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Voorwoord  
 
Liefste Chirovrienden, 

 

Je hebt alweer de laatste Fuzzy van 2017 in je handen. Het jaar zit er bijna op en we 

kunnen terugblikken op een geweldig jaar!  

Zo was er onze ouderavond waar we ‘zapten’ van het ene Tv-programma naar het 

andere.  In maart  genoten net geen 200 leden van het jaarlijks mini-bivak. Stilaan 

wordt de Jogem te klein voor deze vrolijke bende (plan B dringt zich op ). Velen 

hadden de smaak te pakken …  en pakten opnieuw hun koffers in juli voor hét 

hoogtepunt van ieder Chirojaar! Met 234 trokken we op bivak, naar Zonnedauw in 

Geel. De foto’s hebben jullie nog te goed (meer hierover in deze Fuzzy). Het werkjaar 

werd afgesloten met onze jaarlijkse fuif, Chirobeats. En we konden opnieuw rekenen 

op de hulp van vele ouders, waarvoor dank!!  

Ondertussen is het huidige werkjaar, 2017-2018, al flink gevorderd. We hebben nog 

geen grote activiteiten gehad, maar de zondagen waren alvast de moeite (wacht tot je 

de foto’s ziet!). En de eerste spelmedaille, Inversia, hebben we op zak. Nog 5 te gaan …  

Hoe kunnen we deze veroveren? hoor ik je denken. Awel, dit, en wat we nog 

allemaal in petto hebben, lees in deze Fuzzy.   

 

Veel leesplezier en ….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Een speels 2018 gewenst! 
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Het uniform 
 
Onlangs een ‘Chirokind’ geworden maar je hebt nog geen uniform? Je kan tijdens 

het inschrijfmoment van het minibivak (zondag 18 februari 2018, na de Chiro) t-shirten en 

truien van Chiro Zolder aanschaffen. Daarnaast kan je ook elke laatste Chirozondag 

van de maand (voor de Chiro) terecht bij Brenda en Anna voor ons uniform.  

 JIENS t-shirten (€10) 

 Chirotruien (€20) 

 

De chirorok, -short of -hemd kan je kopen in de Banier  

(Vaartstraat 14, Hasselt). Ben je nog op zoek naar een leuk 

cadeautje voor Kerst of Nieuwjaar, loop dan zeker eens 

binnen bij de Banier. Naast allerlei leuke Chirohebbedingen verkopen ze ook 

plezante spelletjes en spelmateriaal (voor binnen en buiten), 

knutselmateriaal, ...  

En wist je dat Chiroleden een directe korting van 10% krijgen 

op creatieve materalen?! 

 
! Voor de ribbels is het uniform niet verplicht ! 
 
 

Oproep 

Heb je thuis uniformen die voor je kinderen te klein zijn, maar nog toe goed om weg 

te gooien? Breng ze mee naar de Chiro en geef ze aan de leiding (of aan VB Elke). Op 

die manier maken we andere kinderen heel gelukkig! En wie weet, kan jij misschien 

ook wel een tweedehandsuniform 

voor je zoon of dochter op de kop 

tikken. Alvast bedankt! 

 

http://www.debanier.be/chiro/kledij/winterkledij.html
http://www.debanier.be/vlaggenlijn-chiro-5-m-met-20-kleurige-wimpels.html


 
 

Proficiat 
 

Chiro Zolder wil kwaliteit bieden, daarom vinden we ’t 

belangrijk dat onze leiding de vormingen van Chirojeugd 

Vlaanderen volgt. Een heel aantal van onze leiding heeft 

onlangs het brevet van ‘animator’ of ‘hoofdanimator’ in het jeugdwerk behaald. Ze 

moeten hiervoor 1 of meerdere cursussen volgen, min. 50 uren stage doorlopen (incl 

een kritische evaluatie van de stagebegeleidster ) en een re  flectiemoment volgen. Met 

enige trots mogen we aankondigen:  

             Animator = Femke, Jolien Bram, Valerie V, Jelle en Maud 

        Hoofdanimator = Marjan, Lotte, Elisabeth en Willem 

 

 

 

