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Voorwoord 

 

Dag liefste Chirovrienden en –vriendinnen, 

 

Het startschot van het nieuwe werkjaar is gegeven! De eerste Chirozondagen waren alvast 

fantastisch, voor de leden maar zeker ook voor de leiding. Het ledenaantal blijft enorm, elke 

zondag mogen we meer dan 200 leden ontvangen! De leiding kijkt er naar uit om iedere 

zondag opnieuw alle leden de tijd van hun leven te bezorgen. De vuile knieën, de verf op 

het uniform en de enthousiaste verhalen zijn daar zondagavond het bewijs van.  

 

Met de Fuzzy willen we jullie, ouders, op de hoogte houden over het reilen en zeilen van 

Chiro Zolder. Doorheen het werkjaar verschijnen er 3 Fuzzy’s (in okt, jan en april). In deze 

1ste editie vind je algemene informatie over de werking van Chiro Zolder, stelt de nieuwe 

leidingsploeg zich voor en krijg je meer info over de activiteiten van het eerste trimester.   

 

Wij wensen jullie alvast veel (lees)plezier in het komende chirojaar. 

 

 

 

 

 

 

“Waarom ‘Fuzzy’?”  

Een tiental jaar geleden was men op zoek naar een naam voor het nieuwe ‘Chiroboekje’. Een originele, 

allesomvattende naam vinden, is niet altijd een makkelijke opgave. Enkele leiders en leidsters zaten daarom samen 

om erover na te denken, maar vonden niets. Door hun gebrek aan inspiratie belden ze naar een andere leider, die 

aan het studeren was. Toen ze hem vroegen of hij geen perfecte naam kon bedenken voor het nieuwe Chiroboekje, 

viel zijn oog op zijn cursus. Welk woord daar te lezen viel, dat kan u waarschijnlijk wel raden…  

“Fuzzy wordt vertaald door heisa, ophef, wazig, vaag, verward.” 

De ideale naam voor ons informatieblad, niet?! 
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Chiro, wat is dat? 

Eén van onze leden bezorgde ons dit tekstje. We kunnen het niet beter verwoorden … 

 

Chiro is niet zomaar een hobby 

Chiro is leven 

Chiro is samenleven 

Chiro is een luisterend oor hebben voor elkaar 

Chiro is respect hebben voor elkaar 

Chiro is elkaar helpen 

Chiro is samen spelen en samen delen 

Chiro is vuil thuiskomen en met je kleren in de douche gaan 

Chiro is plezier maken 

Chiro is alles even loslaten en lekker zot doen 

 
Brenthe Van De Vorst - tippers 

 

Vanaf 6 jaar ben je welkom in de Chiro. Je sluit aan bij je eigen leeftijdsgroep of afdeling. Bij 

Chiro Zolder zijn er 6 afdelingen, nl. 

Ribbels (gemengd)    1ste en 2de leerjaar    14.00 – 18.00  

Speelclub meisjes en jongens  3de en 4de leerjaar   14.00 – 18.00 

Kwiks en Rakkers    5de en 6de leerjaar    14.00 – 18.00 

Tippers en Toppers    1ste en 2de secundair    14.00 – 18.00 

Tiptiens en Kerels   3de en 4de secundair    14.00 – 18.30 

Aspiranten meisjes en jongens  5de en 6de secundair   14.00 – 18.30 

 

We willen vragen dat iedereen deze indeling respecteert. De verdeling van, bvb 

graadklassen uit bepaalde scholen, kunnen we niet volgen in onze Chirowerking. Het 

maken van nieuwe vriendjes … ook dat is Chiro! 
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Een zondagnamiddag 

De leden worden op zondag verwacht tussen 13u45 en 14u00. Kom zeker niet vroeger! Er 

is namelijk geen toezicht voor 13u45. Maar ook niet te laat. Om 14.00 start de opening en 

we verwachten dat iedereen hieraan deelneemt, dus op tijd zijn is de boodschap! 

Een zondagnamiddag start om 14.00 en eindigt om 18.00 (voor keti’s en aspi’s om 18.30). 

Aansluiten bij je afdeling na 14.00 en de afdeling reeds verlaten voor 18.00 is niet 

toegelaten! Met gemiddeld 200 leden op een zondag hopen we dat jullie begrijpen dat we 

dit ‘duivenkot’-effect écht willen vermijden.  

