
FUZZY 2 
Januari – februari – maart  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

Voorwoord  
	  

Beste Chirovrienden 

Het jaar komt weer stilaan op zijn einde, wat uitnodigend is om er enkele statistieken bij 

te halen. U zal wel gemerkt hebben dat het goed gaat met Chiro Zolder, een stijgend 
ledenaantal van maar liefst 10% klinkt indrukwekkend, niet? En daar bleef het niet bij 

want ook uit onze tevredenheidsenquête blijkt dat maar liefst 99% van onze leden ook 
volgend jaar trouw blijft aan ons recept.  

Daarom willen wij u graag bedanken voor uw loyaliteit ten aanzien van Chiro Zolder. 

Naast deze zeer nuttige informatie, komen jullie te weten welke activiteiten er zullen 
plaatsvinden van januari tot maart en helemaal achteraan de Fuzzy vinden jullie onze 

kalender.  

Veel leesplezier!  

 

 

Aantal leden op een chirozondag 
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Gelukkig nieuwjaar! 

 
De gehele leidingsploeg wenst je in 2015 heel wat knotsgekke spelletjes, mooie 

chiromomenten en een gezond (chiro)jaar! 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 



	  
	  

Het uniform 
Nog geen uniform? Geen paniek! Er zal een verkoopstandje opgezet worden tijdens het 
inschrijfmoment voor het minibivak én tijdens de pauze van de ouderavond. Maar 
natuurlijk is ons uniform ook elke Chirozondag verkrijgbaar op de Jogem, je kan dan 

terecht bij Lara G en Sien.  

ü JIENS t-shirten (€10) 

ü Chirotruien (€20) 
De chirorok, -short of –hemd kan je kopen in de Banier (Vaartstraat 14 in Hasselt). Ben 
je trouwens nog op zoek naar een leuk cadeautje voor Kerst of Nieuwjaar, loop dan 

zeker eens binnen bij de Banier. Naast allerlei leke chiro hebbedingen verkopen ze ook 
leuke spelletjes (voor binnen en buiten), knutselmateriaal, ... 

! Voor de ribbels is het uniform niet verplicht  
 

 

Foto’s Bivak Wellen 2014 
Het is zo ver! De foto’s van het afgelopen bivak zijn gesorteerd. Normaalgezien hebben 
jullie afgelopen week een mailtje gekregen met de link naar de foto’s. Via deze link kan je 

gedurende 1 week de foto’s kopieren naar jouw computer. Vergeet dit zeker niet te doen! 
Heb je geen mail ontvangen of lukt het je niet om de foto’s te kopieren, stuur een mailtje 

sturen naar Diesel en Elke (diesel.elke@skynet.be) dan helpen zij je verder!  



	  
	  

Activiteiten t.e.m. maart 
 
Chiro tijdens de examens  
Tijdens de maand januari heeft een groot deel van de leiding examens. Hierdoor is het 
voor velen onmogelijk om naar de Chiro te komen. We hebben daarom een ‘speciale’ 

maand ingevoerd. Zo zal er een Chiro door sympathisanten  plaatsvinden, maar ook een 
familiedag (dan zijn de aspiranten een dagje leiding). Hieronder volgt een overzicht.  
 

Noteer het goed in jullie agenda’s! 
 

 

 

 

 

Net zoals tijdens de examenperiodes van voorgaande jaren doen we opnieuw een 
oproep aan zowat iedereen die zich wilt inzetten om voor 1 zondagje leider of leidster te 

zijn (18 januari). Heb je (nog eens) zin om alles te geven, leuke spelletjes te spelen, nog 
eens gek te mogen doen… dan is dit je kans! Graag een seintje aan de VB’s: Diesel of 

Elke (diesel.elke@skynet.be of 0498/536872) 

	  

	  	   	  	   	  

28 december Geen Chiro L 
4 januari Geen Chiro L 
11 januari Familiedag (aspiranten spelen leiding) 

18 januari Chiro door sympathisanten 
25 januari De leiding staat terug op post! J 



	  
	  

Mosselfeest Jeugdzorg 
Op zondag 18 januari 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. Daarom doen we een oproep om jullie steentje 

bij te dragen. Dank je wel! 

In deze Fuzzy vind je een eetkaart. Je kan deze, samen met het geld, meebrengen naar 

de Chiro op 11 januari. 

 
Themazondag: Carnaval  
Op zondag 8 februari 2015 vieren we carnaval op de Chiro. We verwachten die zondag 
alle leden verkleed op de Chiro. Trek dus zeker je mooiste, engste, grappigste… 
verkleedpakje aan!!! Hieronder nog een leuke kleurplaat voor de kleinsten onder ons! 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

 
Minibivak   
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we ook dit jaar weer op minibivak, een tof voorproefje 

voor het grote bivak waar je de echte bivaksfeer kan opsnuiven. Dit jaar vindt het 
minibivak weer plaats op het vertrouwde domein van Chiro Zolder op zaterdag 14 en 
zondag 15 februari 2015. Inderdaad, het weekend van Valentijn! En dat zullen we niet 
onopgemerkt laten voorbij gaan. Ons minibivak zal helemaal in het thema van 
Chiromantiek, het jaarthema van Chiro Vlaanderen, kaderen. Denk aan kampvuren en 

hartjesslingers maar natuurlijk gaan we vooral ravotten en spelen.  
 

