
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorwoord 

Schakel is het jaarlijkse infoblad van de Chirojongens van Stal. In deze editie stellen we u de 

nieuwe leidingsploeg voor en vind je alle praktische informatie over onze Chiro. Bij vragen of 

bedenkingen kan u natuurlijk altijd terecht bij onze (hoofd)leiding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact  

Hoofdleiding: 

 

Thibault Nuyts     Kobe Lemmens 

Hubertdroogmansstraat 68   Hoekvoetweg 4 

3582 Beringen     3582 Beringen 

0473 25 93 82      0742 37 83 86 

 

 



Chiro Stal is opgericht in mei 1957. Onze lokalen zijn gevestigd in de Jeugdlokalen van 

Stal (Rolweg 11). Met de leidingsploeg doen we ons uiterste best om onze leden iedere 

zondag toffe activiteiten te bieden.  

Naast de wekelijkse Chirozondag oragniseren we ook nog tal van activiteiten. Zo is er 

onze fuif 'Stal Davert', de Ouderavond, WC-papier actie, daguitstap, ...  Kortom, een goed 

gevuld Chirojaar. 

Lidgeld 

Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 35. Hiervan gaat € 15, naar: verzekering, 
aankoop van spelmateriaal, enz. De € 20 gaat naar de drankkas zodat we elk lid 
iedere Chirozondag een drankje (cola, fanta, sprite, bruiswater, plat water) 
kunnen aanbieden. We vragen ook 2 huisvuilzakken.  

Kledij 

Wij dragen op de Chiro een uniform. Dat is om ons als groep herkenbaar te 
maken, laten zien dat we van de Chiro zijn.  
We zien er allemaal anders uit maar door het uniform is het duidelijk dat we 
samen horen. Het uniform bestaat uit de gekleurde afdelingskousen, Chiroshort 
(verkrijgbaar in de banier), het unieke Chiro Stal T-shirt en de unieke Chiro Stal 
trui of hemd. Het uniform is verkrijgbaar op de Chiro.  

Verzekering 

Samenkomen met kinderen en jongeren houdt onvermijdelijk risico’s in. 
Enthousiast spelen, op tocht gaan en jezelf amuseren in je groep zijn zaken die 
een goede verzekering meer dan noodzakelijk maken.  
 
Maar niet alles is te verzekeren! Dikwijls worden verantwoordelijkheden 
onterecht doorgeschoven naar de Chiroleiding. Voor zaken waar ouders normaal 
aansprakelijk gesteld worden, zal gewoonlijk dezelfde verantwoordelijkheid 
gelden, al gebeurden die zaken in Chiroverband.  
We brengen er hier duidelijkheid over.  

Wie is verzekerd? 

Iedereen die naar de Chiro komt is verzekerd. Zowel de leden als de leiding.  
Zelfs als je nieuw bent, ben je verzekerd.  

 

 

 

 



Waarvoor ben je in de Chiro verzekerd? 

1. Burgerlijke Aansprakelijkheid 

Wanneer je kind schade berokkende aan ‘een derde’ (= andere kinderen van de 
Chiro of personen of materialen vreemd aan de groep), dan valt dit niet ten laste 
van de Chiropolis, maar wel van je eigen familiale verzekering.  

2. Ongevallenverzekering 

Een ongeluk(je) is snel gebeurd.  
Indien je zoon gewond raakt tijdens een Chiro-activiteit en er moet een dokter 
geraadpleegd worden, gaat de Chiroverzekering als volgt in zijn werk:  
1. a. Indien een leider met je zoon naar de dokter gaat, neemt hij een medisch 
getuigschrift mee en laat dit door de dokter invullen.  
    b. Indien je zelf met je zoon naar de dokter gaat, vraag dan aan de leiding een 
medisch getuigschrift zodat je dit door de dokter kunt laten invullen.  
        Bezorg dit getuigschrift aan de leiding terug.  
 