Aangezien er veel gespeeld wordt op de Chiro is het belangrijk om een 4-uurtje mee te 

nemen om de energietank terug aan te vullen. Snoep, chips en alcohol zijn hiervoor niet 

geschikt en horen niet thuis op de Chiro. Een koek, wat fruit en gezonde frisdrank zijn dan 

weer wel toegelaten.  

Je GSM, tablet, waveboard en andere coole apparaten laat je best thuis. Indien dit toch 

wordt meegenomen, is het op eigen verantwoordelijkheid!  

Voor ouders van jonge kinderen: het is belangrijk even mee te wandelen naar de poort als 

je je kroost afzet. Wij hangen een flap uit als er bijvoorbeeld volgende week geen Chiro is. 

 

Het uniform 

Op een gewone Chirozondag hebben jullie enkel je uniform nodig. Kinderen die voor de 

eerste keer komen mogen uiteraard even afwachten om het uniform aan te schaffen. 

Jongens                                                           Meisjes 
 

Blauw Chirohemd en/of Jiens t-shirt   Jiens t-shirt 
Beige Chiroshort met riem     Beige Chirorok  
CHIRO, grijze, blauwe of zwarte sokken   CHIRO, grijze, blauwe of zwarte sokken 
Chiro Zolder trui     Chiro Zolder trui 
 

Een uniform en nog veel ander tof Chiromateriaal zijn verkrijgbaar bij de Banier in de 

Vaartstraat te Hasselt. Het Jiens t-shirt (€ 10) en de Chiro Zolder trui (€ 20) kan je bij ons 

kopen. Dit jaar zijn Anna en Brenda opnieuw verantwoordelijk voor de t-shirt- en 
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truienverkoop. Net als vorig jaar werken we opnieuw met een vast verkoopmoment, nl 

iedere laatste zondag van de maand (dus op zondag 29/10, 26/11, 17/12, 28/1, 18/2, 

25/3, 29/4, 27/5 en 24/6). 

 

De jongens dienen het Jiens t-shirt ook aan te schaffen voor het bivak. Voor de Ribbels is 

dit uniform niet verplicht.  
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Chirovocabulaire 

 Opening: Om 14 uur, aan het begin van de Chirozondag, verzamelen alle groepen om samen 

een liedje te zingen en enkele weetjes mee te delen.  

 Kreet: In de opening gaan alle leiding even naar hun groep om samen een kreet te ‘slaken’. 

Voorbeelden van kreten zijn: 'het is mooi weer vandaag', ‘De Ribbels zijn awesome', 'we gaan 

zwemmen vandaag'… 

 Vrij spelen: Na het vier-uurtje krijgen alle leden een half uur waarin ze samen met de andere 

groepen in de speeltuin kunnen spelen onder toezicht van 6 leiding.  

 Samenspel: een paar keer in het jaar gooien we het eens over een andere boeg en spelen de 

jongens en meisjes van dezelfde leeftijd samen. Dit vindt de ene groep al wat leuker dan de 

andere... 

 Jiens t-shirt: Jiens staat voor ‘jij en ik, een noodzaak samen’. Een leuze van Chiro Zolder.  

 Uniform: Elke zondagnamiddag spelen en ravotten wij in ons uniform! Dit creëert een leuk 

samenhorigheidsgevoel en zorgt ervoor dat we gezien worden op straat.  

 Jeugdzorg: Jeugdzorg is een groep mensen die zich bezig houdt met het onderhoud van, en 

het algemeen welzijn op de Jogem. Het is dankzij hun inzet dat we zo’n mooie lokalen, 

speelterreinen en sanitair ter beschikking hebben!  

 VB staat in het Chirowoordenboek als ‘Volwassen begeleiding’, maar op Chiro Zolder noemen 

we ze gewoon ‘Diesel en Elke’.  

 Ouderavond: Zaterdag 24 februari 2018 houdt Chiro Zolder haar jaarlijkse ouderavond in CC 

De Muze. Dit is een avond waarop alle afdelingen een klein optreden doen. Natuurlijk is dat 

niet het enige, denk maar aan onze hilarische tussenstukjes!  

 Bieravond: Op vrijdag 9 mei 2018 organiseren wij onze jaarlijkse bieravond. Het ideale 

moment om gezellig een speciaal biertje te komen drinken, een kaasje te eten en vooral een 

babbeltje te slaan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor mensen die wakker worden op de 

parking.  

