
 

 

 



Voorwoord 
 

Hallo allemaal! 

Het nieuwe werkjaar is enkele maanden van start gegaan dus werd het tijd 

voor een nieuwe schakel, bij deze! 

Helaas zijn er dit jaar twee leiders gestopt met de Chiro, Pieter en Frederick. 

We willen hen dan ook zeer hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet! Hun 

afscheidscadeau hebben ze wel nog niet gehad, maar aangezien dit zo 

spectaculair is zullen ze nog even moeten wachten. 

Gelukkig kwamen er twee trouwe aspiranten aanwaaien en eisten hun plaats in 

de leidingsploeg. Deze werd hen met alle plezier gegeven en sinds oktober zijn 

Mathias en Dries onze nieuwe leiders. Meer info over deze twee heren vind u 

verderop in deze schakel. 

Het is ondertussen al 2010 maar we mogen 2009 zeker niet vergeten. We 

hebben namelijk al een spetterende fuif gehad, met een goede opkomst, de 

Wc-papieractie is weer gepasseerd en nog veel meer! Onze leden zullen wel 

meer uitleg geven over deze gepasseerde activiteiten. 

Zo, nu iedereen geïnstalleerd is in zijn lokaal, de leiders hun leden al wat beter 

kennen, wordt het weer tijd voor een nieuwe lichting leden op de Chiro, dus 

spoor al jullie vrienden maar aan om naar de Chiro te komen! 

 Dan wens ik jullie allemaal nog veel geluk in het nieuwe jaar , en als je t mij 

vraagt: CHIRO! 

 

Groetjes, 

Joeri 



Ik stop bij de Chiro Stal want ik durf alles al! 
 

Ook bij het begin van dit werkjaar waren er een aantal leiders die een punt 

zetten aan hun Chirocarrière. Deze keer waren het Frederick en Pieter. 

Hieronder beschrijven ze hun Chirojaren. 

 

Frederick 
 

Ik kwam, ik zag, ik overwon. 

Hallo, 

Mijn naam is Frederick Henderickx, sinds mijn 6 jaar ben ik bij Chiro Stal. Als 

Speelclub heb ik geweldige tijden meegemaakt bij de Chiro, net zoals toen ik 

Rakker was. Wanneer ik Topper werd heb ik een jaartje pauze genomen maar 

al snel was er een “koet” in mijn leven dat ik niet gevuld kreeg.  

Wanneer ik dan terug bij de Chiro begon 

werd het “koet” automatisch gevuld. Om die 

pijnlijke tijd niet meer mee te maken heb ik 

mijn twee jaar als Kerel en Aspirant direct 

afgemaakt met als gevolg: ik werd leider. Al 

snel werd het heel duidelijk dat leider zijn 

niet echt weggelegd is voor mij, aangezien ik 

veel losser was dan mijn mede leiders 

wouden dat ik was. En dat nu al klein jung 

hebben ZEKER niks voor mij is =D. Maar 

Simon en ik hebben ons best gedaan de 

Rakkers te amuseren. Er waren moeilijke 

momenten en er waren nog moeilijkere momenten.  Ook wel eens een 

moment waar alles makkelijker ging voor hen bezig te houden. Dit was mijn 

eerste en mijn laatste jaar als leider. En nu de magische zin: Ik stop bij de Chiro 

Stal want ik durf alles al!  

 

Grtz  



Pieter 

 
Hallo, 
 
Ik ben Pieter. Na 19 jaar bij de Chiro waarvan 
6 jaar als leider sluit ik mijn Chirocarrière af. 



Voorstelling nieuw leiding 
 

Dries 
 

Dag Chirovrienden ! 

Ik ben (nieuwe) leider Dries en ik ga van deze pagina gebruik maken om mij 

even voor te stellen .  