Mosselfeest Jeugdzorg 

Op zondag 21 januari 2018 is het mosselfeest van Jeugdzorg, de vzw die onze 

Chirolokalen beheert. Dankzij de opbrengsten van o.a. deze eetdag moeten wij, als 

Chiro, geen bijdrage of huur betalen voor de lokalen. Zij zorgen ervoor dat het iedere 

zondag lekker warm is en dat we ons kunnen uitleven op kort gemaaide 

voetbalvelden!! We hopen dan ook dat we jullie talrijk mogen ontvangen. De 

mosselen zijn verrukkelijk (echt waar!) én je wordt oa bediend door de beste Chiro 

Zolder leiding én je kan er zo voor zorgen dat we 

nog jarenlang kunnen genieten van de Jogem. In 

deze Fuzzy vind je een eetkaart. Je kan deze, 

samen met het geld, meebrengen naar de Chiro 

op 7 en 14 januari. Dank je wel voor je steun! 
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https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTxN2A14fYAhVE-qQKHdofAKkQjRwIBw&url=https://ezaartsport.be/archieven/tag/mosselfeest&psig=AOvVaw06qlWgMqInFkN7pvLtZViM&ust=1513278268336901


 
 

 

 

 

☐ De Chiro start om 14.00! Iedere zondag arriveren leden te laat op de Chiro. We 

willen nogmaals vragen om VOOR 14.00 op de Jogem aanwezig te zijn, opdat 

iedereen de opening volledig kan meedoen. De telling van de leden gebeurt 

immers tijdens de opening. 

☐ Er nog steeds ouders parkeren aan de Jogem? We willen (met sterke aandrang) 

vragen om, als je je kinderen komt halen, je auto te parkeren aan de overkant 

(parking van het gemeentehuis of ’t Molenholleke). Zeker nu het donker is, zorgt 

dit voor gevaarlijke situaties … 

☐ Je de foto’s van het bivak in Geel nog dit jaar mag verwachten! Bij deze een klein 

cadeautje onder de kerstboom.  We sturen een mailtje naar hetzelfde mailadres 

waarop we de bivakkranten hebben gemaild. Denk eraan om deze binnen de 7 

dagen te downloaden, want daarna werkt de link niet meer.  Heb je op 1 januari 

2018 nog geen mailtje ontvangen, stuur dan je ‘beste’ nieuwjaarswens naar 

Elke en Diesel (diesel.elke@skynet.be). 

☐ Chiro Zolder ook dit jaar meedoet met de actie ‘Samen op 

kamp’ van Joyvalle en Appelsientje. Voor iedere 10 flapjes die 

we sparen krijgt Chiro Zolder 1 liter gratis melk mee op bivak! 

Vanaf februari eten we dus ’s morgens een flinke kom cornflakes met veel melk, 

’s middags smullen we pannenkoeken, om vier uur drinken we een groot glas 

fruitsap, ’s avonds verloren brood en voor het slapen gaan nog een heerlijke tas 

warme chocomelk = 1 flapje gespaard (minimum!) 

Dus … 1 flapje x ± 90 dagen x ± 150 leden = 13500 flapjes. Dat 

zou ‘de max’ zijn . Sowieso zijn we met alles content, maar 

hoe meer, hoe beter … 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihgu3Q2YfYAhWRJOwKHX6ZCLgQjRwIBw&url=http://tkbelgica.be/wist%20je%20dat....html&psig=AOvVaw0W5-JEH3Y6ktyml8jhD_Pp&ust=1513278976081160
mailto:diesel.elke@skynet.be


 
 

Activiteiten 1e trimester 

Het eerste Chirotrimester is omgevlogen! Als leiding blikken we terug op een 

geslaagd einde van 2017. Kijk even met ons mee wat we de afgelopen zondagen 

hebben uitgespookt op de Chiro . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar  

 

 

 

 

 

De kwiks speelden een 
leuke muziekquiz! 

De toppers hadden samenspel 
met de tippers van Boekt! 

De mooie, zelf ontworpen 
truien van de tiptiens! 

De speelclub jongens 
bouwden een vlot samen 
met de rakkers en daarna 
poften ze kastanjes, wat 

een pret! 

