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Woord vooraf 
 
 

Beste chirovrienden, 
 
 
Hier zijn we dan weer met de eerste schakel van het nieuwe werkjaar!  
Zoals ik al zei zijn we weer aan een nieuw chirojaar begonnen. Dit jaar hebben we 
spijtig genoeg afscheid moeten nemen van enkele chiroleiders, maar gelukkig 
stonden er enkele ook nieuwe leiders voor de deur! Je leert hen op de volgende 
pagina’s kennen. 
 
 
Een nieuw jaar betekent ook dat er weer heel wat leden van groep veranderen en 
een andere leider krijgen. Ook zijn er weer een heel deel nieuwe leden bijgekomen, 
maar er is nog steeds plaats, desnoods breiden we uit! 
 
 
Je kan ook dit jaar weer aan je ons binnenkort aan de deur verwachten voor het 
lidgeld. Het kan zijn dat de leiders al langst geweest zijn, zoveelste beter, dan heb je 
ze al leren kennen! 
Het zal jullie misschien nog niet opgevallen zijn, maar ook hebben we dit jaar een 
nieuwe hoofdleider. Ik heb de “staf” van Kenny overgenomen en zal het dan ook zo 
goed mogelijk als hem proberen te doen.  
Dus vanaf nu kan je met al je vragen bij mij terecht. 
 
Veel leesplezier! 
 
Groeten, 
Joeri 
 



75 jaar Chiro: Feest mee! 
 

 
 
Schreeuw het van de daken: de Chiro bestaat 75 jaar! 
 
 
Feest 
In 2009 bestaat de Chiro 75 jaar. De grootste jeugdbeweging van Vlaanderen gaat 
dit vieren met tal van activiteiten en dit een heel jaar lang. Het startschot is gegeven 
op 6 september 2008 tijdens de nationale startdag. De festiviteiten eindigen in 
oktober 2009. Mis dit niet want de Chiro wordt niet elk jaar 75 jaar.  
 
 
Chiro Expo 
Chiro Expo is een rondreizende tentoonstelling die heel 
Vlaanderen doorkruist. Deze tentoonstelling brengt 75 jaar 
Chiro tot leven. Zeker de moeite waard om eens een bezoekje 
te brengen. Van 8 mei tot 28 juni 2009 is Chiro Expo gevestigd 
in het kasteel van Bokrijk.  
 
 
Zichtbaar 
Iedereen mag weten dat de Chiro 75 jaar bestaat. In de Banier zijn nu een aantal 
feestartikelen verkrijgbaar zoals de 75 jaar chiro-das, het 75 jaar chiro kenteken, de 
autosticker enz.  
 
 
Jaarthema 
Dit werkjaar staat het jaarthema in het teken van “75 jaar Chiro”. Bij een jaarthema 
hoort natuurlijk een jaarthemalied. Het lied noemt Feest! en is geschreven door 
Yevgueni.  
 
 
Feestsite 
Wil je nog meer te weten komen  over 75 jaar Chiro? Breng dan zeker een bezoek 
aan de feestsite. http://feest.chiro.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Chirojeugd Vlaanderen  



Wij stoppen bij Chiro Stal, 
want overal kennen ze ons al ! 

 
Op 5 oktober 2008 namen wij – Wesley, Dominique, Kenny, Jeffry & Nicky - 
afscheid van de Chiro. Na 14 tot 17 jaar actief te zijn geweest bij de Chiro 
zetten we er een punt achter. 
We zullen de Chiro nooit vergeten en altijd met een smile terugkijken op de 
mooie tijden die we beleefd hebben. Als lid de vele spellekes die we speelden, 
streken die we uithaalden en kleren die we vuil maakten. En als leider de vele 
avonden werken, lachen en feesten. 
 

Natuurlijk verdwijnen we niet naar een of ander onbekend land. We zullen in 
de buurt blijven en nog bijspringen wanneer nodig, want helemaal stoppen 
kunnen we nog niet direct. Je zal ons nog vaak zien op de verschillende 
Chiroactiviteiten, al staan we dan aan de andere kant van de toog. 
 