 Mini-bivak: het mini-bivak vindt dit jaar plaats op 10 en 11 maart 2018. Tijdens deze twee 

dagen, die gewoon doorgaan bij ons op de Chiro, trachten we iedereen warm te maken voor 

‘het groot bivak’.  

 ChiroBeats: Dit is de naam van onze stilaan legendarische fuif, die volgend jaar zal doorgaan 

op 8 september 2018. Jij wil de 10de editie niet missen?  

 www.chirozolder.be: is het adres van onze website. Hier vindt u onder andere de digitale 

versie van de Fuzzy en andere belangrijke informatie. 

 Kookouders: De kookouders zorgen ieder jaar opnieuw voor ongelooflijk lekker eten tijdens 

het minibivak en het grote bivak. 
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De leidingsploeg van dit jaar 

 

Afscheid 

We moeten dit jaar jammer genoeg afscheid nemen van 3 fantastische leiding. Één 

geweldige leider en twee lieve, enthousiaste leidsters verlaten de leidingsploeg van onze 

chiro met veel spijt in het hart. Maarten Goedseels, Melissa Meykens en Mirthe Thewissen, 

bedankt voor alles!  

 

De nieuwe leiding 

Gelukkig wordt de leidingsploeg versterkt door 5 nieuwe, frisse veulens die enorm veel zin 

hebben in het nieuwe Chiro jaar. We starten met onze twee jongens:  

 

Mijn naam is Nathan. Al van jongs af aan ben ik lid van Chiro 

Zolder en eindelijk ben ik gepromoveerd tot leider. Dit jaar van de 

rakkers voor wie er een onvergetelijk jaar te wachten staat. Ik 

studeer interieurarchitectuur en hou van basketbal. Verder 

spendeer ik graag tijd met vrienden en de Chiro natuurlijk. Ik kijk 

er enorm naar uit om dit jaar veel plezier te maken en leuke 

herinneringen te creëren. Ik hoop al de anderen ook, maar daar 

twijfel ik niet aan!  

Nathan out 

 

Als nieuwe leider ben ik, na 2 jaar lid te zijn, enthousiaster en blijer 

dan ik ooit op de Chiro geweest ben. Ook mijn studies als chemicus 

in Diepenbeek zullen mij als leider niet tegenhouden om de leden 

van Chiro Zolder elke zondag opnieuw de zondag van hun leven te 

laten beleven. Chiro is niet voor even, Chiro is voor het leven! 

Stef 
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En dan nu de drie meisjes: 

 

Ik ben Heleen en ik ben nooit alleen  
Op de Chiro heb ik al mijn vriendjes om me heen  
Ik zal goed letten op mijn tiptiens zodat er geen één verdween  
Wat mijn hobby's daar buiten zijn hoor je meteen  
Toneel en gitaar spelen staan mee op nummer één  
Tegen humane wetenschappen zeg ik geen neen  
Ik kijk al uit naar dit zalige jaar met iedereen 
 
Heleen  

 
 

Ook nu staan er weer nieuwe leidsters klaar, 
Enthousiast begonnen aan het nieuwe jaar. 

Ik ben er eentje van, mijn naam is Kaat 
En voor de Chiro sta ik altijd paraat! 

In Leuven studeer ik pedagogie, 
En ik eet super graag spaghetti. 

Hopelijk kijken de kwiks er naar uit,  
Want ik kreeg de groene fluit. 

We begonnen dit Chirojaar met heel veel zin, 
De eerste zondag merkte we al direct, de kwiks zijn niet min. 

Toch zien we onze meisjes al zo graag en zijn we blij, 
Het wordt een fantastisch jaar met de kwiks aan onze zij. 

 
Kaat 

 
Tenslotte heb je ook nog Lore Bertels. Zij zal er de eerste 6 maanden niet bij kunnen zijn 
doordat ze in Griekenland vertoeft. Met open armen ontvangen we Lore terug op 25 maart.  
 

Ik ben Lore en voor de Chiro geboren  
mijn hobby's zijn Chiro en gitaar, 
voor mijn speelclub sta ik altijd klaar  
op zondag doen we super leuke dingen 
zoals dansen en zingen  
dit jaar wordt super fijn en  
ik hoop er snel weer bij te zijn! 
 
Lore 
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En ziehier de zotste bende van 

Zolder en omstreken, kortom de 

leidingsploeg anno 2017-2018 !! 