Zoals ik zei ben ik Dries, 18 jaar . Ik ben reeds 13 jaar bij de Chiro en student 

aan de Katholieke Hogeschool Limburg. Waar ik informatie en communicatie- 

technologie studeer. Ik zit in mijn eerste jaar van mijn opleiding en na dit jaar 

volgen er nog 4. Wanneer ik niet op school ben, ben ik op mijn kot of in de 

weekends thuis. Maar het grootste deel van het weekend breng ik op de Chiro 

door. Buiten Chiro speel ik voor de beste voetbalploeg van Limburg en 

omstreken : Stalse Heide , de voetbalploeg van de wijkverening van boven-Stal.  

Nu nog iets over de Chiro , als leiding ben ik zeker niet 

aan mijn proefstuk toe! 

Ik ben al reeds op meerdere animatorcursussen geweest 

maar dit dan in verband met speelplein. Maar het draait 

nog altijd om dezelfde waardes . 

Ook in de K.A.J. van Stal kon je me dikwijls vinden. Na 2 

jaar kernlid ben ik echter gestopt omdat ik het niet kon 

combineren met mijn studies.  Nu vul ik de K.AJ. nog 

soms met enkel aanwezigheid. 

Ik zal dit jaar de Rakkers onder mijn hoede nemen samen 

met leider Bram en hoofdleider Joeri . We hebben al 

enkele geslaagde zondagen achter de rug en elke zondag 

van het chirojaar zullen er volgen. 

Tenslotte, als oproep aan de broers, neven , vrienden en kennissen van de 

Chirovrienden : je bent altijd welkom ! Dit geldt niet enkel voor de 9 tot 12 

jarigen bij de Rakkers maar voor elke groep ! 

Zoals het thema van het Chirojaar klinkt  :”Een maatje meer!” 

 



Met vragen kan je altijd vóór en na de Chiro bij mij of de andere leiding terecht 

en voor de leden kan dit dus ook tijdens de Chiro ! 

Nog veel speelse groeten en tot zondag ! 

 

 

Mathias 
 

Beste chirovriendjes 
 
Ik ben Mathias Vanhove en sinds dit jaar heb ik het genoegen om mezelf leider 
te noemen, meer bepaald speelclubleider. Met dit tekstje zal ik mezelf eens 
wat meer voorstellen. 
 

Ik ben 18 jaar en toch heb ik al verschillende 
ervaringen in het leiding geven. Ik heb namelijk al 
verschillende cursussen gevolgd bij het speelplein 
maar ook bij de CM. Voor een poosje heb ik ook als 
animator op het speelplein gestaan in Oud-Heverlee. 
Maar omwille van tijdgebrek ben ik met al dit 
gestopt. Dit tijdgebrek komt vooral doordat ik buiten 
Chiro nog verschillende hobby's heb. Ik doe namelijk 
nog aan voetbal en zaalvoetbal. Daarnaast ben ik ook 
nog trainer van de minieme van zaalvoetbalploeg RSC 
Koersel. Sinds enkele jaren ben ik ook bij de kern van 

de kaj van Stal. Zo nu weten jullie al wel wat meer. Voor vragen en info kan je 
altijd bij me terecht op de Chiro. 
 
groetjes Mathias 



Sinterklaas volgens de Speelclub 
 

Op 29 november was het weer zo ver, de Sint kwam naar de Chiro.  

We wandelden  eerst naar de pastorie en daar moesten we mooi op een rij 

gaan staan en liedjes zingen. Na heel wat mooi gezang kwam de Sint uit de 

pastorie. Niels en Bo vonden het zingen niet zo leuk. Nu dit Sint dit weet zijn 

dat volgend jaar minder pakjes als ze hun nu niet heel goed gedragen. Nadat de 

Sint  uit de pastorie kwam gingen hij op zijn mooie zetel zitten die op de remork 

stond en werd hij naar de Chiro gereden. Wij volgden hem al wandelend 

achterna. Eenmaal terug op de Chiro moesten we van alle dingen doen en 

kregen we snoepjes. Hier volgen een aantal opdrachten van de Speelclub: Daan 

en Bo moesten een loopwedstrijd rond de zaal doen tegen zwarte piet. Na een 

spannende wedstrijd won Daan nipt van Bo. Zwarte piet liep 5m achter hen. 

