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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 

0498/37.21.34    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 zover, het nieuwe Chirojaar staat weer voor de deur en er staat weer van 

alles te gebeuren. Jullie zijn ondertussen al ingedeeld in je nieuwe groepen en hebben 

allemaal nieuwe leiders. Die weer elke zondag met een nieuw programma voor jullie 

gaan klaarstaan.  

 

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

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

activiteiten terug te zien.  

 

We mogen dit jaar ook een nieuwe leider verwelkomen in ons midden: Mathias. Ook 

komen oud-leiders Nico en Chris terug omdat ze de Chiro niet konden missen.  

 

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 in te vliegen, hopelijk zijn jullie 

dit ook. 

 

Nog veel leesplezier! 

 

Robin B. 

 

Leider Aspi’s 
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Mededelingen 
Leider Alexander Spitz 

Alexander heeft dit jaar geen vaste groep, hij springt in waar nodig! Zo kunnen we afwezigheden van andere 

leiders opvangen! 

 
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 5 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 2013 hielpen weer meer dan 140 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 2013 

Ook dit jaar organiseert de leiding zijn spetterende Xbok Party. Deze zal dit jaar doorgaan op zaterdag 30 

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) 

 

Nieuwsbrief 
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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. 

  

mailto:nieuwsbrief@chirokiewit.be
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Agenda 
Belangrijke data  

22 september: Chiro 3 november: Chiro 

29 september: Chiro 10 november: Chiro 

6 oktober: Chiro  17 november: Chiro 

13 oktober: Chiro (vriendjesdag) 24 november: Christus koning 

20 oktober: Chiro 30 novemberr: Xbok Party 

27 oktober: Chiro 1 december: 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 

 
Wist je dat: 

 de sloebers dit jaar met 7 mee op bivak waren? 

 dit Senne, Ferre, Ruhne, Zion, Victor, Ot en Mathijs waren? 

 zij 5 dagen op bivak waren? 

 hun leiders leider Bammes en leider Thopo waren? 

 dit eigenlijk bijnamen zijn? 

 de leiders eigenlijk Robin en Thomas heten? 

 ze leider Thopo eerst hebben moeten overtuigen om hem als leider te krijgen? 

 ze hiervoor opdrachten moesten doen die leider Thopo had opgesteld? 

 dat de sloebers deze opdrachten heel goed hadden uitgevoerd? 

 leider Thopo hierdoor heel graag hun leider wou zijn? 

 de sloebers een tocht met opdrachten hebben gedaan samen met leden van andere 

groepen? 

 Senne heel goed is in het bosspelletje dat we gespeeld hadden? 

 Ferre helemaal geen heimwee gehad heeft? 

 Ruhne al voor de tweede keer mee op kamp ging? 

 Zion heel graag goudworst eet? 

 Victor wel drie borden spaghetti op krijgt? 

 Ot mij veel dingen heeft verteld over zijn boek: Guinness book of records? 

 Mathijs samen met zijn 2 broers op bivak was? 

 de sloebers wel meer dan 6 km naar het zwembad gewandeld hebben? 

 De sloebers zich daarna hun helemaal hebben uitgeleefd in het zwembad? 

 De sloebers hierna nog bijna helemaal zijn terug gewandeld? 

 dit was omdat een vriendelijke man hun een stukje met de auto heeft meegebracht? 

 Victor toen zijn rugzak vergeten was in de auto van deze man? 

 leider bammes toen helemaal heeft moeten terugfietsen?  

 ze daarna een welverdiend bakje frieten hebben gegeten?  

 de sloebers allemaal een grappig handpopje gemaakt hebben? 

 de sloebers ook op de plastiek gegleden hebben? 

 ze daarna een spelletje verftwister gespeeld hebben? 

 iedereen hierna helemaal vol met verf hing? 

 we hierna een douche genomen hebben?  

 de sloebers zo veel ideeën voor een kreet, dat we er genoeg hadden om elke dag een 

andere te doen? 

 we dit dan ook gedaan hebben? 

 Ping pong pang, de sloebers in het 

gevang er een van was? 

 bij de kebab, de sloebers allemaal iets 

tussen hun broodje hebben gedaan 

wat ze niet lusten? 

 de Leiders het een heel leuk bivak 

vonden? 

 de wij hopen dat de sloebers het ook 

een heel leuk bivak vonden?  

 dit het laatste wistjedatje was? 
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Speelclub 

 
Wist je dat ... 

 we met 10 speelclubbers op 

bivak waren?  

 dit Victor, Kjell, Gallon, 

Sander, Conner, Il, Bernt, 

Jorg, Lucas en Hannes 

waren?  

 deze 10 de braafste leden op 

kamp waren?  

 dit grotendeels aan de 

leiding te danken is?  