 

 
   

 

 

 

 

En dan geven we nu het woord aan de leiding van de 

verschillende afdelingen … 

De afdelingen 

Ribbels 

 
Hallo allemaal, 
 
Wij - Maud, Maxime, Jolien, Wiebe en 
Sander – zijn dit jaar de leiding van jullie 
kapoenen. Wij hopen dat we er met onze 
bijna 60 (!!!) leden een fijn Chirojaar van 
kunnen maken en dat wij ons 
Chirovlammetje kunnen doorgeven aan de 
ribbels. Langs deze weg willen we ook 
even zeggen dat we altijd openstaan voor 
jullie vragen of opmerkingen. 
Hopelijk zien we jullie snel op de Chiro. 
 
Liefs 
Maud, Maxime, Jolien, Wiebe en Sander 
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Speelclub Jongens 

 

Speelclub is het nieuwe aspirant, hoogtijd om van deze knaapjes mannen te maken. We 

staan in voor een gedisciplineerde, rechtvaardige maar toch uiterst democratische 

opvoeding met een stevige notie van vrijheid. Wij 

achten dit de beste methodiek op het pad 

der volwassenwording in deze grote leerrijke 

wereld waar Chiro Zolder toch een speciaal 

plaatsje heeft. Met een hart tot de nok gevuld 

met enthousiasme zullen wij elke zondag de 

kinders een uiterst aangename namid-

dag bezorgen. 

Zorgeloos door het leven dartelend zullen wij 

hen niet in bekoring leiden, maar verlossen van 

het kwade. Amen. 

Stef en Victor 

 

Speelclub Meisjes  

 

Als echte ontdekkingsreizigers gaan we dit Chirojaar 

tegemoet. Onze reis is nog maar pas begonnen en ons 

vliegtuig zit al bijna vol. Natuurlijk is dit geen probleem, 

want hoe meer zielen hoe meer vreugd. Samen vliegen we 

naar verschillende bestemmingen en gaan we 

verschillende avonturen tegemoet. Poetsvrouwenland was 

onze eerste stop, er volgen er nog veel, maar die zijn tot 

nu nog onbekend. Als voorlaatste landen we in 

Griekenland om onze derde leidster op te pikken. Hierna 

vertrekken we samen naar het hoogtepunt van het jaar, 

het bivak in Dilsen-Stokkem! Het wordt een onvergetelijke 

reis die we samen met onze speelclub meisjes willen 

beleven!! 

       Kusjes leidster Femke, Lore en Lotte  
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Rakkers 

 

Wie zijn de rakkers?  

De rakkers zijn, net als hun leiders,  

jonge, knappe, enthousiaste knapen  

met veel te veel fantasie,  

die zich elke zondag super amuseren.  

De rakkers zijn de mannelijke kwiks.  

De rakkers zijn de groene trots van de Chiro.  

De rakkers zijn kers op de taart.  

De rakkers zijn de saus op het vlees, het neusje van de zalm,  

het koekje bij de koffie, de winninggoal in de 92ste minuut,  

de koele kant van het kussen.  

Kortom: rakkers is love, rakkers is love. 

 

Bas en Nathan  

 

Kwiks 

Spelen op het ritme van de leiding en de kwiks 
Zingen op de melodie van een heel leuke mix 
Ravotten en wat giechelen dat doen wij met elkaar 
Zondag in de opening staan: het is weer een nieuw 
jaar 
 
Ieder die ons ziet kijkt raar, 
Wat leuk is, dat wordt hier waar 
Vreemd wordt vriend en klein is groot 
Bij ons de kwiks valt geen een uit de boot 
 
Trek er mee op uit, ga buiten spelen, 
Tijdens een Chirozondag heel veel delen  
Stap er in, kom mee, en volg ons maar; 
De nieuwe leiding kijkt uit naar dit jaar! 
 
(gebaseerd op het bivaklied) 

 
- Valerie S., Kaat en Valerie V. -  



 
 

13 

Toppers 

 

 Beste ouders,  
 

Als volkomen volwassen mannen gaan wij, Willem en Bram, voor een Chiro-tastisch jaar vol 

nieuwe belevenissen en ontdekkingen. Met onze grootste troef achter de hand, namelijk de 

sterkte van het collectief, gaan wij graag samen met hen op weg naar de volwassenheid. 

We hopen om onderweg allemaal sterke en aangename karakters van hen te maken, met 

oog voor ieders eigen persoonlijkheid. Toppi-boys, here we come!  
 