Lars mocht de staf van de Sint vasthouden. Levi mocht samen met Dries een 

mooi Sinterklaasliedje zingen. Arne, Jarne en Pepijn waren zo braaf geweest 

dat ze geen opdrachten hoefden te doen en gewoon snoepjes kregen. Ofwel 

was zwarte piet hun vergeten op te schrijven in de Sint zijn boek. Niels moest 

van de Sint een goede mop vertellen. Het was een hele goeie, heel de zaal 

moest lachen. Nadat iedereen naar de Sint was geweest kreeg iedereen nog 

een lekkere snoepzak en een jojo.  

 

 

Einde  

 

De Speelclub 



De Rakkers in de dierentuin van Planckendael 
 

Eerst en vooral vonden wij het heel spijtig dat leider Bram niet aanwezig kon 

zijn omdat hij zijn voetbalkunsten moest tonen. Toen we ons verdriet hadden 

verwerkt in de trein waren we helemaal klaar voor de dieren te bewonderen. 

Bijna heel de jungle was te bezichtigen  zoals: de aapjes, de olifanten, de 

leeuwen, de stokstaartjes, slangen, etc.  Tuurlijk waren de Rakkers niet altijd 

even braaf, maar daar hadden leider Dries en leider Joeri altijd wel een 

oplossing voor. Tijdens de middag zijn we gaan genieten van onze lekkere 

picknick die werd gemaakt door de liever ouders. Maar deze dag kon niet 

blijven duren en met alle tegenzin vertrokken we terug naar huis. We 

probeerden nog een paar leden achter te laten bij de aapjes, maar dankzij de 

goedoplettende opzichters werd dit voorkomen. De leiders keerden met een 

goed gemoed terug naar huis na deze geslaagde dag.  

 

De Rakkers 



Toppers en de sint 
 

 
Omdat het Sinterklaas was, was het pas om 16 uur Chiro. Dieter was al 
ongeduldig om de goede Sint te zien en was al om 15u30 op de Chiro. 
Vol spanning gingen we in ons lokaal zitten. 
We wachtten en wachtten. Opeens komt leider Steven binnen om ons te halen. 
Natuurlijk waren ze ons weer vergeten te roepen! 
Eén voor één moeste we naar de Sint  gaan, maar onze namen hadden ze niet 
afgroepen. We kregen al een beetje schrik dat de goede Sint ons dit jaar 
vergeten was. 
Maar nee hoor, hij had de beste voor het laatste gehouden. Joren moest als 
eerste naar voor gaan. Hij moest van de Sint met een paar meisjes spelen 
omdat hij is een beetje is bang van de meisjes . Dieter had meer geluk: de Sint 
wou dat hij zich verstopte. Dieter is namelijk een meester in het verstoppen. Hij 
weigerde om zich te verstoppen, dus had zwarte piet hem met de roe moeten 
straffen . Het leukste vonden wij snoep naar de leiders gooien .   
 
 
De Toppers : Dieter en Joren 



Zo beleefden de Kerels hun overgang 
 

 

We moesten minder doen dan andere jaren maar toch was het fijn. 

We moesten maar drie opdrachten doen.  

 

Opdracht 1:  

We moesten een stuk uit een tomaat bijten die vol gesmeerd was met siroop. 

De moeilijkheid zat er in dat we onze handen niet mochten gebruiken. Geen 

probleem voor ons. 

 

Opdracht 2: 

We moesten ons hoofd in een kom met water steken en daarna moesten we, 

met onze mond, een knikker zoeken in een kom met bloem.  

 

Opdracht 3: 

We moesten door middel van de aantrekkingskracht van een elastiek, deze was 

tussen de twee palen van de goals gespannen, een kegel op de zwarte plastiek, 

die vol zeep gesmeerd was, gaan halen. 

Dit was het leukste van de overgang. 

 

De Kerels 



Aspiranten over de fuif 
 

21 november was het weer zover… Hier was hij dan, het moment waarop wij 

allen aan het wachten waren… De 2de editie van STAL DAVERT! Zowel jong als 

oud ging volledig uit de bol, maar om al deze mensen in hogere sferen te 

brengen is er natuurlijk veel voorbereiding nodig. 

