraard een supertof paasspel.
Vooraleer ik jullie verder laat doorbladeren naar de leuke verhalen over wat jullie
kinderen allemaal uitstoken op zondagnamiddag, wat jullie maar al te graag willen
weten, wil ik nog even meegeven dat de leiding al druk in de weer is met het
voorbereiden van het spetterende bivak dat zeker niemand mag missen.
Nu rest er mij alleen nog om jullie veel leesplezier te wensen en ik hoop jullie
tegen te komen op een van onze activiteiten.
Pieter
Leider aspiranten
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Mededelingen
Drankkaarten
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.

Agenda
Belangrijke data
5 april: geen Chiro (Pasen)
6 april: Paasspel
12 april: Chiro
19 april: Chiro (vlaamse kermis)
26 oktober: Chiro
3 mei: Chiro (vriendjesdag)
10 mei: Chiro
17 mei: geen chiro (voorbereidingsbivak leiding)

24 mei: Chiro
31 mei: Chiro
7 Juni: Chiro
14 juni: Chiro
21 juni: Chiro
27 juni: Bivak info avond
28 juni: Laatst chiro voor het bivak!

In de maan juni kunnen er eventueel nog chiro’s worden geannuleerd vanwege de examens van de leiding.
Hierover wordt nog gecommuniceerd.
Bivak
Dit werkjaar gaan we opnieuw op bivak van 21 juli t.e.m. 31 juli 2014. De ouders die vroegtijdig een reisje
boeken…
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Sloebers
Het was alweer een prachtige chirozondag en leiders Niels en Jitse stonden weer paraat voor
hun fijne groep sloebers op te vangen. De sloebers waren vandaag talrijk aanwezig.
Om stipt 14u ging het fluitsignaal en weerklonk het geroep “formatie”! Na de formatie
hadden Leiders Niels en Jitse een heel groot probleem verteld aan de sloebers, namelijk de
smurfen waren gevangen genomen door gargamel! De sloebers waren zo uitbundig dat ze
gargamel al wouden gaan zoeken maar dit ging nog niet want we wisten nog niet waar hij de
smurfen verstopt had. Als eerste opdracht moesten ze een eigen smurfennaam verzinnen zo
kwamen er originele namen naar boven zoals knutselsmurf, sterke smurf, babysmurf, en zo
verder.
Voor de andere smurfen te gaan redden moesten ze natuurlijk ook hun eigen paddenstoel
hebben om in te wonen. De tweede opdracht was dus een super mooie paddenstoel knutselen
en natuurlijk u raad het al de knutselsmurf kon het als geen ander. Daarna moesten de
sloebersmurfen leren om te jagen dit oefende we door smurfenjagerbal te spellen. Nadat ze
hadden geleerd hoe ze moesten jagen gingen we klimmen in het heuse smurfenbos. De sterke
smurf klom en overwon! De smurfen klommen hoog en hoger in de bomen. Daarna lieten ze
hun kunsten ook nog eens zien op de speeltuin bij de kinderboerderij. Van al dat klimmen en
jagen kregen onze smurfen honger en dorst dus was het tijd voor het vier uurtje.
Nadat ze hun buikjes rond hadden gegeten stonden ze klaar voor een match smurfenvoetbal.
Het werd een heftige match met veel goals. De sloebers waren nu echte smurfen geworden en
dus was het tijd om de smurfen die gargamel gevangen genomen had te gaan bevrijden. De
sloebersmurfen deden dat uitstekend! We waren trots op onze eigen smurfen.
Als laatste deden we nog omgekeerd verstoppertje. 1 iemand moest zich gaan verstoppen en
de rest van de smurfen moest hem gaan zoeken. Maar plots klonk om 18u het fluitsignaal en
de zeer leuke chirozondag zat er spijtig genoeg al op! De sloebers hadden hun goed
geamuseerd en gingen moe maar voldaan terug naar huis.
Groeten jullie smurfenleiders Niels en Jitse
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Speelclub