Hierbij kondigen we ook graag het ontstaan van een nieuwe oud-leidingsploeg 
aan, nl. de BOL! 
Na de KNOL, de JOL en de SCHOL ondertussen al de vierde oud-
leidingsploeg van Chirojongens Stal! 
Samen met Tom Thonissen en Niels Dauwen die al gestopt waren telt de BOL 
dus 7 oud-leiders. Zo kunnen we ook na de Chiro nog samenkomen om ons te 
amuseren en kleine activiteiten te doen. 
 
 

Hieronder geven we alle vijf een korte terugblik op onze Chirocarrière: 
 
 

Wesley: Het is gedaan. De 17 jaren van plezier, verdriet, en 
soms een beetje ruzie zijn om. Dus zullen we iets anders 
moeten gaan zoeken voor ons bezig te houden op zondag. 
Maar ik heb veel goede herinneringen aan de Chiro en ik zal 
zeker iedereen steunen om leider te worden en zeker nog te 
blijven (behalve Ren and Stimpie sommigen weten over wie 
het gaat). En de bivakken zijn zekers het fijnste van al de 
dingen van de Chiro. Ma de rest da der allemaal komt bij zien 

zeker en vast ook. Dus er rest mij nog maar 1 ding te zeggen: ‘Chiro’! 

 



 
Dominique: Hey, ook voor mij zit het er op met mijn Chiro-
carrière. Na 4 jaar leider te zijn heb ik de Chirowereld 
verlaten. Het was echt de plezantste tijd die ik mij durfde te 
wensen. Maar aan alle mooie liedjes komt een eind. 
Ik ben zelf vanaf mijn 6 jaar bij de Chiro geweest, dus als ik 
goed kan tellen zijn het 16 jaar Chiro geweest voor mij. Aan 
de Chiro hou je extreem leuke herinneringen en de beste 

vrienden die je u kunt wensen over. Tijdens mijn 4 jaar leider zijn heb ik 3 jaar 
de Toppers gehad en 1 jaar de Kerels. Ik heb mij alle jaren van mijn 
leiderschap met alle leden heel goed geamuseerd en ik hoop dat de 
mannekes die ik heb gehad met mij ook veel plezier hebben beleefd. 
Aan alle leden: probeer zeker leider te worden, het is echt heel plezant. 
 
 
 

Kenny: Het zit er inderdaad op… Na 12 jaar als lid en 4 jaar 
als leiding heb ik besloten afscheid te nemen van de Chiro. Dit 
afscheid was natuurlijk met gemengde gevoelens: opgewekt 
om met mooie herinneringen te kunnen afzwaaien maar toch 
ook spijtig om dit alles te moeten achterlaten. Ik zal de Chiro 
altijd blijven herinneren als een plek waar je terecht kan om te 

lachen, te ravotten en soms ook te vluchten van het “saaie?” dagelijkse leven. 
Ook de 3 jaar als hoofdleider vielen goed mee. Ik had natuurlijk ook een goeie 
leidingsploeg om te leiden (waarvoor dank :-). Het was fijn mee te draaien in 
een toffe parochie en terug te kijken op toch wel goed georganiseerde 
activiteiten. En ten slotte nog al de leden bedanken voor de ontelbare mooie 
momenten die we samen gehad hebben. Merci ook aan mijn Kerels van het 
voorbije jaar voor de mooie cadeautjes die ik heb gekregen! Kerels … Just ♥ it! 
 

Tot binnenkort! 
Oud-leider Kenny 

 
 

Jeffry: Ik ben 15 jaar bij de Chiro geweest waarvan 3 jaar als 
leider. Die 12 jaar dat ik lid ben geweest heb ik mij heel goed 
geamuseerd bij alle groepen. Die 3 jaar dat ik leider ben 
geweest heb ik heel veel ervaring opgedaan. Het waren heel 
plezante tijden en heel fijne bivakken. Wel spijtig dat ik 1 bivak 
– Oostenrijk – niet heb kunnen meemaken wegens mijn werk. 
Ik wens de nieuwe leidingsploeg nog fijne jaren toe en dat ze 