Net als vorig jaar is er een algemeen inschrijfmoment, dit op zondag 1 februari 2015 
na de Chiro. We beginnen om 17u45 en eindigen rond 18u30. In deze Fuzzy vinden 
jullie het inschrijfformulier, dat jullie dan ingevuld meebrengen, samen met het 

inschrijvingsgeld (€15). Heb je toch liever een bezoek van de leiding? Geen probleem, 
laat dit even weten aan de leiding en dan komen ze graag bij je thuis langs. 

 
Graag vragen we aan de ouders om rekening te houden met het feit dat het minibivak 
duurt van zaterdagmorgen 8u30 tot zondagmiddag 13u. Wij kunnen geen rekening 

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

Helaas kunnen de aspiranten meisjes er dit jaar niet bij zijn aangezien zij met school 
naar Londen gaan. Maar geen nood, zij houden met hun groep een weekendje apart en 

krijgen zo een voorproefje van hun tweedaagse op bivak.  



	  
	  

Indien jullie nog vragen hebben, kan je op 1 februari bij de leiding terecht, of hen 

contacteren via de GSM-nummers die jullie achteraan in deze Fuzzy vinden.  

Heb je er zin in en wil je dit fantastische ‘Chiromantische’ minibivak voor geen geld van 
de wereld missen? Schrijf je dan zeker in op zondag 1 februari!! En dan zien we jullie op 
zaterdag 14 februari om 8u30 aan de Jogem.  

 

IK GA OP MINIBIVAK EN IK NEEM MEE 
☐	 Mijn uniform (niet verplicht voor de ribbels)	  

ü Meisjes: JIENS t-shirt en/of chirotrui 
Chirorok 
Blauwe, grijze of zwarte sokken 

ü Jongens: JIENS t-shirt en/of chirotrui of blauw hemd 
Chirobroek (met riem) 
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 J) 

☐	 Toiletgerief (tandenborstel- en pasta, handdoek, washandje, zeep, kam…) 
☐	 Pyjama en knuffelbeer 
☐	 Slaapzak, kussen en luchtmatras (geen hoge intex of kampeerbed!) 

	  

LLL	  GEEN SNOEP, GSM, 3DS, IPOD (dit is op eigen verantwoordelijkheid!!!) LLL	  

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

	  

	  

	  

	  

	  

	  

We realiseren ons dat dit werkjaar het mini-bivak en de ouderavond heel ongelukkig vallen, dit zijn nl de 2 
weekends van de krokusvakantie. Voor deze planning moeten we echter naast de agenda’s van de leiding 
ook rekening houden met de agenda’s van de Jogem en de Muze. En dat geeft voor dit jaar geen 
geslaagd resultaat L  

Om alle andere boekingen voor te zijn, hebben we nu al de Jogem en de Muze vastgelegd voor het 
volgende werkjaar! Dus noteer nu al in jullie agenda’s: 

Mini-bivak op 5 en 6 maart 2016 en Ouderavond op 20 februari 2016 (ov) 

We hopen dat op die manier iedereen opnieuw kan meegenieten van deze 2 topmomenten! 



	  
	  

Ouderavond 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert	    de 
Chiro een ouderavond. Elke groep bereidt 
de weken ervoor een dansje, toneeltje of 

een ander leuk optreden voor. Dat laten ze 
dan zien aan iedereen die wil komen kijken en ze treden op op een 

heus podium. Dit jaar wordt er opnieuw rond een thema gewerkt. We stappen in een 
teletijdmachine en nemen jullie mee op REIS DOORHEEN DE TIJD!  

De ouderavond vindt plaats op zaterdag 21 februari 2015 in CC de Muze. De show start 
om 19u, de deuren gaan open om 18u30. En net zoals vorig jaar proberen we niet alleen 

met de kinderen de sfeer erin te brengen, maar roepen we jullie, ouders, ook op om 
gehuld met de nodige ‘reis doorheen de tijd’-attributen deel te nemen!  

En geef toe, het was vorig jaar super gezellig, op het podium, maar ook in de zaal J ...
  

 

 
 
 

 
 

Vanaf 12 jaar betaal je €4 aan de kassa. Voor kinderen onder de 12 jaar en voor Chiro’s 

(in uniform) is het gratis.  
 
De dag erna (zondag 22 februari) is het GEEN CHIRO. 
 
De leden worden die avond al om 18u30 in de Muze verwacht.  
 
 

 



	  
	  

Diezelfde zaterdag is er een generale repetitie. Deze start om 9u30 en eindigt om 15u. 

Alle leden worden 5 minuten voor het begin van hun oefenmoment verwacht en kunnen 
na dat halfuurtje weer opgehaald worden door hun ouders. Hieronder volgt het schema 
wanneer iedereen aanwezig moet zijn.  

