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De leidingverdeling 2013-2014
Sloebers
Martijn Meeus
Raafstraat 3A
3520 Zonhoven
011/82.58.07
0495/60.39.17

martijn@chirokiewit.be

Hendrik Colemont
Zavelvennestraat 151
3500 Hasselt
011/20.20.94
0496/96.70.29
hendrik@chirokiewit.be

Speelclub
Robin stienaers
Zavelvennestraat 155
3500 Hasselt
011/87.17.39
0476/58.61.55
robinstienaers@chirokiewit.be

Pieter Colemont
Zavelvennestaat 151
3500 Hasselt
011/24.20.94
0494/63.51.78
pieter@chirokiewit.be

Rakkers
Nico Petrakis
Vijversstraat 75
3500 Hasselt
011/23.28.57
0474/13.83.57
nico@chirokiewit.be

Mathias Kuyks
Roermondlaan 11
3500 Hasselt
0498.97.54.62
mathias@chirokiewit.be

Toppers
Chris De Ryck
Viltstraat 61
3500 Hasselt
011/22.69.15
0498/37.21.34
chris@chirokiewit.be

Kerels
Koen Meeus
Raafstraat 3A
3520 Zonhoven
011/82.58.07
0486/91.02.67
koen@chirokiewit.be

Niels Munters
Donkeindeweg 138
3520 Zonhoven
0494/86.87.71
niels@chirokieiwt.be

Dries Munters
Donkeindeweg 138
3520 Zonhoven
0494/20.49.88
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

Ambulante leider
Alexander Spitz
Luchtvaartstraat 113
3500 Hasselt
011/24.18.79
0479/49.60.50
Alexander@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
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.
We mogen terug blikken op een geslaagde oudernamiddag waar alle leden en
leiding weer het beste van zichzelf gaven! Ook onze 30 + fuif was weer een groot
succes!
Vooraleer ik jullie verder laat doorbladeren naar de leuke verhalen over wat jullie
kinderen allemaal uitspoken op zondagnamiddag, 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. Op onze bivakinfoavond komt u hier alles over te
weten!
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.
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.
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
16 maart: Chiro
23 maart: Chiro
30 maart: geen Chiro (Hasselt carnaval)
6 april: Chiro (vriendjesdag)
13 april: Chiro
20 april: geen Chiro (Pasen)
21 april: Paasspel
27 april: CHIRO
4 mei: geen chiro (voorbereidingsbivak leiding)