zich 100% inzetten voor hun leden en voor de Chiro. 
Banjak 

Ciao 
Jeffry 



Nicky: Juist zoals mijn voorgangers ben ik dus ook gestopt 
met de Chiro. Het war ne plezante ma vooral ne 
vermoeiende tijd. Zeker de jaren als leiding. Maar ge krijgt er 
veel voor terug. Het is echt ne aanrader voor iedereen om 
zeker leiding te worden, zeker als ge in zo een goeie 
leidingsploeg zit als da ik hem gezeten. Ma ik vergeet mijn 

jaren als lid ook nie zulle… Elke zondag mij komen uitleven op de Chiro 
zonder al de gedachten van door de week. Effe alles aan de kant schuiven 
voor een zondagnamiddag vol plezier. Tot mijn grote spijt heb ik mijn laatste 
jaar Aspirant en het jaar da’k normaal eerste jaar leiding was moeten missen. 
Ich had het een beke druk met de voetbal en van die toestanden. Ma achteraf 
bezien hem ik der wel spijt van, want elk jaar bij de Chiro is gegarandeerd een 
beestig jaar. Ge maakt vanalles mee wa ge normaal zeker nie zou meemaken. 
Soms in de slechte zin ☺ ma meestal in de goeie. Nu ik oud-leiding ben wilt 
het nie zegge da ze op de Chiro van mich af zen, ik zal nog regelmatig is 
binnespringen op de Chiro (want we moeten eerlijk zijn: wa zoude we anders 
op ne zondagnamiddag moeten doen ☺). Ik hoop dat de nieuwe leiding die 
erbij gekomen is evenveel inzet heeft as da ik hem gehad, zeker als het op 
kuisen en opruimen aankomt want da hoort er ook bij he. En voor de rest… ik 
zeg niet vaarwel, maar tot ziens.  

Veel succes nog, 
en eeuwig respect 

van de schoonste leider van heel het gewest, 
Den Biesmans 

 



 

Voorstelling nieuwe leiders 
 

Zoals bij de start van elk nieuw werkjaar zijn er leiders die stoppen met de Chiro 
maar gelukkig mogen wij ook nieuwe leiders verwelkomen.  Dit jaar zijn er twee 
nieuwe leiders. Zij stelen zich hieronder even voor. 
 
 
 
 
Frederick Henderickx 
 
 
Hallo mensen. 
 
Ik ben Frederick Henderickx (leider Frits), ik ben 18 jaar jong en ga in 
het VTI in Beringen naar school. Ik volg daar de richting lassen-
constructie. Ik volg ook nog avondles Italiaans (mijn eerste jaar). Mijn 
hobby is chiro en powertraining.  Ik beoefen de sport thai-kickbox.  
Ik heb de groen(tjes), ook de rakkers genoemd, onder mijn hoede 
samen met leider Simon. En samen zullen wij proberen de rakkers een 
geweldig jaar bezorgen! 
Voor meer vragen kan je mij normaal op de chiro vinden op zondag van 
13u45  tot 17u30. Simon en ik vragen ook aan jullie om allemaal  je 
vriendjes mee te nemen! 
 
 
Groetjes Frits 
 
 
 
 
 
Bram Put  
 
 
Yuuw, 
 
Ik ben Bram Put, 1 van de 2 nieuwe leiders. Ik heb voor mijn 
eerste leidersjaar de speelclub onder mijn hoede. Mijn hobby's 
zijn voetbal, fitness (als ge mij bekijkt ziet ge da wel...) en chiro 
natuurlijk. Ik hoop dat de speelclub, Toontje en ik ons goed gaan 
amuseren. We hebben alvast heel wat originele spelletjes om te 
spelen. Als je zelf een spel weet mag je het altijd laten weten. Als 
je nog niet goed weet hoe ik eruit zie kijk je maar even omhoog 
op de chiro, ik ben namelijk de grootste leider. En spoor je 
vriendjes ook allemaal maar aan om naar de chiro te komen: hoe 
meer zielen hoe meer vreugd. 
 
 



Slu 



De Speelclub over de Chiro 
 
 

Wat vinden de Speelclubs van de Chiro? Wat vinden ze fijn? Of juist niet?  
Hier volgen enkele reacties: 
 
 
 
Niels:  Ik speel graag buiten en in de kussenbak. Kussens gooien tegen leider  

Toon vind ik fijn. De Chiro is heel leuk. 
 