2. De leiding stuurt binnen de 8 dagen een ongevalsaangifte én een medisch 
attest naar LDB, de verzekeringsmakelaar van Chiro.  
    Als ouder ontvang je dan een brief met een dossiernummer. Nadat je alle 
kosten voor dokters, apothekers, kliniek, enz., betaald hebt, ga je naar jouw  
    mutualiteit. Die betaalt haar aandeel terug en levert een formulier af waarop 
de bijdrage vermeld staat die je zelf betaald hebt.  
 
    Stuur dat naar Ic verzekeringen, Kempische Steenweg 404 , 3500 Hasselt, 
met vermelding van je dossiernummer en je eigen rekeningnummer.  
 
    Let op: een ziekte tijdens een bivak is geen ongeval en valt onder de gewone 
terugbetalingen via de mutualiteit. Schade aan een bril is enkel verzekerd  
                 als dat gepaard gaat met een lichamelijk letsel.  

3. Materiële schade 

Persoonlijke bezittingen (kleren, rugzak, fiets, ...) zijn niet verzekerd door de 
Chiropolis.  
 
Opmerking:  
De Chiroverzekering geld niet als je zoon onderweg is naar de Chiro of terug 
naar huis gaat na de Chiro-activiteit.  
 

Ouderraad 

We hebben ook een Ouderraad. Zij staan ons met raad en daad bij waar nodig.  

ouderraadchirostal@gmail.com 

 

 

https://chiro.be/sites/default/files/2016_geneeskundig_getuigschrift.pdf
https://chiro.be/sites/default/files/2016_geneeskundig_getuigschrift.pdf
mailto:ouderraadchirostal@gmail.com


 

Hallo,  

Mijn naam is  Gauthier Maluin, ik ben 22 jaar dit maakt mij samen 

met Thibault de oudste leider van de chiro. Ik zal dit jaar de 

speelclub op mij nemen met wat wij noemen  

“Het gouden trio”. Dit trio bestaat uit mezelf Seppe Reynders en 

Kobe Lemmens.   

Buiten de chiro ben ik een werkende mens, ik werk in IBO De 

Petteflet, dit is een buitenschoolse opvang in Paal.  

 

Een paar andere belangrijke punten in mijn leven zijn dat ik Belgisch kampioen Kevervechten 

ben. Dit houdt in dat jouw kever het opneemt tegen een andere kever in een strijd die de 

dood tot gevolg heeft. Hier ben ik al verschillende jaren ongeslagen met mijn prijskever “ Lil’ 

Diablo”.  

 

Ook een zeer belangrijk punt is dat ik al de volle 3 maanden een vaste relatie heb met 

niemand minder dan Robin, de hoofdleidster van de chiro meisjes. Uiteraard een belangrijke 

mijlpaal in mijn chiro carriere.  

Om af te sluiten heb ik een nog een interessante anekdote die voor elke hobbykok van pas 

zal komen. Zout altijd je water voor je uw pasta kookt!   

 

 
Beste vrienden van de Chiro  

 

Ik ben Seppe Reynders 20 jaar oud. Ik zit al van mijn 5 jaar bij 

de beste Chiro van Beringen en omstreken ‘Chiro Stal’ dus. 

Ondertussen ben ik 4 jaar leider. Ik ben begonnen als leider 

van de speelclub dan de rakkers daarna de kerels en dit jaar 

opnieuw de speelclub waar ik het gouden trio vorm met 

leiders Kobe en Gauthier. 

 

Buiten de Chiro heb ik ook nog een hobby en dat is voetbal waar ik bij de ploeg vant stad 

speel KVV STAL SPORT. Natuurlijk heb ik nog andere hobby’s want zo ga ik elk jaar samen 

met Thibault, Stef, Laurens en Liam walwissen spotten in het mooie landschap van 

Canada. Samen met Douwe ga ik elke woensdag naar het vogel- en 

zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder. Elke vrijdag train ik samen met Gauthier 

en Kobe voor het BK (Beverlo’s Kampioenschap) dartsen in de KAJ. Zaterdag ga ik met 

Milan de puppy’s van zijn tante uitlaten. Zodus ik zal me niet snel vervelen. 