De dag startte al om 10 uur ’s morgens (11 uur voor de deuren opengingen!!) 

voor onze leider, niet vergetende dat de leiders en aspiranten de dag voordien 

al tot laat gewerkt hadden. Tegen de middag voegde dan (een) enkel(en) van 

de beste groep van heel de Chiro en omstreken* zich bij de zwoegende 

leiders/lijders. De dranken werden gekoeld, cocktails gemaakt, Discobar 

geïnstalleerd, de veel te kleine bonnetjes geknipt en geniet ,… nog zeer veel 

werk dus voor de party van het jaar kon van start gaan. Tegen zes uur snel nog 

eventjes naar huis, om iets te eten en een frisse douche te nemen. De drank 

moest voorbij de kwaliteitscontrole van onze ervaren en vakkundige jury. Deze 

zeer belangrijke taak en grote verantwoordelijkheid werd opgenomen door 

enkele vrijwillige leider en/of oud-leiders. En jawel de drank werd 

goedgekeurd! Tegen 21u kwamen er al enkele vroege vogels hun gezicht laten 

zien, maar tegen 22u30 vlogen de pannen al van het dak! De mensen dronken 

dansten, maakten plezier, en ga zo maar door. Er was ook duidelijk veel liefde 

te bewonderen op de dansvloer en gang! JAWEL Chiro Stal creëert liefde! 

Tegen 4 uur  ’s morgens was het zo goed als gedaan en konden we beginnen 

met de opruim… Niet heel leuk maar toch, het moest gebeuren. Na een korte 

nachtrust was het alweer Christus Koning, zeer veel enthousiaste kindjes om 9 

uur ’s morgens ?????? Maar aan onze zangprestatie was niets te merken zei 

pastoor Tjeu nog!  

De aanwezige aspirant(en) 

Stijn 

*de beste groep dat zijn de aspiranten, maar dat had u waarschijnlijk wel door 



Wist-je-dat… 

 
 … het nieuwe jaarthema ‘Een maatje meer’ is? 

 
 … we dit jaar op bivak gaan van 11 tot 20 augustus 2010? 

 
 … Man bijt hond bij ons op de bivakplaats is geweest in Humbeek? 

 
 … zij op zoek waren naar mensen die in Humbeek woonden? 

 
 ... onze fuiven, Stal Davert en de Temènese Chirofuif, weer voorbij is? 

 
 … het, net zoals vorig jaar, een groot succes was? 

 
 … dit werkjaar de ouderavond in mei doorgaat? 

 
 …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? 

 
 
 
 

Om even over na te denken 
 

 Waarom staat het woord’ woordenboek’ in het woordenboek? 
 

 Hoe zorgt iemand die rekken verkoopt ervoor dat zijn winkel niet leeg lijkt? 
 

 Bestaan er wegwerpboemerangs? 
 

 Waarom heet een vlieg ‘vlieg’ en een vis niet ‘zwem’? 
 

 Welke zou de laatste pagina van het internet zijn? 
 
 

 
 

 

http://www.chirojongensstal.tk/


Kalender 

 

 zondag 4 april: Pasen (uren volgen nog) 

 zondag 11 april: gewoon Chiro 

 zondag 18 april: gewoon Chiro 

 zondag 25 april: GEEN Chiro (de leiders zijn op Chirolink) 

 

 zondag 2 mei: GEEN Chiro (leidingsweekend) 

 zondag 9 mei: gewoon Chiro 

 zondag 16 mei: Generale repetitie Ouderavond 

 vrijdag 21 mei: Ouderavond 2010 (20u Parochiezaal Stal) 

 zaterdag 22 mei: Ouderavond 2010 (20u Parochiezaal Stal) 

 zondag 23 mei: GEEN Chiro (Ouderavond 2010) 

 zondag 30 mei: gewoon Chiro 

 
 

 

Ouderavond 2010: vrijdag 21 en zaterdag 22 mei 2010  

Bivak 2010: woensdag 11 tot vrijdag 20 augustus 2010 

 


