
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 SCHAKEL 2020 



Voorwoord 
 

De Schakel is ons tweejaarlijks infoblad van onze Chiro. Momenteel zitten we 
midden in de coronacrisis, en omdat zo lang binnen zitten voor niemand leuk is, 
en wij uiteraard de Chiro allemaal heel erg hard missen, zijn we hier met onze 
tweede editie van de schakel van dit jaar! Deze keer ziet de Schakel er een 
tikkeltje anders uit, iets minder informatie, en nóg meer dingen om je bezig te 
houden in deze coronatijden. Uiteraard krijgen jullie ook een overzicht van 

onze voorbije activiteiten. Veel plezier ermee!  

Ook nog even dit. We verzamelen in onze Chiro brievenbus tekeningen, 
brieven,… voor mensen die eenzaam zijn in deze tijden. Heb je al een briefje in 
onze bus gestoken? Super! Briefjes blijven nog steeds welkom in onze bus, wij 
bezorgen ze dan aan mensen die hier genot van zullen hebben in deze periode. 
Verderop in deze schakel vind je ook een bladzijde waarop je je brief kan 

schrijven. Alvast bedankt! 

Tijdens de coronacrisis zal er elke zondag een online Chiro gespeeld worden 
met opdrachtjes op onze facebookpagina van de Chiro, zodat jullie de Chiro op 
zondag toch niet zo hard moeten missen. Elke woensdag zullen jullie op de 
instagrampagina van @chirojongensstal ook leuke Chiroweetjes kunnen vinden 
in onze verhalen.  

We houden jullie uiteraard op de hoogte over het verdere verloop van ons 
Chirojaar van zodra we hier zelf een duidelijk beeld van hebben. 

Hebben jullie nog vragen? Aarzel niet om onze hoofdleiding te contacteren! 

 

Thibault  

 

 

 

 

 

Contact  
Hoofdleiding: 
 
Thibault Nuyts    Kobe Lemmens 

Hubertdroogmansstraat 68 Hoekvoetweg 4 

3582 Beringen    3582 Beringen 

0473/25 93 82     0472/37 83 86 
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Christus Koning  

 

 

 

Op een mooie zondag ochtend stonden we met zen alle 
klaar om naar de kerk te gaan. Tijdens de mis zongen we elk liedje 
uit volle borst mee. We waren blij dat we eindelijk onze 
zangtalenten nog eens konden showen.  
 
Eenmaal dat we uit de kerk waren, en het gewoontelijke 
groepsfoto moment voorbij was, gingen we zo snel mogelijk terug 
naar de Chiro. We zorgden ervoor dat we als eerste terug waren 
zodat we zeker nog veel balletjes in onze soep hadden die de 
ouderraad voor ons had voorzien.  
 
Nadat we ons soepke hadden laten zakken trokken we onze 
stevige schoenen aan voor de ruwe spelen. Bij elk spel gaven we 
ons volledig en deden we ons best om te winnen, maar tegen onze 
leiders was niemand opgewassen. Ondanks de hevige gevechten 
voor de overwinning konden we allemaal zonder kleerscheuren 
naar huis (we hadden wel wat rode benen van billeke klets en vuile 
kleren van al dat spelen).  
 
We kijken alvast uit naar volgend jaar. 
 
Hope to see you at church 
God bless us all 

De aspiranten 

 

  

Aspiranten 
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 Kerstfeestje  

 

 