Jammer genoeg zijn hier 
geen foto’s van… 

Ziggy kwam ons vertellen hoe we de 
eerste spelmedaille, INVERSIA, konden 
verdienen. ‘omgekeerde dag’ was een 
feit.  Tijdens deze dag kregen de 
jongens leidsters, en de meisjes leiders. 
Wat was het leuk!! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de lieve, goede Sint en zijn 
zwarte pieten kwamen op Chiro 

Zolder langs! We kregen lekkers en 
waren allemaal heel braaf geweest. 

Zelfs de leiding 😉 

Onze aspiranten jongens en meisjes 
organiseerden ook een geweldige 10de 
editie van Aspitails. 

Vrienden voor het leven … 
… en hoe vettiger, hoe prettiger ! 

 



 
 

En dan, afgelopen zondag … de eerste sneeuw!  

Dit zorgde uiteraard  voor veel SNEEUWPRET!! Geniet mee … 

 

 

 

 

 

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

De ribbels gingen sleeën en 
hadden reuzepret (alsook de 

leiding)! 

De Speelclub meisjes speelden een 
‘egelspel’ en maakten een mooi gebaar 
voor hun leidster Lore, die nog steeds 

in Griekenland is. 

De kwiks stonden in pyjama in 
de opening en keken gezellig 

een film. 

 Congospelen waren dan weer 
meer iets voor de rakkers, 

maar natuurlijk speelden ook 
zij even in de sneeuw en ze 

maakten crocodezische (een 
stam uit Congo) hutten. 

Niet voor publicatie vatbaar  

Bij de tiptiens was het al heel 
even Kerstmis. Het was super 

gezellig op hun kerstfeest! 



 
 

Activiteiten t.e.m. maart 
 

Chiro tijdens de examens  

 

De komende weken zullen de Chirozondagen weer iets anders verlopen. Een groot 

deel van de leiding heeft namelijk examens in januari en het is daarom onmogelijk 

om er elke zondag te staan. Hieronder volgt een overzicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteer het goed in jullie agenda’s! 

 

Wij willen graag ook iedereen nog veel succes wensen tijdens de examens!  

Zowel de leden als de leiding, toi toi toi!  

 

 

 

 

 

 

24 december KERSTAVOND! Geen Chiro. 

31 december OUDJAAR! Geen Chiro.  

7 januari Familiedag: de aspiranten nemen het over van de leiding! 

14 januari Enkel ribbels, speelclub en rakwi hebben Chiro 

21 januari Enkel tito’s, keti’s en aspiranten hebben Chiro 

28 januari De (meeste) leiding staat terug op post. Samen met de oud-
leiding zorgen we ervoor dat alle leden naar de Chiro 
kunnen komen, joepie!! 4 februari 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.chiroschepdaal.be/wp-content/uploads/2017/08/logo_iedereen_chironaut-01_0-2-270x250.png&imgrefurl=http://www.chiroschepdaal.be/&docid=WxLN-cdu9BekkM&tbnid=q09gCRVlJcb65M:&vet=10ahUKEwjq8dCE64fYAhWHEewKHRsLBXcQMwhFKBUwFQ..i&w=270&h=250&hl=nl&bih=784&biw=1600&q=als je't mij vraagt chiro&ved=0ahUKEwjq8dCE64fYAhWHEewKHRsLBXcQMwhFKBUwFQ&iact=mrc&uact=8


 
 

Spelmedaille 2 - TORA 
 

Ziggy heeft ons laten weten dat hij op 

zondag 11 februari opnieuw zal landen 

met zijn ruimteschip op de Jogem. Willen 

we de 2de spelmedaille, TORA, binnenhalen, dan zullen we creatief uit 

de hoeken moeten komen. Ziggy vraagt nl om een gekke en zeer 

unieke outfit samen te stellen of zelfs te knutselen!!  

 

Ouderavond 

Op zaterdag 24 februari is het ouderavond. Het moment waarop de leden zich van 

hun beste kant laten zien op het grote podium in Cultuurcentrum De Muze.  