11 mei: Chiro
18 mei: Chiro
25 mei: Chiro
1 juni: Chiro
8 juni: Chiro
15 juni: Chiro
22 juni: Chiro
28 juni: Bivakinfoavond
29 juni: 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) !
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Sloebers
We zijn, zonder het goed en wel te beseffen, al in de mooie maand maart aanbeland. Het
wordt mooier weer, de dagen worden langer, de vogels beginnen te fluiten enzovoort.
Wij, leider Hendrik en leider Martijn, kunnen tevreden terugblikken op de ‘wintermaanden’.
Elke week stonden er namelijk minstens 15 van de 20 sloebers in het totaal netjes op hun
formatierij. De superstoere chirokreet “Sloe Sloe Sloebers!’ weergalmde wekelijks, vanaf
begin september, over het gehele chiroterrein.
Toch zag het er begin september niet zeer rooskleurig uit voor de sloebers. Er werden veel
sloebers ‘overgegooid’ naar de speelclub en er bleven bijgevolg maar weinig sloebers over.
Na de ledenwerving op basisschool ‘De Kievit’ in september èn de vriendjesdag in oktober èn
dankzij de uitstekende mond-tot-mondreclame door enkele zeer enthousiaste (nieuwe)
sloebers groeide de groep van de sloebers aan tot 20 kinderen. Dit is zonder twijfel een
historisch moment in de, nochtans niet zo rijke, sloebergeschiedenis van de chirojongens van
Kiewit.
Het groeien van de sloebergroep was voor de leiders een echte opluchting. Met een grotere
groep kan je namelijk grotere en automatisch leukere spelen organiseren.
Het is ook daarom dat wij ons doorheen het jaar keihard inzetten om in juli zoveel mogelijk
sloebers mee op kamp mee te kunnen nemen.
Om de sloebers al een beetje voor te bereiden op het kamp, denken de leiders er sterk aan om
begin april (5 en 6 april) een kort sloeberweekendje te organiseren. De sloebers zullen dan een
namiddagactiviteit en een avondactiviteit voorgeschoteld krijgen om dan rustig te gaan
slapen. De volgende dag spelen we ’s morgens een spel en om 14.00 start ook voor de
sloebers een gewone chirozondag. Aan de sloeberouders: meer info hierover komt zo snel
mogelijk jullie richting uit!
Tijdens de voorbije maanden konden we de sloebers erg boeien met het spel wuivertje. Dit
verstopspel kunnen de sloebers jullie zonder twijfel heel goed uitleggen. De zondagen die niet
afgesloten werden met wuivertje of een ander verstopspel waren zeer zeldzaam.
Ook het nieuwe spel ‘Powerhand’ is een spel waar de sloebers zich ook volledig in kunnen
uitleven. Bij dit spel spelen twee ploegen tegen elkaar, ze staan elk aan één kant van een lijn,
die trouwens oneindig ver doorloopt. Het is de bedoeling dat de plastic bal met de
(Power)hand naar het veld van de andere ploeg wordt geslagen. Je kan 1 punt verdienen door
iemand anders van de andere ploeg met de bal te raken. Je verdient 2 punten als je de bal zo
goed kan slaan dat deze tot stilstand komt in het andere veld. Drie punten verdien je wanneer
er door een poortje, gevormd door 2 kegels, gespeeld kan worden. Een topspel voor alle
leeftijden!
Tot de leiders’ verbazing vinden de sloebers het ook af en toe leuk om eens vrij te mogen
spelen, in hun eigen fantasiewereld. Wij vinden dit zeer positief en geven de leden daarom
ook af en toe een half uurtje vrije ‘speeltijd’ op de chiro.
Ten slotte zouden we nog willen meedelen dat wij leiders samen met de sloebers met volle
teugen gaan genieten van de laatste maanden voor het bivak, want deze mooie lentemaanden
gaan jammer genoeg ook veel te snel omvliegen.
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Speelclub
Zondagmiddag 14 uur, een fluitsignaal! De chiro namiddag was weer begonnen! 7
Speelcubbers stonden op de formatie: Il, Ot, Lukas, Jens, Noa, Quinten en Victor! De leiders
vertelde aan de leden dat ze te voet naar bokrijk zouden gaan, wat op veel weerstand botste!
Maar want de speelclubbers niet wisten is dat dit maar een grapje was!
Na voor iedereen drinken te hebben genomen vertrokken we met de auto richting Zonhoven.
Maar dit wisten de speelclubbers niet! Na eindeloos raden waren we aangekomen op de plaats
van onze activiteit, Zonhoven carnaval! Nadat we een mooie plek hadden gevonden in het
zonnetje was het wachten tot de eerste carnaval wagens ons passeerden. De speelclubbers
waren dol enthousiast en croste van hier naar daar en lieten zelfs het kleinste snoepje niet op
de weg liggen. Alle snoep ging in de grote zak die leider Pieter goed bewaakte. Op een