Willem en Bram 

 

 

Tippers 

 

Meisjes zijn ze, maar aardige meisjes.  

Met veel zijn ze ook, 30 in totaal maar wij kunnen ze wel 
allemaal aan.  

Groot of klein, zonder twijfel even fijn.  

Meerdere Nooren, Anoucks en Anna's brengen ons soms in de 
war,  ze lijken in de opening een echte discobar.  

Chaos, druk maar veel plezier, wij kijken alvast uit naar dit Chirojaar vol vertier!  

Tipperleiding dat zijn wij, zo fijn!   Anna en E'beth krijg je niet klein!  

 

P.s.: geniet van onze sfeerfoto's van de eerste chirozondag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.p.s.: hebben jullie de dichtkunsten van onze leden al ontdekt? 
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Kerels 

Geachte ouders 
Wij, Jelle en Adriaan, vonden het elementair  

een manuscript te schrijven voor jullie.  
Een ouderwets, achterhaald gedicht schrijven wij niet.  
Een iets meer gediplomeerde en gesofisticeerde tekst 

prefereren wij eerder. 

Jullie nakomelingen hebben een fabuleus jaar in het verschiet.  
Een jaar vol congruentie en harmonie, idyllische,  

maar ook heroïsche activiteiten, een jaar om allianties te vormen  
en hier en daar misschien wat hartstocht.  

Een lumineus jaar dat nog jaren dromen zal oproepen bij uw nazaat,  
en waar ze later hun eigen oogappeltjes mee kunnen plezieren voor het haardvuur, 

als ze vertellen hoe ze gevormd zijn tot mannen op de Chiro. 

Wij, de twee nieuwe vaders op zondag van jullie zonen,  
willen zodanig het nationalistisch gevoel van het geboortedorp oproepen, zodat ze 

met volle teugen genieten van alle activiteiten en faciliteiten  
die Chiro Zolder te bieden heeft.  

Er wordt in de wandelgangen gefluisterd dat deze generatie kerels miraculeus, 
heroïsch, lumineus en eloquent wordt. 

Bloed, zweet en tranen zullen misschien soms onoverkomelijk zijn,  
maar het overvloed aan heuglijke herinneringen  

zal uw kind laten smachten naar meer Chiro. 
Dus kom met ons mee op dit avontuur vol crescendo's en forte’s,  
waar we mijlpalen zullen passeren en grenzen zullen verleggen.  
Kom met ons mee op een legendarische reis vol Chiro en plezier. 

 

Tiptiens 

 
Toffe madammen zijn we wel  
In Chirorok zijn we een rebel 
Plezante spelletjes zullen we spelen  
Tiptien zijn is iets wat je wilt delen  
Ik en jij een noodzaak samen  
Elke zondag feest, amen  
Nooit meer saai dankzij  
Brenda en Heleen  

       Samen maken we er een topjaar van   
         met iedereen 

                  Slagroom staat bij ons mee op nummer één!  
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Aspiranten Jongens 

 

Aspiranten: het voorlaatste deel van het gehele 
Chiroproces. Met grote activiteiten zoals Aspitails, 
leefweek, mini-bivak en het grote bivak zullen wij jullie 
stoere kanjers zowel fysiek als mentaal uitdagen en 
proberen te vormen tot jong volwassenen die de 
leidingsploeg van morgen zullen vormen. Wij wensen 
er alvast met z'n allen een geweldig en memorabel jaar 
van te maken met alle zin die we hebben! 
 

 Simon en Daan 
 

 

 

Aspiranten Meisjes 

 

Aandacht, aandacht, want de nieuwe 
wervelwind komt door het aspi-jaar 
gestormd.  
Onze driehoek toont hoe wij het nieuwe 
aspi-jaar zien: 
Het eerste koord staat voor het leiding 
zijn. We willen onze leden klaarstomen 
om samen het pad naar het leiding worden 
te bewandelen. 
Het tweede koord representeert onze leden, dus jullie liefste 
aspirantjes. Met deze helden in spe zullen we niet enkel levenswijsheid 
delen maar ook spelletjes spelen, een vriendschap opbouwen en onze intiemste 
geheimen delen.  
Tenslotte het laatste koord: de activiteiten. Dit verbindt de leiding met de leden. Met deze 
ultieme combinatie gaan we er een magisch jaar van maken!!!!! 
 