Chirojeugd Vlaanderen heeft ons ‘aan de deur’ gezet … Dan maar ‘doppen’ en op 

zoek naar een nieuwe job. Hopelijk kan het 

plaatselijk interimkantoor ons verder 

helpen. Benieuwd welk beroepen aan bod 

komen? Kom dan zeker kijken …  

De show begint om 19.00, de leden worden 

al om 18u30 in de Muze verwacht. Ook in de voormiddag is het de bedoeling dat de 

leden aanwezig zijn op de generale repetitie. Alle leden moeten maar een halfuurtje 

aanwezig zijn, het exacte uur en meer informatie over de show krijg je, in de loop 

van februari, in een persoonlijke uitnodiging.    

 

De dag erna, zondag 25 februari is het GEEN CHIRO! 
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Mini–Bivak 

Zaterdag en zondag 10 en 11 maart is het leukste weekend van 

het jaar weer daar! We nemen jullie kinderen mee in de 

wonderlijke bivakwereld en doen hun verlangen naar de zomer. 

Zoals voorgaande jaren zal dit weekend weer doorgaan in onze 

Chirolokalen. Inschrijven kan op het algemeen inschrijfmoment 

op zondag 18 februari tussen 17.45 en 18.30. In deze Fuzzy vinden jullie het 

inschrijfformulier dat jullie ingevuld meebrengen (1 

per kind), samen met het inschrijvingsgeld (€ 20 per 

kind). Heb je toch liever een bezoek van de leiding? 

Geen probleem, laat dit even weten aan de leiding 

en dan komen we graag bij je thuis langs. 
 

Graag vragen we aan de ouders om rekening te houden met het feit dat het 

minibivak duurt van zaterdagmorgen 8.30 tot zondagmiddag 13.00. Wij kunnen 

geen rekening houden met leden die later aankomen of vroeger naar huis gaan. 

Indien jullie nog vragen hebben, kan je altijd bij de leiding terecht voor of na de 

Chirozondag, of contacteer hen via de gsm-nummers die jullie 

achteraan in deze Fuzzy vinden.  

 

Spelmedaille 3 – het SPEELVERZET 
 

Op mini-bivak kunnen we, als alles mee zit, onze 3de spelmedaille 

verdienen, nl SPEELVERZET. Wat dit precies inhoudt komen jullie te weten op mini-

bivak …  

 

 

 



 
 

Ik ga op minibivak en ik neem mee ... 

☐ Mijn uniform (niet verplicht voor de ribbels)   

 Meisjes: JIENS t-shirt en/of chirotrui 

Chirorok 

Chiro, blauwe, grijze of zwarte sokken 

 Jongens: JIENS t-shirt en/of chirotrui of blauw hemd 

Chirobroek (met riem) 

Chiro, blauwe, grijze of zwarte sokken 

 

☐ VOLDOENDE spelkledij (geen lange jeansbroeken en voldoende warme- en 

regenkledij) 

☐ VOLDOENDE ondergoed en sokken (een ongelukje is snel gebeurd, vooral als je 

amuseert of je de slappe lach hebt ) 

☐ Toiletgerief (tandenborstel- en pasta, handdoek, washandje, zeep, kam…) 

☐ Pyjama en knuffelbeer 

☐ Zaklamp  

☐ Slaapzak, kussen en luchtmatras (geen hoge intex of kampeerbed!) 

 
 

Geen snoep, koeken of frisdrank 

Geen GSM, tablet, …  (dit is op eigen verantwoordelijkheid!) 

 

Zet op alle kleding (zeker je uniform, slaapzak en koffer) duidelijk je naam!! Ieder 

jaar blijven we met hopen verloren voorwerpen zitten … 

 

Ouders van de kleinere afdelingen mogen zaterdagmorgen helpen met het 

klaarmaken van het bed (lees: de luchtmatras oppompen ). 

De deuren gaan open om 8.10 (en niet vroeger)! 

  



 
 

75 jaar Chiro Zolder  
 

In 2019 viert Chiro Zolder zijn 75 jarig bestaan! 