 
Ho Ho Hooo, 
 

Op vrijdag 27 december hielden we op de Chiro naar jaarlijkse gewoonte een 
spetterend kerstfeestje. Ook dit jaar waren er een hele hoop rakkers van de 
partij. We gingen met de rakkers dit jaar op een heuse fakkeltocht.  
En natuurlijk waren de rakkers even uitbundig, enthousiast en stoer als altijd. 
Dus vertrokken we allemaal samen op tocht met als eindbestemming de top 
van de tris. Iedereen was uitgelaten en blij… tot dat we het grote maar vooral 
donker bos introkken toen was het ineens heel wat minder. De meeste onder 
de rakkers hielden zich stoer en kwamen met de woorden “ ik ben niet bang in 
het donker leider”. En op dat moment besloten wij dat eens te testen ;) iedereen 
was stevig aan het wandelen terwijl wij stilletjes bleven staan… En dan met 
veel lawaai tot bij de groep liepen en BOE riepen. Ik denk dat een aantal van 
ons mannen een hartslag hebben overgeslagen. Maar om alles goed te maken 
hadden wij een verassing voorzien. Eens de top bereikt en met uitzicht op de 
nachtelijke skyline van Stalcity  kraakten we een paar dikke flessen Kidibul 
appel en kidibul kers ;p . Daarna keerden we terug naar de lokalen want het 

moment waar iedereen op wachtte moest nog komen uiteraard. CADEAUTJES!!! 
We speelden een dobbelstenen spel waarmee we de cadeautjes eerlijk 
verdeelden. Iedereen was content en voldaan en keerde zo met een goed 
gevoel naar terug naar huis ! 

Wat een top editie ! 

 

Groetjes 

Milan & Douwe 

  

  

Rakkers 
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Ouderavond  
 

 

 
De ouderavond voor de speelclub was voor sommige nieuw, op een 
podium staan voor publiek, niet altijd gemakkelijk maar wel heel tof. 

De leiders hadden een toneeltje gemaakt waarbij de Chirovlag van de 
jongens werd gestolen en de speelclub die moest gaan zoeken, MAAR 
hierbij kwamen ze veel obstakels tegen. Iedereen had zijn rol gekregen 
dus dachten we als iedereen zijn tekst kent kan het niet moeilijk zijn. 
Maar jammer genoeg is het niet zo simpel. We hebben dan maar op 
Chirozondagen geoefend en zijn door de week ook maar een paar keer 
gaan oefenen. Natuurlijk bij een goed toneeltje horen ook 
verkleedkleren en decor dus hadden we een gigantisch kasteel gemaakt. 

Nu we toneeltje op orde was, waren we klaar voor het grote werk. 
Vrijdag en zaterdagavond voor publiek. Deze avonden waren zeer 
geslaagd want niemand was zijn tekst vergeten en het publiek had 
gelachen en op het einde kregen we ook nog een groot applaus. 

Jullie vragen zich waarschijnlijk ook af, ‘wat deden wij terwijl wij niet op 
het podium waren.’ Aaahh is het rakkerlokaal was een beamer 
geïnstalleerd, dus konden wij vandaar de ouderavond volgen. En op 
zaterdag kregen we ook nog is frietjes!!! Lekker!  

Ook de andere groepen gaven het beste van zichzelf, de rakkers 
speelden de buurtpolitie, de aspiranten brachten een ode aan het star 
wars stukje dat ze zelf brachten als speelclub en de leiding deed en 
heuse dance battle! 

We sloten  traditiegewijs de ouderavond af door het jaarthemalied te 
zingen ‘grenzeloos Chiro’. 

Groetjes 

The gang van de speelclub 

 

  

Speelclub 
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 Carnaval 
 
 
Op zondag 8 maart zijn we met de toppers naar de carnavalstoet 
gegaan in Leopoldsburg. We hadden ons beste outfit aangetrokken 
en waren er helemaal klaar voor. Het begon al slecht, toen we 
aankwamen zagen we precies allemaal mensen vertrekken, waren 
we te laat? Nee hoor, we waren zeker niet te laat. We hebben nog 
gelopen alsof ons leven er van af hing, nochtans rijden die karren 
niet zo snel...  
Toen waren we er, yes, eindelijk! We kregen vele rare blikken van 
mensen maar dat maakt ons alleen maar sterker (we waren 
misschien wel een beetje te onnozel gekleed) 

Het was slecht weer, maar daar lagen wij allesbehalve wakker van. 
Het snoep vloog in het rond en natuurlijk worden de toppers dan 
bijna een bende apen. Toen de stoet voorbij was liepen we gewoon 

2 straten verder en konden we opnieuw beginnen met de stoet en 

ook opnieuw smeken voor snoep alsof we al 2 dagen niet meer 
hadden gegeten. 