De speelclub en het verschrikkelijke
kleimonster deel2: De Zeeslag
Op zondag waren we weer bijna alle speelclubbers aanwezig op de chiro! Omdat het zo mooi weer
was, hadden de leiders het goede idee om hun activiteit buiten te doen.
Zo gezegd, zo gedaan! De leiders gingen de spullen halen en kwamen buiten met 2 grote volle dozen,
alle speelclubbers dachten: ‘wat zou daarin zitten’? Dat raadsel werd al snel opgelost.
Het waren allemaal onderdelen om boten te bouwen! Al snel
werd alles uit de dozen gehaald en begon iedereen meteen te
bouwen aan hun boot.
Na al dat bouw plezier was het snel tijd voor het 4uurtje. Vlug
iets eten en drinken, want iedereen wou zo snel mogelijk hun
bootje gaan uittesten.
Direct na het 4uurtje trokken we uit naar de plaats waar de
zeeslag zou plaatsvinden, we zagen al snel dat het niet
makkelijk ging worden, allemaal grote takken en scherpen
voorwerpen staken boven het wateroppervlakte uit! Dus we
moesten oppassen dat onze boten niet zonken door een klein
accidentje met een stok, maar daar lieten de speelclubbers zich
niet door afschrikken. Al snel stonden alle boten op het water,
het eerste probleem kwam op ons af, alle boten bleven achter
een grote tak hangen, dus er zat niks anders op dan te moeten
gaan samenwerken.
Dus alle speelclubbers zetten zich samen achter hun boten en laden hun
kanonnen, en jawel direct raak geschoten door onze scherpschutters! De
grote tak sprong helemaal stuk, zodat de hindernis overwonnen was en de
boten konden verder varen.
Uiteindelijk kwamen ze aan op het eindpunt, waar de
zeeslag zou plaatsvinden. Ze maakten direct hun
schepen klaar voor het grote gevecht! Met veel
schoten en lawaai barstte de hel los, alle kanonnen
knalden en schepen werden tot zinken gebracht!
3 van 5 boten van de speelclubbers kwamen nog volledig uit het gevecht en
zij hadden dus gewonnen!
Opgetogen omdat ze dit gewonnen hadden, keerden we terug naar de chiro
waar we nog een laatste spelletje speelden en zo weer een leuke chiro
zondag afsloten!
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Waarna de speelclubbers blij en zelfvoldaan naar huis konden gaan en hun avonturen tegen hun
ouders konden vertellen!
De speelclub leiding.
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Rakkers
We waren met 5 rakkers genaamd Il, Hannes, Lukas,
Victor en Connor. De leider had een programma
bedacht rond het thema Leger. We gingen ons
verkleden in echte legermannen om zo het bos in te
trekken. “Pff, ik wil me niet verkleden” zei Lukas. “Ik
ook niet” hoorde ik van alle andere leden. Maar leider
Dries wilde er niet van horen en verplichte de rakkers
om die legerkleren aan te doen. Na verloop van tijd had
eindelijk iedereen zijn legerkleren aan, we waren
vertrokken voor een toffe zondag!
Het eerste kleine spelletje werd niet verzonnen door de
leider, maar wel door Victor. Victor kwam namelijk op
het idee om op de weg naar de kinderboerderij enkel
rechtdoor te wandelen. Iedereen vond dit een tof idee.
Il hield zich dan weer iets te veel aan de regels door
enkel rechtdoor te lopen. Hij maakte er geen probleem
van om over het huis aan de kinderboerderij te kruipen,
want rechtdoor is volgens Il dan ook ALLEEN
rechtdoor.
Eindelijk aangekomen op de kinderboerderij gingen we
in de zandbak van de speeltuin panna spelen. Panna is een spel waarbij de bal door de benen
van iemand anders moet worden getrapt, indien dit gebeurt mogen de rest van de groepsleden
de door de benen gespeelde rakker eens goed tussenpakken. Natuurlijk deed de leider mee,
want hij heeft helemaal geen schrik van de rakkers. Dit was de uitgelezen kans om de leider
eens goed tussen te pakken dacht Connor. Hij was enkel geïnteresseerd in de bal tussen de
benen van de leider te spelen. Dit is meerdere malen gelukt, jammer genoeg… . De leider
heeft de hele dag met zand achter zijn broek gelopen.
Gedaan met panna, tijd voor een spel waarbij we zullen zien wie de echte koningen van de