Ik hoop er een heel fijn Chirojaar van te maken!!! 

 

Seppeppe 



 

Hallo,  

Mijn naam is Kobe en ik ben 20 jaar, al lijkt het soms eerder 12 jaar. 

Ik ben speelclub(leider) en het gaat een super jaar worden want ik 

heb top (mede)leiders! Ik ben een heel verstandige jongen en zit 

ondertussen al in mijn 7e jaar op het TISJ Bilzen, ik volg daar 

industriële warmtetechnieken. Mijn grootste hobby is neusvissen, 

dat is zoals vissen, maar dan in je neus. Verder hoop ik dit jaar terug 

te kunnen starten met rugbyspelen.  

  

Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Milan Jacobs, ik ben 18 jaar jong en geboren en 

getogen in Stal. Dit jaar is mijn 2de jaar leiding en eveneens ook mijn 

10de jaar bij Chiro Stal ik ben er al bij van toen ik rakker was! 

Sommigen onder jullie kennen mij misschien wel van de voetbal 

want tot vorig seizoen was ik ook al sinds mijn 6 jaar bij de beste 

club van Limburg en omstreken KVV Stal sport! Maar daar ben ik 

mee moeten stoppen want mij talent was zo verblindend dat de andere jongens geen 

speelkans kregen en dus heb ik zelf maar besloten die mannen ook een kans te geven.       

Maar daardoor heb ik nu mijn volle focus op de Chiro liggen.  

 

Dit jaar ben ik de trotse leider van de rakkers en dat valt zeer goed mee want als ik heel 

eerlijk ben, ben ik zelf ook nog een rakker: spelen, ravotten, zo vuil mogelijk worden, dingen 

doen die elders niet mogen, kampen bouwen,…   Van een geslaagde Chiro zondag thuis 

komen is voor mij als 1Ste zo vuil zijn dat je het zand uit je sokken kan kappen en van tussen je 

billen vegen, ten 2de  zo moe zijn dat je tijdens het avond eten al in slaap aan het vallen bent 

omdat je zo hard geravot hebt en ten 3de al nieuwsgierig zijn naar wat er volgende week op 

het programma staat. Ik steek met plezier heel veel tijd in de Chiro net zoals alle andere 

leiders. en we gaan er het beste van maken dit jaar!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Beste vrienden, kennissen, sympathisanten 

 

Ik ben blij dat jullie het de moeite vonden mijn stukje te lezen. 

Je gaat er zeer zeker spijt van krijgen. Maar het zou onbeleefd 

zijn mij eerst niet voor te stellen , mijn naam is Douwe Vogels 

(Birds voor de vrienden) ps: Birds das Vogels maar dan in het 

Engels je moet het leven soms niet moeilijker maken dan het is. 

Ik ben 19 jaar jong , geboren en getogen in Heusden-Zolder.  

 

Ooit was ik een zeer getalenteerd voetballer, maar die tijd is al even gepasseerd. 

Momenteel speel ik bij Eendracht Ubbersel B how low can you go? zal je nu wel denken , 

heel low maar hier hebben ze wel een kikkertafel en een dartsblok nu gij?  

Bovendien ben ik als bijberoep een wel gerespecteerd dichter poëet. Natuurlijk denkt 

iedereen dat dit niet waar is, maar ik zal het tegendeel bewijzen door 1 van mijn 

beroemdste werken voor te dragen.  

Rozen steken 

Viooltjes stinken 

Fuck die bloemen 

We gaan ene drinken 
 

Dan nog een quote om het af te sluiten: 

Het leven is als een frikandel, maar je moet het zelf speciaal maken.  

GROENTEN(Ja dit is de bedoeling) 

Douwe 

 
Dag beste chirovrienden  

Mijn naam is Liam en ik ben dit jaar leider van de toppers 

samen met de topper Laurens. Ik heb vorig chirojaar mijn 

studies stopgezet en had besloten om te gaan werken bij MS 

schippers in Lommel. Mijn grootste hobby is vinyl platen 

verzamelen en spelen op evenementen met Equality 

Soundsystem.  