Martijn: De kussenbak is fijn. Op de berg spelen, hockey en kussens tegen de 

leiders gooien vind ik ook fijn.  
 
Lorenzo: Ik speel graag spelletjes. Ik kom graag naar de Chiro. 
 
Tibo: Hockey vind ik fijn. Ik zing niet graag. Ik vind het fijn op de Chiro.   
 
Bo: Ik speel graag in de kussenbak en hockey. Kussens tegen de leiders 

gooien vind ik ook fijn. 
 
Timothie: Ik speel graag in  de kussenbak. Ik speel graag samen met Daan. Ik 

gooi graag kussens tegen de leiders. 
 
Maxim: Hockey en verstoppertje vind ik fijn. Op de berg spelen vind ik ook fijn. 
 Ik gooi ook graag kussens tegen leider Toon. 
 
Daan:  Ik speel graag spelletjes. Ik speel graag in de kussenbak en vind het fijn 

om kussens tegen de leiders te gooien. Buiten spelen vind ik ook fijn. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bobbejaanland volgens de rakkers 
 

 
Het was weer zover, 28 september. Wij gingen naar Bobbejaanland. Wij zijn ’s 
morgens vroeg al naar Beverlo station gegaan. Daar zijn wij op de trein gestapt en 
die heeft ons afgezet ergens heel maar ook heel ver van Stal. Daar zijn wij op de bus 
gestapt die ons voor de poort van Bobbejaanland heeft afgezet. En wij zijn direct 
naar de boomstammen gegaan. Die zijn heel fijn!! En nat. Natuurlijk zijn wij ook in de 
Monorail gaan zitten om heel het pretpark te zien. We zijn ook nog in veel andere 
attracties gegaan. Maar de Sledge Hammer mochten wij niet in :-(. Helemaal op het 
einde van de dag zijn we nog een paar keer in de draaimolen gegaan. Toen zijn we 
allemaal samen gekomen in het begin van Bobbejaanland. Toen we er allemaal 
waren zijn we samen naar buiten gegaan en hebben wij de bus naar het treinstation 
genomen. En toen we op de trein zaten waren wij allemaal heel moe! En natuurlijk 
toen we van de trein afstapten stonden onze mama’s en papa’s, die ons kwamen 
ophalen voor ons naar huis te nemen, te wachten op ons. 
 
 
 
De rakkers. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



De Toppers over de WC- papier actie 
 

 
Zaterdag 18 oktober was het weer zover. De wc-papier actie stond voor de deur en ’s 
morgens begonnen we met de toer. 
Voormiddag zijn we bij alle huizen in Stal gaan aanbellen, maar niet iedereen was 
thuis dus schreven de leiders hun huisnummers op. Bij de mensen die wel thuis 
waren gingen we vragen of ze een dweil, afwasmiddel,... of iets anders nodig 
hadden. Kortom huishoudproducten. 
’s Middags aten we frieten in de lokalen en dronken we cola. Er waren ook 
verschillende mensen die alleen voor de frieten kwamen en daarna gingen “shotten” 
zoals Fillekes, Joren en nog een paar anderen die we niet bij de naam gaan noemen. 
Namiddag deden we verder met de toer en belden we ook nog aan bij de mensen die 
’s morgens niet thuis waren. Wij vonden de wc-papier actie heel fijn en volgend jaar 
zullen we zeker met zo een grote glimlach de huizen bezoeken. 
 