Het ‘feestcomité’ is onlangs gestart met de eerste 

voorbereidingen. Eén van de ‘wilde’ ideeën is om 

een boek te maken over ‘Chiro Zolder door de 

jaren heen’. Uiteraard mogen daar de 

onvergetelijke ervaringen van vele oud-leiding 

niet in ontbreken … Daarom is er een 

‘invulformulier’, à la het gekende vrienden-

boek-concept, opgesteld. We willen een oproep lanceren bij onze 

leden om dit in grote getale te downloaden van onze website (www.chirozolder.be) 

en een bezoekje te brengen aan … je oma die vroeger ook nog leidster is geweest bij 

Chiro Zolder, of bij je buurman die jarenlang hoofdleider is geweest bij de jongens, of 

bij je tante die op familiefeest niet uitgebabbeld geraakt 

over ‘hoe de Chiro vroeger toch heel anders was’, of bij … 

het maakt niet uit, als ze maar lid zijn geweest van Chiro 

Zolder! En vergeet niet om een selfie te nemen samen 

met de geïnterviewde. De ingevulde formulieren, met 

foto, mag je afgeven aan Diesel of Elke. 

 

Dank je wel om mee te werken!  

En wie weet kom je nog leuke dingen te weten over Chiro Zolder die je nog niet wist, 

of die wij nog niet weten … 

 
 

http://www.chirozolder.be/


 
 

Gegevens van de leiding 
 

Ribbels Maxime Tricarico (0493/585729) 

 Jolien Wysmans (0492/623988) 

 Maud Vanoppen (0476/086815) 

 Sander Wyckmans (0472/027475) 

 Wiebe Peeters (0497/662759) 

Speelclub meisjes Lotte Vanoppen (0476/086823) 

 Femke Meykens (0472/377636) 

 Lore Bertels (0497/856191) 

Speelclub jongens Victor Peeraer (0491/081987) 

 Stef Neys (0478/825954) 

Kwiks Valerie Vandebroek (0478/825954) 

 Kaat De Bruyn (0483/115670) 

 Valerie Schuyten (0499/231102) 

Rakkers Nathan Vercruysse (0496/937077) 

 Bas Vandevoort (0472/966597) 

Tippers Elisabeth Vanvelk (0478/176265) 

 Anna Douven (0487/517280) 

Toppers Willem Vercruysse (0493/558569) 

 Bram Houben (0495/703314) 

Tiptiens Heleen Dehollogne  (0498/498084) 

 Brenda Elbrink (0474/246740) 

Kerels Jelle Hermans (0470/898960) 

 Adriaan Goedseels (0491/366146) 

Aspi meisjes Marjan Geerts (0498/198464) 

 An-Sofie Vanvoorden (0474/199588) 

 Silke Claes (0492/316739) 

Aspi jongens Daan De Bruyn (0471/502504) 

 Simon Vercruysse (0493/558560) 

   

Volwassen  
    begeleiding 

Diesel Schepers (0495/268067) 

Elke Polders (0498/536872) 

 

De hoofdleiding staat in het vet. 



 
 

Jaarplanning 
 
 

Dag Datum Activiteit 

Zondag 24/12/2017 Geen Chiro 

Zondag 31/12/2017 Geen Chiro 

Zondag 07/01/2018 Familiedag 

Zondag 14/01/2018 Chiro voor ribbels, speelclub en rakwi’s 

Zondag 21/01/2018 
Chiro voor tito’s, keti’s en aspi’s 
 

Mosselfeest Jeugdzorg 

Zondag  11/02/2018 
Spelmedaille 2 - TORA 
Themazondag – knutsel je outfit 

Zondag 18/02/2018 Inschrijfmoment Mini-bivak 

Zaterdag 24/02/2018 Ouderavond 

Zondag 25/02/2018 Geen Chiro 

Zaterdag & Zondag 10 – 11/03/2018 
Mini-bivak 
Spelmedaille 3 - SPEELVERZET 

Zondag 01/04/2018 Geen Chiro 

Woensdag  09/05/2018 Bieravond 

Zondag 01/07/2018 Laatste Chirozondag 

Vrijdag – Zondag 21 – 30/07/2018 Bivak de Kalei Dilsen-Stokkem 

Zaterdag 08/09/2018 ChiroBeats 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