Of we ooit nog terug gaan? Zijt maar zeker. Voor Laurens en mij is 
dit al ons 3de jaar op rij carnaval in Leopoldsburg. We voelen ons 
echte carnavals mensen, dat zit in u bloed, dat heb je of dat heb je 
niet.  

Groetjes  
Laurens & Liam 

   

Toppers 
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Woordzoeker  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woorden kunnen zowel 
horizontaal, verticaal 
als diagonaal staan. 
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 Kruiswoordraadsel  
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Doolhof 
 

 

 

 

 

 

  

Net als ons moet ook 
Robin Rugzak in zijn kot 
blijven, help hem de weg 
te vinden naar de frigo 
zodat hij kan beginnen 
aan zijn vieruurtje! 
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     Grenzeloos Chiro 
 
 
 
 
'k Had laatst een    idee 
De leiding deed ook mee 
We speelden zondag     rond de wereld 
Met Ribbels naar Japan 
Aspi’s naar      
In Spanje speelden we     enorma 
 
Een schipper nam ons mee  
Voer ons overzee 
We moesten geen     betalen 
Aan de Chinese muur 
Sloeg ik een mal figuur 
Toen ik voetbalde met     
 
En wie je bent dat maakt niet uit 
Waar je ook bent, roep heel luid 
Breek grenzen open en ga op avontuur 
Kijk over de muur, grenzeloos Chiro 
De wereld staat open, wij zijn helemaal klaar 
We vliegen in een jaar vol, grenzeloos Chiro  
 
Heel de      rond, 
Leren met open mond 
Heel verbaasd van wie we tegenkwamen 
Anders en toch      
Verbreden onze kijk 
Chiro beleven we      samen 
 
En wie je bent dat maakt niet uit 
Waar je ook bent, roep heel luid 
Breek grenzen open en ga op avontuur 
Kijk over de muur, grenzeloos Chiro 
De wereld staat open, wij zijn helemaal klaar 
We vliegen in een jaar vol, grenzeloos Chiro  

Vul de ontbrekende woorden in het jaarthemalied in 
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Kleurplaat  

 

 

 

  

  

Ps. Je mag je tekening altijd in onze 
brievenbus komen droppen op de Chiro.  
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 Zoek de 10 verschillen
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Verbind de hobby met de  

juiste leider  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In onze vorige Schakel stelden we jullie onze leiders voor, 
weten jullie nog welke hobby bij welke leider past?  
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 Sudoku  
 

 

 

  

 

Makkelijk 

Standaard 

Moeilijk 
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Verbind de Chiroshort met 
de juiste leider 
 

 
 
  
1 2 

3 4 

5 6 
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Neem een foto van 
je eigen short en 
plak hem hier. Vul 
je naam in in het 
kadertje. 

  

Seppe Kobe Gauthier Milan Douwe 
     

Laurens Liam Stef Thibault  
    10 

7 

9 10

0 
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Chiro memory 
 
 

Spelregels: Het doel is om setjes te maken van twee identieke kaarten. Er liggen op 
de speeltafel een x-aantal kaarten en de spelers moeten deze omkeren. Je mag per 
beurt twee kaarten omdraaien. Alle deelnemers kunnen natuurlijk zien welke kaartjes 
dat zijn. Als je een setje omdraait dan mag je deze pakken en op een stapeltje voor je 
neerleggen. Als je een setje hebt gepakt ben je nog steeds aan de beurt en mag je 
nogmaals een poging wagen. 

Knip onderstaande kaartjes uit om het enige echte Chirojongens Stal memory spel te 
spelen! 

   

   

   

  

Tip: je kan de kaartjes van 
de leiding ook gebruiken 
om ‘Wie ben ik?’ te spelen. 
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Ik schrijf je een brief…  
 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

            

              



      

Oplossingen 
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 Makkelijk 

Standaard 

Moeilijk 
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