rakkers zijn. Koning van de berg was dus het volgende spel. De bedoeling was zo lang
mogelijk bovenop een berg te blijven staan en de rest van de leden eraf te duwen. Er werd al
snel een team gevormd, zo gingen Hannes en Victor samenspannen om de rest van de rakkers
niet op de berg te laten komen. Connor, Lukas en Il konden geen weerwerk bieden tegen deze
2 echte legermannen. Hannes en Victor waren dus met voorsprong de Koningen van de berg
en ook wel van de rakkers.
Het volgende spel was sluipen. Leider Dries ging in het bos zitten en verstopte allerlei dingen
in het bos. Het was aan de rakkers de taak om deze te zoeken zonder dat ze gezien werden
door hun leider. Als extra motivatie mochten ze nadien de gevonden voorwerpen vanop een
behoorlijke afstand op de leider gooien. Opeens waren alle rakkers echte paracommando’s
geworden, je krijgt niet elke dag de kans om een tennisbal op de leider te gooien.
Na het gesluip en het gegooi was het tijd voor een 4-uurtje. Na het 4-uurtje gingen we
legervoetballen. Het was de bedoeling om met de legerkleding zo goed als mogelijk te
voetballen. Maar omdat de rakkers die dag zo goed meegedaan hebben en liever zonder zulke
zware legerkleren voetbalde mochten ze de kleren uitdoen. De ploegen waren als volgt: Ploeg
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1: Victor, Connor, Il. Ploeg 2; Hannes, Lukas en leider Dries. De match begon met een
prachtige save van Connor op een schot van Hannes. De toon was meteen gezet voor wat een
spannende wedstrijd moest worden. Een spannende wedstrijd werd het ook, maar uiteindelijk
trok ploeg 2 aan het langste eind met een prachtig doelpunt van Lukas op aangeven van
Hannes.
We gingen moegestreden terug naar het chirolokaal. Het laatste fluitsignaal weerklonk. De
leider vond het alvast een topdag! Bedankt legermannen!
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Toppers
De zondag was alweer aangebroken. Het beloofde een regenachtige dag te worden met af en
toe wat opklaringen, maar de thuisblijvers kregen ongelijk. De zon kwam er stralend door en
we hebben de hele dag geen druppel regen gevoeld.
Na de formatie konden we met onze activiteiten
beginnen. We verdeelden de toppers in 2 gelijke
groepen die dan de hele namiddag tegen elkaar
gingen strijden met spelletjes zoals hockey,
muurke shot, rampke shot en tal van andere
activiteiten. Er gold slechts één regel, het
winnende team mocht 4 eieren katapulteren op
het verliezende team. Na enkele pogingen bleek
echter dat onze katapult niet zo goed afgesteld
stond en zijn we dus een andere oplossing
moeten gaan zoeken om de leden gemotiveerd te houden. Aangezien we nog enkele eieren
over hadden kwam de leiding met het idee om de leden te belonen met pannenkoeken. De
leden zagen dit helemaal zitten en deden met de volgende activiteiten dan ook gretig mee.
Kort na het vieruurtje begonnen de leden de
pannenkoekendeeg ondereen te gooien, dit lukte als bij
wonder zeer goed. Niet veel later kon de leiding dan
ook beginnen met het bakken. Na enkele geslaagde
pannenkoeken kregen we dan ook positieve feedback
van de leden die dit uiteraard leuk vinden. Na de
formatie konden de leden moe maar voldaan weer
huiswaarts keren waar ze alweer konden uitkijken naar
de volgende chirozondag.
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Kerels
Jawel, elke zondag valt er iets mee te beleven. Golven kunnen ze wel, enkele weken geleden
begonnen we op de chiro en eindigden we ieder met de tennisbal op het eiland, jawel dat
betekent dat we over het water moesten slaan.
Verder spraken we een keer op zaterdag af om filmpjes op te nemen in Hasselt. Gerge en
Wout lieten zich van hun beste kant zien. Terwijl andere kerels zich schaamden lieten zij zien
dat het echte chiromannen zijn. Door het stad wandelen met een grote beer en bij. In Hasselt
keek iedereen naar ons en deze beelden probeerden we dan ook te filmen voor ons optreden