 
 
De toppers: Vincent, Bram, Joren, Joran en fillekes 
en leider Jay niet vergeten eh :)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Zo beleefden de Kerels de overgang 
 

 
Op zondag 5 oktober trokken we voor de laatste keer onze (al dan niet gescheurde) 
rode sokken aan. Met iets minder goede moed gingen we vandaag naar de 
jeugdlokalen van Stal waar ons iets vreselijk stond te wachten. Toen we daar 
aankwamen zagen we Do de nodige voorbereidingen doen (witte peper op de 
ingesiroopte appels strooien).Voor de laatste keer gingen we ons vertrouwde lokaal 
binnen. Om 14:02 was het de laatste opening met Kenny (die dat weer geweldig 
gedaan heeft gelijk al de vorige keren). De speelclubs die rakker werden mochten als 
eerste bijten in iets wat zou moeten lijken op een appel aan een koortje, daarna 
waren de ex-rakkers aan de beurt samen met Bram en Joran die de overgang van 
vorig jaar gemist hadden. Toen die hun 1ste opdracht hadden voltooid waren wij aan 
de beurt. Eén voor één beten we een stuk uit de “lekkere appel” (de ene al wat vlotter 
dan de andere). Met ons nieuwe siroop witte peper kleurige uniform moesten we een 
knikker uit water halen en dan uit bloem. Vervolgens kreeg Tim een ei in zijn mond, 
wat slagroom op zijn hoofd en in zijn oren en zo moest hij een parcours afleggen met 
Jeffrey die zich zo een beetje nuttig probeerde te maken. Daarna moest hij dat ei 
doorgeven aan Jelle die het op zijn beurt moest doorgeven aan Jorge, die dan een 
mengsel van veel speeksel met wat ei doorgaf aan Thomas en als laatste kreeg 
Glenn de kans om het parcours af te leggen. Toen vond Kenny ( jawel Kenny kan na- 
denken) dat Tim nog niet hard genoeg afgezien had en daarom mocht Glenn het ei 
dat iedereen ondertussen in hun mond gehad heeft in zijn mond tuffen. Toen we dat 
allemaal achter de rug hadden dachten we dat we klaar waren. Tot dat Do tot de 
conclusie kwam dat er nog 5 pralines over waren, dus mochten wij allemaal daar 
smakelijk van eten. En Tim had 3 dagen later nog altijd die vieze smaak in zijn mond. 
Maar toen de aspiranten die leider werden hun laatste opdracht gedaan hadden 
vonden wij al bij al nog dat we er goed vanaf gekomen zijn. De aspiranten moesten 
een rauwe vis uit een emmer halen, gevuld met iets vloeibaars met brokjes in. 
Daarna werden de nieuwe leiders ingewijd en de leiders die stopten kregen nog een 
afscheidscadeautje waardoor ze 2 dagen later nog altijd niet goed konden gaan 
zitten. Nog een laatste dankwoordje en toen kwam het lang verwachte moment: Wie 
wordt leider van welke groep? Tot ons groot genoegen kregen wij het meest 
dynamische duo dat de chiro ooit gekend heeft nl. Joeri en Steven. Aangezien Kenny 
gestopt was hadden we ook nood aan een nieuwe hoofdleider. En dat slachtoffer 
heeft de naam Joeri. Hij kreeg nog een smakelijke doop en toen zat de overgang 
erop. We (de meeste toch) waren nu officieel 1ste jaar kerels. We mochten direct 
kennis maken met de tweedejaars en Joeri buiten sluiten omdat hij stonk. We 
moesten nog even wennen aan het feit dat we nu onder het gezag van onze leiders 
stonden tot 18u30. Maar dat vonden we niet erg.  
Chirojaar 2008-2009 was nu officieel begonnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Greetz Tim, Jelle, Jorge, Thomas, Glenn en Christof, Wim en Jeroen (die er dit jaar 
niet bij waren maar volgend jaar wel zullen afzien)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WC- papieractie 
 
 
Zoals elk jaar hadden we dit jaar ook een wc-papier actie, waar we vele verschillende 
huishoud producten verkopen. Dit ging weer zoals gewoonlijk op de traditionele 
wijze: alle huisjes van Stal afgaan en overal aanbellen, dan een vriendelijk 
verkoopspraatje aframmelen en hopen dat ze iets kopen. Niet alle deuren deden 
open, dus tegen de middag kregen we lekkere frietjes van de frituur zodat we 
namiddag weer klaar waren om al de huizen nog een tweede keer te doen voor de 
mensen die ’s morgens niet thuis waren. Dries had een record verkoop (zegt hem 
toch), dit kwam vooral doordat hij langs Carlo en Cindy (’t smulhoekje) mocht gaan 
en ja omdat ik namiddag moest gaan voetballen (anders had ik wel het meeste 
verkocht). Alleszins bedankt aan allen die gekocht hebben. En wij hopen dat jullie 
heel blij zijn met de kwaliteit van de producten. En tot volgend jaar. Want dan gaan 
wij met de Chiro opnieuw producten komen verkopen maar er zullen de volgende 
keer ook andere producten bij zitten. En de kwaliteit zal op en top zijn!  
 