PS: We hebben er bewust geen cirkel van gemaakt want aan elke groep zijn wel wat 
hoekjes en kantjes!  
 
Kusjes Silke, Marjan en An-Sofie 
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Ook dit jaar zijn Lotte Vanoppen en Willem 

Vercruysse onze hoofdleiding. 

 

 

 

 

Diesel en Elke, onze VB’s  
 

Ondertussen zijn we ons 6de jaar als volwassen begeleiding (VB’s) gestart!  

En het is voor ons steeds weer een uitdaging om met de (nieuwe) leidingsploeg aan de slag 

te gaan.  

Je staat versteld hoe deze jonge mensen ten volle hun schouders zetten onder een 

gezamenlijk doel: de kinderen en jongeren van Chiro Zolder de tijd van hun leven laten 

beleven! De leiding zorgt ervoor dat iedereen zich elke zondag kan uitleven en spelen, met 

creatieve dingen bezig is, vrienden maakt, dat het bivak telkens weer een topmoment 

wordt,… En da’s keer op keer genieten als je deze ‘bende’ bezig ziet! 

Maar net zoals de leden, heeft soms ook de leiding een duwtje in de rug nodig, of een 

klankbord als het even tegen zit, of … Wij proberen de leiding, waar nodig, bij te staan met 

raad en daad. Daarnaast zijn wij ook de contactpersonen voor de ouders.  

 

We zijn alle twee ‘groot geworden’ in de Chiro. Diesel bij Chiro Zolder en Elke bij Chiro-

meisjes Heusden. En het Chiro-vlammetje nog steeds niet is uitgedoofd!  

Wij volgen het reilen en zeilen van Chiro Zolder op, op de wekelijkse leidingskring, op het 

startweekend (start Chirojaar), op het werkweekend (voorbereiding bivak), uiteraard tijdens 

het bivak, tijdens de opening op zondagnamiddag en op de activiteiten zoals ouderavond, 

bieravond, ... 

 

Je kan één van ons altijd aanspreken. Je kan ook mailen (diesel.elke@skynet.be) of 

telefoneren (0498/536872). 
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Gegevens van de leiding 
 

Ribbels 
Jolien Wysmans   Maud Vanoppen  Maxime Tricarico  

Heikant 39    Voetpad 52   Jan Frans Willemslaan 36 

3550 Heusden-Zolder 3550 Heusden-Zolder 3550 Heusden-Zolder 

0492/623988   0476/086815   0493/585729 
 

Sander Wyckmans  Wiebe Peeters 

Mommestraat  25  Dorpsstraat 17  

3550 Heusden-Zolder 3550 Heusden-Zolder 

0472/027475   0497/662759 

 

Speelclub jongens 
Victor Peeraer  Stef Neys  

Schomstraat 14   Obbeekstraat 70 

3550 Heusden-Zolder 3550 Heusden-Zolder 

0491/081987   0476/046774 

 

Speelclub meisjes 
Femke Meykens  Lotte Vanoppen  Lore Bertels  

Savoerenweg 10  Voetpad 52   Bloemelingen 11 

3550 Heusden-Zolder 3550 Heusden-Zolder 3550 Heusden-Zolder 

0472/377636   0476/086823   0497/856191 

 

Rakkers 
Nathan Vercruysse  Bas Vandevoort 

Stenenbrug 35  Heikant 56 

3550 Heusden-Zolder 3550 Heusden-Zolder 

0496/937077   0472/966597 
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Kwiks   

Valerie Vandebroek  Kaat De Bruyn  Valerie Schuyten 

Bovenstraat 24  Dorpstraat 137  Bosstraat 3b 

3550 Heusden-Zolder 3550 Heusden Zolder 3582 Koersel 

0478/567705   0483/115670   0499/231102   

 

Toppers 
Willem Vercruysse  Bram Houben    

Stenenbrug 35  Heikant 86 

3550 Heusden-Zolder 3550 Heusden-Zolder 

0493/558569   0495/703314 

 

Tippers   

Elisabeth Vanvelk  Anna Douven 

Bieststraat 28   Holstraat 29 

3550 Heusden-Zolder 3550 Heusden-Zolder 

0478/176265   0487/527208 

 

Kerels  

Adriaan Goedseels  Jelle Hermans 

De Drij Dreven 30  Voetpad 48 

3550 Heusden-Zolder 3550 Heusden-Zolder 

0491/366146   0470/898960 

 