gegeven ogenblik was onze zak zo vol met snoep dat we er best nog een andere nodig hadden.
En ja hoor, zo gezegd zo gedaan! De speelclubbers versierden direct een nieuwe zak bij een
van de carnaval wagens! Om half 5 was de laatste carnaval wagen ons gepasseerd en onze 2de
zak zat ook vol snoep! We vertrokken terug richting chiro en hielden daar ons 4-uurtje! Maar
deze keer nam niemand een wafel, snoep was immers veel lekkerder! Nadat de speelclubbers
hun buikje rond gegeten hadden, speelden we nog enkele leuke spelletjes waaronder
stoelenloop, trefbal,…
Het was weer 18 uur en er volgde opnieuw een fluitsignaal! De chiro namiddag was weer
omgevlogen en iedereen kijkt weer uit naar wat we de volgende zondag gaan beleven!
Groeten Robin en Pieter
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Rakkers
Op een mooie zondag in maart
besloot de beste leiding ooit met
de rakkers naar de carnavalstoet
in Zonhoven te gaan. Samen met
de toppers namen ze de fiets
richting Zonhoven.
Eenmaal aangekomen zat de
sfeer er goed in. Iedereen was
klaar om snoep te rapen. Er werd
plezier gemaakt en gedanst op de
feest muziek van het carnaval.
Zelfs de leiding durfde zich af en
toe tot wat danspasjes te laten
verleiden.
Bij ieder passage van een
praalwagen werd er geroepen,
getierd en haast gesmeekt voor
snoep. Allen wilden ze het
meeste en het beste van wat er te
bieden was. Zelfs het kleinste snoepje dat uit een wagen vloog, werd voor gestreden. De buit
van de rakkers werd verzamelt in één grote zak om later terug verdeeld te worden.
Tegen vier uur was de stoet afgelopen. We vertrokken weer, met een volle zak snoep, richting
de Chiro. Eenmaal aangekomen was het tijd voor het vieruurtje. Het snoep werd terug
verdeeld en de buikjes werden rond gegeten.
Eenmaal iedereen terug op krachten was, was het tijd voor de wedstrijd van het jaar, el
“classico”, de voetbalwedstrijd tegen de toppers. De rakkers waren er klaar voor, ze stapten
vol goede moed het veld op. Met leider Nico (de muur) Petrakis in de goal en zo een
sterrenteam op het veld moest er wel gewonnen worden.
Het ging gelijk op met kansen voor beiden teams, maar scoren lukte echter nog niet. Tot een
vrije trap van leider Mathias door een schijnbeweging van Victor zomaar in doel verdween.
Eén-nul voor de rakkers! De toppers waren duidelijk aangeslagen, dit hadden ze niet verwacht
van hun jongere tegenstanders.
Een paar minuten later vonden de rakkers weer de weg naar het doel. Ze waren echt in goede
vorm en de toppers raakten amper nog aan kansen. Tot leider Nico werd afgeleid en een schot
van de toppers tegen de netten vloog. Eén-Eén, het werd terug spannend.
Beide ploegen gaven elkaar geen duimbreed toe. Maar opeens was daar Siebe, op zijn eerste
dag bij de Chiro. Hij kreeg de bal toegespeeld voor het doel van de tegenpartij en maakte
leider Niels van de toppers ronduit belachelijk met een prachtig schot door de benen. Twee
tegen één, de veer was gebroken bij de toppers en de rakkers waren door het dolle heen.
Uiteindelijk liep de score nog op tot vijf-één. De vreugde was groot en wij als leiders waren
super trots op deze mooie prestatie. Dit was alweer een mooie Chiro zondag. Zeker één om te
onthouden!
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Toppers
Het was weer zondag, het zonnetje scheen en we begonnen te voelen dat het weer lente begint
te worden. Dus we waren allemaal klaar om ons volledig te geven op deze prachtige
chirozondag.
Na de formatie sprongen we dan ook meteen op onze trouwe tweewieler en stuurden onze
trouwe stalen ros richting Zonhoven naar de carnavalstoet.
Eenmaal nadat we waren aangekomen en ons rijtuig hadden verzekert waren we helemaal
klaar voor de stoet om te beginnen en hadden we al meteen door dat het een leuke dag ging
worden. We gingen kijken welke van de twee groepen het best snoep kon verzamelen. De
toppers begonnen meteen een plan te smeedden om meer dan de rakkers te vangen. Beide
groepen vingen veel en hadden dan ook beiden gewonnen, een volledige zak vol met zalige
zoetigheden. Maar er werd veel plezier gemaakt en gelachen wat natuurlijk nog altijd het
belangrijkste was.
Nadat de laatste wagen voorbij was gereden gingen beide groepen terug naar de chiro om te
genieten van de gevangen zaligheden bij een lekker verfrissend drankje. Na het 4-uurtje