09.30 – 10.00 Ribbels 
10.00 – 10.30 Speelclub meisjes 
10.30 – 11.00 Speelclub jongens 
11.00 – 11.30 Kwiks 
11.30 – 12.00 Rakkers 
12.00 – 12.30 Tippers 
12.30 – 13.00 Toppers 
13.00 – 13.30 Tiptiens 
13.30 – 14.00 Kerels 
14.00 – 14.30 Aspiranten meisjes 
14.30 – 15.00 Aspiranten jongens 
 

Aspitails 
Sinds jaar en dag organiseert de oudste groep van Chiro Zolder, namelijk de Aspiranten, 
een fuif voor de jeugd van Heusden-Zolder en omstreken. In 2009 werd er een nieuw 

concept opgericht waar jaarlijks op verder gewerkt zou worden! Jaja hoor, Aspitails was 
geboren... Met een klapper van een eerste editie met uitverkochte zaal, deden we het de 

jaren erna steeds opnieuw minstens even goed!  
Dit jaar wordt er door de Aspiranten en Aspileiding, gewerkt aan een 7de editie. Deze 
belooft opnieuw een statement te worden op het gebied van jeugdfuiven...  

Wij verwachten jullie alvast op vrijdag 27 februari 2015 in JH Distel te Heusden! 
Kaarten zullen omstreeks nieuwjaar verkrijgbaar zijn bij de Aspi’s aan slechts €5!  

Tot binnenkort, tot op Aspitails! 
Marie, Ankelore, Mirthe, Niels, Laurens & Flor 



	  
	  

	  
	  

	  

Themazondag: 
Chirolympische 
spelen 
Op de chiro staan we nooit stil. We bewegen heel 
de dag, gewoon omdat het kan en natuurlijk omdat het mag.  

Maar welke sport beoefen jij? Kom op 8 maart in je sportkleren en maak ons blij! Dan 
sporten we met zijn allen, want alleen, dat is nooit plezant en misschien ben jij wel de 

beste van heel ons Chiroland?? 

 
Paasraap  

Op zondag 29 maart, de week voor Pasen, organiseren we 
voor de jongste afdelingen (Ribbels, Speelclub en Rakwi’s) 

onze Paasraap. De paashaas zal die zondag voor ieder lid 
eitjes verstoppen. Kleine, grote, van chocolade of 

hardgekookte; Voor iedereen wat wils! Vergeet die dag zeker 
je mandje niet mee te nemen naar de Chiro!  

De week erna, zondag 5 april, is het geen Chiro omwille van Pasen.  



	  
	  

Gegevens van de leiding 
RIBBELS  Lara Goris  0496/187713 
 Lotte Vanoppen  0476/086823 
 Lotte Vaes  0494/237123 
 Sander Geerts  0497/366603 
 Simon Vercruysse  0493/558560 
 Bas Vandevoort  0472/966597 
SPEELCLUB MEISJES Romi Masset  0494/766016 
 Sien Vandevoort  0474/221845 
 Elisabeth Vanvelk 0478/176265 
SPEELCLUB JONGENS  Willem Geerts  0498/198465 
 Willem Vercruysse  0493/558569 
 Wouter Vanoppen 0494/848758 
KWIKS Anna Douven 0487/517280 
 Greetje Duvivier  0499/146340 
 Annelore Theunissen 0497/329316 
 Camille Vanpeteghem 0496/082084 
RAKKERS Maarten Goedseels 0497/385612 
 Kobe Claes 0494/686345 
 Jelle Hermans 0470/898960 
TIPPERS Fien Peys 0493/743272 
 Liza Mullens 0494/429255 
 Melissa Meykens 0498/768272 
TOPPERS Arne Coppens 0496/680196 
 Koo Vancluysen 0496/397368 
 Dario Jans 0487/461376 
TIPTIENS Hanne Vanvoorden 0494/790878 
 Lara Rogiers 0494/687124 
 Marjan Geerts  0498/198464 
KERELS  Wim Houben  0494/101998 
 Bram Coppens 0496/680195 
ASPIRANTEN MEISJES Mirthe Thewissen 0495/408394 
 Marie Vermeiren 0485/284509 
 Ankelore Maes 0476/396058 
ASPIRANTEN JONGENS Niels Reynkens 0494/325071 
 Laurens Selathuri 0494/940967 
 Flor Vancluysen 0476/290448 



	  
	  

Jaarplanning 

Dag Datum Activiteit 
Zondag 

Zondag 

Zondag 

28/12 en 04/01 

01/02/2015 

08/02/2015 

Geen chiro  

Inschrijfmoment minibivak  

Themazondag Carnaval 

Zaterdag tot zondag 14-15/02/2015 Minibivak 

Zaterdag 21/02/2015 Ouderavond 

Vrijdag 27/02/2015 Aspitails 

Zondag 08/03/2015 Themazondag Chirolympische 

spelen 

Zondag 29/03/2015 Paasraap 

Zondag 26/04/2015 Uitstapje naar Bokrijk 

Zondag 10/05/2015 Themazondag Sing that song 

Woensdag 13/05/2015 Bieravond 

Dinsdag tot donderdag 21-30/07/2015 Bivak 

Zaterdag 05/09/2015 Chirobeats 

	  

	  