Tiptiens 
Brende Elbrink  Heleen Dehollogne  

Bieststraat 71   Beringerheide 51 

3550 Heusden-Zolder 3550 Heusden-Zolder 

0474/246740   0498/498084 
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Aspi jongens   
Daan De Bruyn  Simon Vercruysse 

Dorpstraat 137  Stenenbrug 35   

3550 Heusden-Zolder 3550 Heusden-Zolder 

0471/502504   0493/558560 

 

Aspi meisjes 
Marjan Geerts   Silke Claes   An-Sofie Vanvoorden 

Mommestraat 43  Rijthof 60   Nieuwstraat 166  

3550 Heusden-Zolder 3550 Heusden-Zolder 3550 Heusden-Zolder 

0498/198464   0492/316739   0474/199588  

        
 

 

 

 

Facebookgroep voor ouders 
Sinds enkele jaren hebben we een facebook pagina, exclusief voor ouders 

van Chiro Zolder. Doorheen het jaar posten we hier de laatste nieuwtjes en 

leuke foto’s. En tijdens het bivak proberen we jullie iedere dag het reilen en zielen van ons 

kamp mee te geven. Dit is dus dé manier om ook een beetje van de Chirosfeer te proeven 

(en mee te genieten).  

 

De groep is een gesloten groep d.w.z. dat alleen jullie, ouders, toegang hebben tot deze 

groep en enkel jullie de berichtjes, foto’s en filmpjes kunnen zien. De groep is 

voorbehouden voor ouders, dus geen broers of zussen, oma’s, nonkels en buren, zelfs de 

leiding is geen lid van deze groep. De groep telt momenteel al een 200tal leden! Het beheer 

ervan gebeurt door de VB’s, Diesel en Elke. 
 

Hoe word je lid van deze groep? 

Stuur een mailtje naar diesel.elke@skynet.be waarin je meegeeft wie je zoon/dochter is, 

welke afdeling en op welke manier we je terugvinden op facebook. Wij sturen je een 

vriendschapsverzoek vanuit de FBpagina van Chiro Zolder, jij bevestigt en we voegen je toe 

aan de groep ‘Chiro ouders’. Als we je niet kunnen linken aan één van onze leden, wordt je 

niet toegelaten tot de groep. 
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Activiteiten dit najaar 

 

Info- en inschrijfmoment 

Net als vorig jaar houden we een algemeen info- en inschrijfmoment, dat dit jaar zal 

doorgaan op zondag 15 oktober.  

 

Voor de ouders van de nieuwe leden starten we om 17.30 

met een infomoment, waar er meer uitleg wordt gegeven 

over onze werking, de leiding, de activiteiten, allerlei leuke 

weetjes. Een échte aanrader als je meer wil weten over 

Chiro Zolder!! Uiteraard zijn de andere ouders dan ook al 

welkom.  

 

Rond 18.00 start het inschrijfmoment. Iedereen kan dan zijn/haar kind(eren) officieel 

inschrijven, het lidgeld betalen en tegelijkertijd kennismaken met de leiding. Het lidgeld 

bedraagt € 20,00 per kind. Er zal dan ook een verkoopstand zijn waar je Jiens t-shirten en 

Chirotruien kan kopen. 

Heb je toch liever dat de leiding even langskomt bij jullie thuis? Geen probleem, geef dit 

even door aan de leiding en dan brengen we graag een huisbezoek. 
 

Indien je niet aanwezig kan zijn op het inschrijfmoment, willen we vragen om het lidgeld te 

storten op het rekeningnummer van Chiro Zolder (BE11 7351 4609 7748 - BIC KREDBEBB) 

met vermelding van de na(a)m(en) van je kind(eren) en de afdeling(en). We nemen, na 15 

oktober, geen cash geld meer aan.  
 

Nieuwe leden kunnen nog opstarten tem zondag 29 oktober. Vanaf zondag 5 november 

sluiten we de inschrijvingen voor dit werkjaar af. Kinderen die later willen starten zullen 

helaas een jaartje moeten wachten… We vinden het heel belangrijk dat we onze kwaliteit 

kunnen blijven garanderen. Zo kunnen we er ook voor zorgen dat alle leden op tijd zijn 

ingeschreven en dus ook op tijd verzekerd zijn.  
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Dag van de jeugdbeweging 

Op vrijdag 20 oktober, vindt de dag van de jeugdbeweging 

plaats!  