werden we meteen uitgedaagd door de rakkers voor een potje voetbal. Het was een zeer
spannende match en het duurde lang voor het het eerste doelpunt was gevallen. Voor hun
eerste treffer moesten de rakkers al meteen de hulp zoeken van hun leider. Nadat er een foutje
was gebeurt en de toppers nog bezig waren met hun posities in te nemen nam leider Mathias
al de vrije trap. Die toen dan ook in de netten vloog. Maar de toppers waren nog steeds
strijdvaardig. Niet lang daarna viel dan ook de 1-1. De toppers lieten meteen merken dat ze
ook nog meespeelden en dat de rakkers niet zomaar zouden winnen. De twee ploegen waren
dan ook erg aan elkaar gewaagd maar de toppers werden uiteindelijk gewoon naar huis
gespeeld door het grote aantal rakkers.
Het was een zeer geslaagde zondag en iedereen ging tevreden naar huis.
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Kerels
Een dag uit het leven van de Kerel
Het was weer zondag en het was prachtig weer, niet zo heel warm maar wel een helderblauwe
hemel en een lekker warm zonnetje. En net zoals elke zondag, of toch bijna, stonden de 2
leiders van de kerels weer paraat voor een nieuwe Chiro. Maar wat bleek: enkel de kerels
bleven in de lokalen. Het was namelijk carnaval en de meeste groepen gingen daar een kijkje
nemen. We hadden dus de Chiro voor ons alleen. En om van al die plaats gebruik te maken
begonnen we met een wedstrijdje om ter traagst fietsen. Alle leden gaan van start- tot
finishlijn in een rechte lijn en zonder af te stappen. En dat voor het traagst. De laatste die
aankomt wint. Kansen genoeg dus aan de leden om hun fietstalenten te laten zien. Vooral
Tom (Fierens) was hier zeer goed in. Dit resulteerde in een niet-zo-spannende finale tussen de
gebroeders Fierens.
Om deze lijn verder te zetten gingen we een potje fietsvoetbal spelen. Net zoals gewone
voetbal dus maar dan op de fiets. Dit is moeilijker dan het klinkt. De ploegen werden
ingedeeld: Jens, Thomas, Joachim en leider Koen tegen Olivier, Tom, Wout en leider Dries.
Ondanks de sterke tegenstand stond Team Koen toch voor. Vooral Jens en Thomas speelden
zeer sterk. Topspitsen waren het! Misschien valt hier wel nog op aan te merken dat het veld
niet goed lag en de fietsen niet van dezelfde kwaliteit waren en dat daar de overwinning
misschien aan toe te schrijven is.
Na een menig aantal goals werd het tijd voor iets anders. Tijd voor muurke klop! Het spel
waarin men in een rijtje gaat staan en om de beurt de bal op de grond slaat zodat hij de muur
raakt. Lukt dit niet dan ben je uit, wat zich dan in de volgorde van de rij van het volgende spel
vertaald. Na een aantal opwarmingsronden zaten we helemaal in het spel. Al snel kwam
Olivier met een theorie: “als je laatste bent wordt je in het volgende spel zeker derde.” Of dit
te wijten was aan onze muurtjeklop-kwaliteiten laat ik in het midden. Zeker Tom had veel
pech en kwam vaak in de problemen met de lage geplaatste balletjes van Olivier. Wout en
Joachim hun tactiek leek op bepaalde momenten toch ook wat wensten te over te laten. Zij
probeerden de anderen rechtstreeks te raken met de bal, waardoor die persoon ook uit zou
zijn. Als ze de anderen konden raken dan toch. Op het einde kwam er nog een moeilijkheid
bij. De sloebers waren namelijk terug van hun pijlen-trek-tocht en liepen af en toe over het
veld. Maar geen probleem voor onze mannen want ze wisten elke sloeber te ontwijken. Aan
de ouders van de sloebers die dit lezen: er zijn dus geen sloebers gewond geraakt bij deze
competitie.
Tijd voor rust, een wafel en een drankje want het was vier uur. Tijdens het vieruutje kregen
we zelfs een verassingsoptreden van een bepaalde sloeber die zeer goed Engelstalige liedjes
kan zingen.
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Eens uitgerust sloten we de dag af met een goede voetbalwedstrijd met de Aspi’s. Jens wist
als keeper goed stand te houden, ondanks enkele ballen die hij moest incasseren op minder
aangename plaatsen. Ook Wout weet zowel als keeper en als spits zijn plaats wel te vinden op
het veld. Olivier en Joachim lijken ook hun plaatsen gevonden te hebben in de verdediging of
als diepe spits. Kortom aanzet genoeg voor een spannende match! En een waardige afsluiter
voor alweer een geweldige Chiro-zondag.
Tijd voor een weekje rust zodat we er volgende zondag weer staan!