 Victor als eerste 

speelclubber op kamp 

aankwam?  

 ze bij het aankomen hun 

kamer nog moesten zoeken d.m.v. aanwijzingen? 

 we deze zonder problemen gevonden hebben? 

 we samen met de sloebers in een echte legerkamer lagen om te slapen?  

 Gallon, Sander en Victor niet snel moe zijn ’s nachts?  

 Jorg elke avond een heuse lichtshow heeft gegeven met zijn laserlichtjes?  

 Connor elke nacht langs een leider sliep?  

 Connor ook voor elk kwaaltje een zalfje bij had? 

 Bernt in het vervolg veel voorzichtiger gaat zijn met de banden op de chiro? 

 Il ritme kan halen uit een gewone beker?  

 we op kamp even hebben bezonnen en we daar een mooie tekening hebben gemaakt?  

 de speelclub een dagje met de aspi’s doorbrachten?  

 Kjell zijn mountainbike miste op kamp?  

 we deathmatch gespeeld hebben?  

 de leiding het hier het onderspit heeft moeten delven?  

 de gebroeders Van de Broek voor het eerst meegingen op kamp en niet gestoken zijn 

door een wesp?  

 we in de circustent een supergroot feest hebben gehouden samen met de sloebers met 

chips en cola? -))Wist je dat ze hier voor zich op hun paasbest moesten kleden?  

 Bernt graag fuift en dit belooft voor later? 

 de speelclub goed kan paaldraaien?  

 de speelclub goed is in tok tok limbo?  

 we heel ver hebben gewandeld bij trektocht?  

 de speelclub niet 1 keer geklaagd heeft en daarom een ijsje gekregen heeft?  

 de speelclub hierna lekker kon zwemmen?  

 een van de beste bivakken ooit was? 

 we het bivak nu al missen? 

 we nu al uitkijken naar het volgende bivak? 

 dit het voorlaatste wist-je-dat-je is? 

 dit het laatste wist-je-dat-je is? 
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Rakkers 

 
wist je dat: 

 Wist je dat seth 49 seconden kan pissen 

 Wist je dat ze een super leuk rode draad spel speelden 

 Ze bijna 100 brieven kregen 

 Ze zelfs een briefje stuurden naar de kwiks van de meisjeschiro 

 Rakkers goed kunnen wandelen 

 dat de rakkers mooie aandenkens hadden aan het plastiek glijden? 

 Jan niet graag de bossen in gaat 

 de pisquiz echt wel speciaal was 

 de rakkers stoute dieven zijn 

 de rakkers een feestje hebben gehad 

 de rakkers hun leiders graag hebben aangezien ze altijd op de leiders springen 

 de rakkers 1 hechte groep vrienden was 

 de rakkers niet graag aan elkaar vast hangen 

 de rakkers de aspi-dag fijn vonden 

 de rakkers graag weerwolven tijdens de platte rust 

 de rakkers helemaal alleen waren om te zwemmen in de wouter bronnen en dat ze daar 

een ijsje hebben gekregen 

 sommige rakkers salto’s deden van de springplank 

 de rakkers de kooks wel eens durfden wakker maken  

 de rakkers bijna geen ruzie gemaakt hebben 

 de rakkers het zelf gemaakte zwembad super vonden 

 de rakkers zich graag in het maïs verstoppen 

 de rakkers het eten lekker vonden 

 de rakkers het een super bivak vonden 
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Toppers 

Wist je dat: 

 dit jaar elf toppers mee op bivak gingen? 

 leider Tim vakkundige assistentie kreeg van oudleider Jordy? 

 het een heel warm bivak was? 

 we tijdens onze fietstocht naar Opoeteren gingen zwemmen in Opglabeek? 

 dit een enorme verfrissing was met dit warme weer? 

 we tien dagen zoveel mogelijk facebookvrienden moesten verzamelen? 

 de topper met de meeste facebookvrienden genoot van enkele mooie voordelen? 

 u voor meer uitleg over dit spel best eens bij uw zoon aanklopt! 

 wij in het bos ons eigen kamp gebouwd hebben? 

 dit kamp zo goed was dat we er een nachtje in bleven slapen? 

 we in ons kamp ook ons eigen avondeten hebben gekookt? 

 teken niet tot in ons kamp geraakten? 