op de oudernamiddag. Het is echter niet makkelijk om undercover, 2 leden in verkleedkleren
te filmen terwijl je ook reacties bij passanten wil opnemen. De leden, Mathias en ikzelf
hadden veel plezier en kwamen vaak op nieuwe ideeën in nieuwe winkels. Zo gingen we AS
Adventure en de media markt binnen. We hadden veel plezier en dat was het voornaamste,
nadien zijn we nog even op café geweest om de namiddag af te sluiten.
Op zondag was het dan zover, ons filmpje werd getoond in de binder. De kerels verkochten
ijsjes om met het geld leuke dingen te doen op kamp. De eerste zondag van de krokusvakantie
gingen we naar zonhoven om de carnavalstoet te zien. We genoten samen met de andere
chirogroepen van het mooie weer en het snoep. Rond 5u vertrokken we terug naar de chiro
waar we nog even afgesloten hebben met voetbal. Afgelopen zondag zijn we naar de sporthal
gegaan om met de
toppers te hockeyen. Er
hing een mooie beloning
aan vast en de winnaars
mochten elk een ei
gooien/afschieten op de
verliezers. Nadien
hebben we rampvoetbal
gespeeld op het skate
toernooi. Met de
overgebleven eieren zijn
de leden bij onze buren
in Kiewit gaan vragen
voor suiker, bloem, melk
en choco. Nadien hebben
de leiders pannenkoeken
gebakken en was het tijd
om naar huis te gaan.
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Aspi’s
Zondag 8 maart, de eerste echte zomerdag van het jaar. 4 Aspiranten stonden om 2 uur op de
formatie. Ze luisteren naar de namen: Bram, Tom, Jens en Joris.
Voor vandaag had leider Pieter iets speciaal in
gedachten. Vorige week hadden Joris en de leider
een grote toren gebouwd met sjorbalken. Maar
wegens tijdsgebrek was ons plan om deze toren te
voorzien van een deathride niet gelukt.
Tijd dus voor het deze week opnieuw te proberen,
maar vandaag vanuit een boom. Eerst zochten we
al het materiaal bij elkaar in het materiaal kot.
Jammer genoeg vonden we de belangrijkste
schroef van al het materiaal niet. Maar ook
daarvoor vonden de aspi’s een oplossing. De
schroef en bijhorende onderdelen werden vervangen door de onderdelen waar schommels mee
worden vastgemaakt een balken.
Jens en Joris waren niet te houden en zaten als eerste in de boom! Dit in tegenstelling tot Tom
en Bram die alles liever rustig van op de grond in het oog hielden en wat tegen de bal trapte.
Eerst maakte Joris en Jens de stalen kabel vast boven in de boom. Dit was moeilijker als
verwacht omdat deze kabel heel zwaar is. Nadat dit gebeurd was, werd de kabel onderaan aan
een boom en 3 grote piketten verankerd. Dit werd gedaan met spanriemen die we met z’n alle
hebben aangespannen. Zo, de deathride was klaar voor gebruik!
Nu hadden we natuurlijk een chineese vrijwilliger nodig die de deathride uittestte. Deze
vrijwilliger was echter heel snel gevonden! Bram zei direct: “ik doe da!”. Zo gezegd zo
gedaan! Bram klom in de
boom en zat klaar voor
vertrek. Terwijl leider
Pieter zich klaar hield om
Bram te kunnen
afremmen vertrok Bram
vanuit de boom. Tot onze
grote vreugde werkte
onze deathride perfect.
Nu was er geen houden
meer aan en iedereen
ging 10-tallen keren naar
beneden. Tot onze
verbazing hoorde we in
de verte een fluitsignaal
en werd er geroepen:
“formatie”! De chiro
zondag zat er weer op en
de aspi’s gingen tevreden
terug naar huis!
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Amusement








Wat is het
kopen.
Wat is het
Wat is het
Wat is het
Wat is het
Wat is het
zeggen.
Wat is het

toppunt van optimisme? Met je laatste geld een portemonnee
toppunt
toppunt
toppunt
toppunt
toppunt

van
van
van
van
van

zelfvertrouwen? Een scheet laten als je diarree hebt.
zelfbedrog? Buik intrekken op de weegschaal.
overdrijven? Ge ziet er goed uit vandaag.
hoogtevrees? Niet uit een diep bord durven eten.
beleefdheid? Op je eigen tenen trappen en pardon

toppunt van arrogantie? Denken dat je op mij gelijkt.
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