Wij als de toppers hebben misschien wel de kleinste groep met onze 4 leden, maar je 

moet ons vooral niet onderschatten. We hebben ondervonden dat we allemaal wel fan 

zijn van vissen dus het wordt een spetterend visjaar. Ook hebben wij recent het SK (stals 

kampioenschap) ‘loeien als een koe’ onlangs gewonnen, ieder zijn hobby zeker? 

En ook nog steeds ben ik samen met ribbel(leidster) Kaat en dat toch al een dik jaar. Is 

wel zeer ok om mijn jeugdjaren te beleven terwijl onder een sloef te leven! (help) 

 

En vooral: blijf henge benge en visse venge 

Flatfoot LiJahm 



Hallo, 

Ik ben Laurens en ben samen met medeleider Liam topperleider. Ik ben ondertussen 

afgestudeerd en ben nu professioneel dakdekker. Ik schreeuw ook van de daken, dat ik 

jullie zo graag zie! Van sport doe ik aan bodybuilding, maar dat hadden jullie natuurlijk al 

lang gezien aan mijn kathedraal, ze noemen mij niet voor niets Tarzan he! 

Ik ben Thibault, dit jaar zal mijn 10e jaar op Chiro Stal worden. Ik 

ben ondertussen 5 jaar leiding en 3 jaar hoofdleiding. Dit jaar 

neem ik samen met stef de aspiranten onder mijn hoeden, wat 

eeeeenig! Ik studeer geschiedkundige en geoloog in het 

wondermooie maar o zo dure en dikke nekkerige Antwerpen, en 

hoop volgend jaar toch eens af te studeren.  

Naast de Chiro heb ik nog tal van andere hobby’s, zo ga ik al 

eens graag fierljeppen in de Frieslandse grachten, ik heb dit ooit ook geprobeerd in de 

Zwarte Beek en moet zeggen, het is zeker de moeite waard om eens te proberen!  

Iedereen zal ook wel weten dat ik de zoon ben 

van een echte coiffeuse, na mijn studies wil ik 

graag in haar voetsporen treden, ik hoe er 

namelijk van om haren te knippen en te verven. Ik 

ga haar kapsalon wel een frisse opknapbeurt 

geven. De naam van het kapsalon verander ik in 

het woefsalon, waar ik elke knappe teef en reu 

het kapsel geef dat hij of zij verdient, hier langst 

zie je een prachtexemplaar van één van mijn 

werken.  

Thib out 



Hallo iedereen 

Ik ben Stef Lemmens. Ik ben 20 jaar oud en in mijn 3e jaar als leider 

zal ik de aspiranten onder mijn vleugels nemen samen met 

topleider Thibault. Door mijn studies voor biochemie zit ik door de 

week in Hasselt, hierdoor ben ik op donderdag de ideale bed & 

breakfast voor leiders Seppe en Douwe. Op mijn vrije avonden 

loop ik soms wat rond op feestjes met een plateau.  

Iets waar ik nog veel belang aan hecht zijn mijn 2 BK medailles in het extreem strijken. De 

eerste heb ik behaalde ik 3 jaar geleden tijdens het springen uit een vliegtuig in Australië, 

hierbij moet ik ook wel Kobe bedanken die met een snowboard aan mee gesprongen heeft 

zodat ik deze als strijkplank kon gebruiken. De 2e medaille haalde ik afgelopen jaar aan de 

kust van Groenland terwijl ik op 5m diepte in de zee mijn marcelleke en blauw 

trainingsvest gestreken had. Dit jaar heb ik mijn zinnen gezet op een andere sport, met 

name het Vlaams kampioenschap kaasrollen. Hierbij wordt een bol kaas van een heuvel 

afgerold en moeten de deelnemers proberen de kaas als eerste over de finish te brengen 

die onderaan de heuvel ligt.  

Hopelijk kunnen we er met zen allen een geweldig Chirojaar van maken! 

 

 