Groeten van de Kerel-leiding
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Aspi’s
Zondag 2 maart. Zoals gewoonlijk is het weer Chiro voor de jongens van Kiewit. Vorige
week was iedereen nog aanwezig op onze jaarlijkse oudernamiddag. De weken voor de
oudernamiddag hadden we dus doorgebracht met het tekenen, verven en uitsnijden van onze
figuurtjes die we nodig hadden om Mario te spelen op de oudernamiddag. Tijd dus om
vandaag eens iets anders te gaan doen. Dries Lennert en Jitse waren aanwezig. Ik had uit
goede bron vernomen dat er vandaag iets vreemd aan de hand was in Zonhoven centrum. Dus
vertrokken we naar daar met onze stalen ros. Onderweg kreeg Dries een platte band, geen
probleem want we waren zeer kort bij zijn thuis. Er werd gewisseld van fiets en we konden
weer verder. Eenmaal aangekomen werd ons de weg versperd door een politieagente die ons
vriendelijk liet passeren. We reden verder door de straat waar links en rechts mensen stonden
te wachten tot wij voorbij reden, althans zo dachten wij. Er waren zelf enkele bij die hun
speciaal voor ons verkleed hadden. We fietsten verder richting het centrum waar we onze
fietsen parkeerden. Hier stonden nog meer mensen te wachten. Opeens hoorden we muziek.
Er Kwam een tractor aangereden die een aanhangwagen voorbij trok. Op deze aanhangwagen
was een constructie gebouwd waar mensen verkleed op stonden te dansen op muziek. Het was
namelijk Carnaval in Zonhoven. Daarom natuurlijk dat er zoveel mensen langs de straat
stonden te wachten. We keken geamuseerd hoe de carnaval wagens een voor een voorbij
reden. En vingen hier en daar wat snoep. Lennert wist zelfs een Cécémel muts te vangen die
hij meteen opzette. Zo bleven we een tijdje staan kijken naar de stoet. Voor we het wisten
echter was de laatste wagen al daar. Deze gooide veel meer snoep uit dan de vorige wagens
dus besloten we hem een tijdje te volgen. Hierna besloten we dat het stilaan tijd werd om
terug te keren richting de lokalen. Deze keer hadden we meer geluk met onze fietsen en
kwamen we zonder veel problemen aan op de Chiro. Tijd voor een laat vieruurtje. Dit aten en
dronken we op in de zon voor het lokaal. Even later werden we vergezeld door de kerels.
Deze daagde ons uit om een wedstrijdje te voetballen. Dit konden we niet weigeren dus
besloten we op hun uitdaging in te gaan. We vertrokken richting de Hades omdat er op dit
moment een andere groep bezig was met hun activiteiten op ons voetbalveld. We besloten om
toch maar de ploegen te verdelen en niet kerels vs aspi’s te spelen. Natuurlijk omdat wij
anders te gemakkelijk zouden winnen. De ploegen werden verdeeld en het wedstrijdje begon.
De precieze uitslag weet ik niet meer maar ik weet wel nog dat op het einde beide ploegen
evenveel punten hadden en we dus een winning goal nodig hadden voor we konden stoppen.
Na het wedstrijdje voetbal besloten we terug te keren naar het lokaal want het was alweer
bijna 6 uur. Op de Chiro aangekomen klonk het fluitsignaal al dus ging iedereen in zijn rij
staan voor de formatie. En zo eindigt al weer een leuke zondagmiddag op de Chiro. Tot
volgende keer!
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Amusement
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