 Jordy er in slaagt om zijn pink te breken tijdens platte rust? 

 we op een aardbeienplantage zoveel aardbeien mochten plukken als we konden 

dragen? 

 we maar liefst vier volle emmers aardbeien mee naar de bivakplaats konden nemen? 

 de milkshake die we maakten van deze aardbeien heel goed smaakte? 

 Olivier de koning van het frituurolieworstelen is? 

 de toppers nooit meer bovenop hun tent gaan zitten? 

 de kortste weg niet altijd de snelste is? 

 we dit aan den lijven ondervonden toen we tijdens dropping in een maïsveld belanden? 

 spelen met klei ook fijn kan zijn? 

 Robbe de snelste topper was tijdens Zweedse? 

 Dimitri knap tweede was? 

 Yannis liever zijn tijd neemt voor de Zweedse? 

 Wout’s rugzak tien dagen verstopt heeft en op bezoekdag terug boven water kwam? 

 We dit bivak nooit zullen vergeten? 

 het bivak van volgend jaar al aangeduid staat in onze agenda? 
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Kerels 

 
Wist je dat:… 

- de kerels met 7 waren op kamp: namelijk Bram, Tom, Gilles, Seppe, joris, Jens en 

Thomas 

- we een mooie fietstocht maakten tot in Opoeteren? 

- Het een heel warm bivak was? 

- Soms zelfs iets te warm? 

- We daarom besloten een zwembad te bouwen samen met de aspi’s? 

- Dit zwembad het 10 dagen heeft overleefd en dat zowat heel de chiro erin heeft 

gezeten? 

- Seppe op zweedse zijn pols gebroken heeft? 

- Hij hierdoor jammer genoeg een deel van de 2-daagse heeft moeten missen? 

- Wij op 2-daagse zijn geweest in Maaseik? 

- We geslapen hebben bij de roodkapjes van Maaseik? 

- Dit vlak langs het zwembad de aquadroom was? 

- De kerels het zwembad onveilig maakte? 

- De kerels met banden van de schuifaf gingen 

- Bram en Tom dit zelfs deden van de schuifaf waar geen banden op mochten? 

- Ze zo slim waren en andere mensen hiervoor lieten opdraaien? 

- We ’s avonds naar een privé feest van een tennisclub zijn geweest? 

- We hier Stefke leerde kennen! 

- De kerels en aspi’s een handtekening hebben gekregen van Stefke? 

- We hierna nog naar het centrum van Maaseik zijn geweest? 

- We de volgende dag om 8 uur wakker waren? 

- Dit was omdat de zon op onze tenten scheen? 

- We daarom besloten om verder te slapen buiten op het gras? 

- De kerels een heerlijke BBQ hebben gehad? 

- Ze op dropping het beest hebben uitgehangen? 

- Ze hierdoor pas om half 4 op de kampplaats waren? 

- We een Seppe (gehandicapte) dag hebben gehouden? 

- Hierdoor iedereen zijn linker arm in de mitella lag? 

- Dit wel grappige taferelen opleverde? 

- De kerels echte bakkers zijn? 

- We geen oven hadden en daarom ons brood bakte op de BBQ? 

- De kerels graag met scheerschuim spelen? 

- Ze er hierna heel mooi uitzagen? (foto’s volgen nog ) 

- Ik nog een mooi aandenken heb gekregen van mijn leden? 

- ik dit altijd zal bij houden? 

- de kerels de allercoolste groep waren op kamp? 

- ze al een heel jaar de allerbesten waren? 

- het een zeer goed bivak was? 
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- Dat dit het laatste wist je datje is? 
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Aspi’s 
Wist je dat ... 

 de aspiranten Dries  Cuppens, Jitse Motmans, Lennert Stienaers, Bert Bijnens en 

Maarten Pollaris en hun leider Martijn per fiets naar Opoeteren trokken op 21 juli om 

14.00 uur? 

 de aspiranten allemaal een leuke chirozonnebril kregen? 

 de aspiranten ook instructies kregen over het gsm-gebruik op kamp? 

 de aspiranten ook uitgelegd kregen hoe het rodedraadspel werkte? 

 de aspiranten het leuk vinden om te doen alsof ze visdraad spannen over het fietspad 

om fietsers beet te nemen? 

 leider Martijn al platte band had in Bokrijk? 