Alle jeugdbewegingen trekken dan voor één keer hun 

uniform aan om naar school te gaan.  

Een outfit samenstellen voor de 20e zal dus zeer vlot gaan! 

 

Sinterklaas 

Ra-ra-ra, wie komt er 6 december weer naar het land? Het 

zijn Sinterklaas en zwarte piet met snoep en cadeautjes in 

hun hand!  

Op zondag 3 december komt hij naar de 

Chiro om te kijken of de leden afgelopen 

jaar wel braaf zijn geweest… 

 

 

 

… en de Brunch?? 

De agenda’s van de leiding zijn goed gevuld met studeren of werken, sommigen ‘een lief’ 

en ‘tussendoor’ tal van Chiro-activiteiten. Vandaar hebben we besloten om vanaf dit 

werkjaar de brunch en ouderavond om het jaar te organiseren. Dwz dat dit werkjaar, spijtig 

genoeg, onze jaarlijkse brunch niet zal doorgaan. De ouderavond wel, en die staat gepland 

op zaterdag 24 februari 2018. Volgend werkjaar kunnen jullie dan wel komen genieten van 

een overheerlijke brunch met zelfgemaakte desserts door onze leiding, maar moeten jullie 

de ouderavond missen .  
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Bivak 2018 in Dilsen-Stokkem 

Dit jaar gaan we op bivak van 21 tot 30 juli 2018 in Dilsen-Stokkem. De ribbels 

vertrekken, zoals altijd, een paar dagen later, namelijk op 24 juli. De laatste dag is er naar 

goede gewoonte onze bezoekdag. Houd hier rekening mee tijdens het plannen van je 

zomervakantie, wij kunnen het als Chiro namelijk niet toelaten dat er leden later aankomen 

of vroeger vertrekken omwille van vakantieplannen. 

 

De bivakfoto’s van het afgelopen bivak in Geel worden binnenkort, net zoals vorig jaar, 

doorgestuurd via WeTransfer. Jullie krijgen, begin november, een mail met de link naar de 

foto’s. Via deze link kan je gedurende 1 week de foto’s kopiëren naar jouw computer. 

Vergeet dit zeker niet te doen! Heb je midden november nog geen mail ontvangen of lukt 

het je niet om de foto’s te downloaden, stuur een mailtje naar Diesel en Elke 

(diesel.elke@skynet.be) dan helpen zij je verder! 

 

 

Themazondagen 

De themazondagen zijn ondertussen bijna een vast begrip 

geworden op Chiro Zolder! Enkele zondagen doorheen het 

werkjaar worden gehuld in een bepaald thema, dat kan gaan van 

‘Halloween’, over paaseieren rapen tijdens onze ‘paasraap’ tot 

omgekeerde dag, waarbij de leidsters Chiro geven aan de jongens en de leiders proberen 

de meisjes ‘in ’t gareel te houden’. Dit jaar gooien we ’t over een iets andere boeg … 
 

Dit jaar gaan we met Ziggy op reis. Ziggy beleeft een spannend ruimteavontuur en zoekt de 

zes unieke speelmedailles die tonen wat een Chironaut is. Benieuwd wat die 6 

speelmedailles precies zijn … Benieuwd of ook jij een échte Chironaut bent … Meer info 

volgt binnenkort !  

 

Chironaut, zn., mv.  (-en), m/v/x, Iemand die kan en durft spelen (1.) los van letterlijke en 

figuurlijke grenzen (2.) met een grote dosis fantasie en creativiteit.  
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Jaarplanning 

Dag Datum Activiteit 

Zondag  15/10/2017 Info- en inschrijfmoment 

Vrijdag 20/10/2017 Dag van de jeugdbeweging 

Vrijdag 10/11/2017 Aspitails (fuif van de aspiranten @JHDistel) 

Zondag 03/12/2017 Sinterklaas 

Zondag  24/12/2017 GEEN Chiro 

Zondag 31/12/2017 GEEN Chiro 

Zondag 21/01/2018 Mosselfeest Jeugdzorg 

Zaterdag 24/02/2018 Ouderavond 

Zaterdag tot zondag 10-11/03/2018 Minibivak 

Woensdag 09/05/2018 Bieravond 

Zaterdag tot maandag 21-30/07/2018 Bivak in Dilsen-Stokkem 

Zaterdag 08/09/2018 ChiroBeats 

 