 
Groetjes de aspiranten 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wist-je-dat… 
 
 

 …de Chiro dit werkjaar 75 jaar bestaat? 
 
 

 …we op zoek zijn naar kookouders om de volgende jaren mee op bivak te 
gaan? 

 
 

 … je voor meer info terecht kan bij Joeri Philips (tel: 0479/51.53.71)? 
 
 

 …het bivak dit jaar door gaat van 1 tot 10 augustus? 
 
 

 …bij het bestuderen van meer dan 20.000 struisvogels gedurende de laatste 
80 jaar, er geen enkele geval is vastgesteld waarbij een struisvogel zijn kop in 
het zand stak? 

 
 

 …net zoals de vingerafdruk ook de tongafdruk bij ieder mens uniek is? 
 
 

 …je 150 calorieën per uur verbruikt door met je hoofd tegen de muur te 
bonken? 

 
 

 …je alle info over de Chiro en nog veel meer nog steeds kan vinden op onze 
website: www.chirojongensstal.tk ? 

 
 

 …dit het laatste wist-je-datje is? 
 
 
 
 
 
 
 



Kalender 
 
 

 zondag  4 januari:  Gewoon chiro 

 

 zondag 11 januari: Gewoon chiro 

 

 zondag 18 januari: Gewoon chiro 

 

 zaterdag 24 januari: Temènese Chirofuif (Jeugdlokalen Stal) 

 

 zondag 25 januari: GEEN chiro 

 

 

 

 zondag 1 februari: Gewoon Chiro 

 

 donderdag 5 februari: Generale repetitie (18u op de chiro) 

 

 vrijdag 6 februari: Ouderavond (20u Parochiezaal Stal) 

 

 zaterdag 7 februari: Ouderavond (20u Parochiezaal Stal) 

 

 zondag 8 februari: GEEN chiro 

 

 zondag 15 februari: Gewoon chiro 

 

 zondag 22 februari: Gewoon chiro 

 



Leiding Chirojongens Stal 2008-2009 
 

 

 

Speelclub: 

 
Toon Vanreppelen 
Heerbaan 371 
3582 Stal –Koersel 
GSM: 0476/34.27.92 
e-mail: 
toon_vanreppelen@hotmail.com 

 
Bram Put 
Geenrijt 6 
3550 Heusden 
GSM: 0474/32.84.85                             
e-mail: bram_put@hotmail.com 

 
 
 

Rakkers: 
 
Simon Vanhove 
Guido Gezellestraat 103 
3582 Stal – Koersel 
GSM: 0474/77.60.72 
e-mail: simonvanhove@hotmail.com 
 
Frederick Henderickx 
Valentijnstraat 15 
3582 Stal-Koersel 
GSM: 0477/51.96.95 
e-mail: henderickx.f@hotmail.com 
 

 
 

 

 

 

Toppers:  

 

Jan Vaes 
Rundstraat 6 
3582 Stal – Koersel 
GSM: 0472/90.12.20 
e-mail: jay_cool_rulez@hotmail.com 

 
 

 

Kerels: 

 
Steven Bosmans 
Kampweg 42 
3582 Stal – Koersel 
GSM: 0475/21.74.70 
e-mail: bosmans_steven@hotmail.com 
 
Joeri Philips 
Mathias Geysenstraat 65 
3582 Stal - Koersel 
GSM: 0479/51.53.71 
e-mail:  joeriphilips@hotmail.com 
 

 

 

Aspiranten: 

 
Pieter Vanhove 
Guido Gezellestraat 103 
3582 Stal – Koersel 
GSM: 0474/44.87.15 
e-mail: vanhovepieter@hotmail.com 

 
 

 