 Dries Cuppens een slot gebruikt als snelbinder? 

 de aspiranten goed tenten hebben opgezet samen met de kerels? 

 de cafébazin van de eerste avond een beetje Vlaamsgezind was? 

 diezelfde cafébazin de aspiranten meedeelde dat ze aspidag zouden hebben op 27 juli? 

 de aspiranten altijd met hun ‘springsmiley’ speelden aan tafel? 

 ze dit niet meer deden na een opmerking van hun leider? 

 de aspiranten dus zeer goed luisteren naar hun leider? 

 de aspiranten samen met de kerels een übervet zwembad bouwden op dag 2? 

 de aspiranten samen met de toppers en kerels een avond vulden met ruwe spelen? 

 de aspiranten dit, net zoals de toppers en kerels, zeer tof vonden? 

 de aspiranten een avondsluipspel speelden? 

 de aspiranten voor een aantal uur ‘gehandicapt’ werden gemaakt op dag 3? 

 Jitse doof was voor even? 

 Maarten leed aan kokerzicht? 

 Dries’ benen werden samengebonden? 

 Lennerts handen plots vuistjes werden? 

 de aspiranten en de kerels een voetbalmatch speelden tegen de sloebclub? 

 alle leden dit een zeer toffe activiteit vonden? 

 de aspiranten en kerels hierna warme kleren mochten aandoen voor de Zweedse 

omloop? 

 de aspiranten samen met de kerels op tweedaagse gingen naar Maaseik? 

 wij onze tenten hebben opgezet langs het zwembad, de Aquadroom? 

 wij een zeer leuke namiddag beleefden in ditzelfde zwembad? 

 onze leden dit zwembad, om het zacht uit te drukken, onveilig hebben gemaakt? 

 wij zeer lekkere frietjes aten in Maaseik? 

 wij daar ‘onuitgenodigd’ op een tennisclubfeest een pintje dronken met de rijkere 

Maaseikenaren? 

 de kerels en aspiranten ‘Stefke’ ontmoetten? 

 de Mojito plots een huis geworden was? 

 we daarom besloten om iets te gaan drinken in ‘De Vagant’? 

 de tenten ’s morgens warm waren? 

 we dus nog even hebben uitgerust op het gras? 

 winkelen met aspiranten en kerels geen lachertje is? 



 Strak september 16 

 we na de tweedaagse, ook weer samen met de leuke kerels, lekker hebben 

gebarbecuëd? 

 de aspiranten en de kerels een nieuw spel, namelijk Powerhand, leerde kennen? 

 de aspiranten op 26 juli naar klimpark ‘De Warre’ trokken voor ‘Het Grote 

Apenavontuur’? 

 het op 26 juli ’s namiddags familiedag was? 

 de aspiranten zich zeer verantwoordelijk hebben gedragen en de kleine kindjes goed in 

het oog hebben gehouden? 

 er ’s avonds een leuke bonte ring op het programma stond? 

 het op 27 juli aspidag was? 

 de leiding zeer tevreden is over de gegeven aspidagen? 

 de aspiranten het zelf ook heel tof vonden? 

 er die avond ook een leuke aspiquiz was? 

 het op 28 juli moldag was? 

 we dit samen met de kerels deden? 

 er dan één mol gekozen wordt die moet proberen om elk spel te saboteren? 

 Lennert de mol was? 

 slechts één iemand op hem stemde? 

 hij dit dus heel goed gedaan heeft? 

 de aspiranten diezelfde avond ook werden gedropt? 

 de aspiranten op trektocht gingen? 

 de aspiranten, net zoals alle andere leden, 14 km wandelden? 

 de aspiranten ’s avonds de Zweedse omloop van de toppers verzorgden? 

 de aspiranten het ook leuk vonden dat ze hun ouders terugzagen op de bezoekdag? 

 de aspiranten nog een leuk kampvuur beleefden? 

 Leider Pieter en leider Martijn het zeer leuk vonden dat de kerels en aspi’s het zo goed 

met elkaar kunnen vinden? 

 leider Martijn het een supertof jaar vond met het weekend, de fuif, de kinderfuif, de 

leefweek enzovoort? 

 leider Martijn dit jaar nooit meer zal vergeten? 

 leider Martijn er alvast naar uitkijkt om deze jongens te ontvangen in de leidingsploeg 

over één jaar? 

 ze eerst ongetwijfeld nog een superlaatsteaspijaar zullen beleven met hun nieuwe 

leider? 

 dit het voorlaatste wist je 

datje is? 

 dit het laatste wist je datje 

is? 

 

Groetjes van jullie leider, 

Martijn 
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Amusement 
 

 


