
WERKING CHIRO ZOLDER 
    

INFOMOMENT 16 OKTOBER 2016 

 

 

 

 

EEN CHIROZONDAG,  

NIET ZOMAAR EEN ZONDAG 
 



Wie of wat is  

Chiro Zolder? 



Chiro Zolder,  
een deeltje van de grote Chiro 

Chirojeugd Vlaanderen telt .... 

 10 verbonden                  verbond Limburg 

 73 gewesten                     gewest Sprankel 

 902* plaatselijke groepen        Chiro Zolder 
 

 goed voor 107 576* kinderen en jongeren die mee Chiro maken … 
 

                       * Cijfers werkjaar 2015-2016 



Chiro Zolder,  
2 Chiro’s onder 1 dak 

Chiro Zolder 

JIENS = Jij, ik, een noodzaak samen 

Chiro Spratoka 
LJ/602 

jongens 

Chiro St Vincentius 
LM/602 
meisjes 



Chiro Zolder,  
dat zijn 6 afdelingen ... 

 Ribbels  1ste en 2de leerjaar 

 gemengde werking 

 Speelclub   3de en 4de leerjaar 

  speelclub jongens en meisjes  

 Rakwi’s   5de en 6de leerjaar 

  rakkers en kwiks 

 Tito’s   1ste en 2de secundair 

  toppers en tippers  

 Keti’s   3de en 4de secundair 

  kerels en tiptiens  

 Aspiranten  5de en 6de secundair 

 aspi jongens en meisjes 

 

  

 



Chiro Zolder,  
een leidingsploeg ... 



Chiro Zolder,  
een leidingsploeg ... 

Ribbels 
              62 leden 

 

Marjan Geerts 
3de jaar 

Femke Meykens 
1ste jaar 

Valerie Schuyten 
1ste jaar 

Jelle Hermans 
3de jaar 

Bram Houben 
1ste jaar 

 



Speelclub meisjes 
             27 leden 

 

Maud Vanoppen 
1ste  jaar 

Jolien Wysmans 
1ste  jaar 

Silke Claes 
1ste  jaar 

 

              

       

Chiro Zolder,  
een leidingsploeg ... 



Speelclub jongens 
29 leden 

 

Simon Vercruysse 
3de jaar 

Adriaan Goedseels 
1ste jaar 

   

     
 

Chiro Zolder,  
een leidingsploeg ... 



Kwiks    
27 leden 

 

An-Sofie Vanvoorden 
1ste  jaar 

Brenda Elbrink 
1ste jaar 

Mirthe Thewissen 
4de jaar 

 

 

 

Chiro Zolder,  
een leidingsploeg ... 



 

Rakkers          

28 leden 

 

Wiebe Peeters 
2de jaar 

Willem Vercruysse 
3de jaar 

Chiro Zolder,  
een leidingsploeg ... 



Chiro Zolder,  
een leidingsploeg ... 

Tippers 
             25 leden 

 

Valerie Vandebroek 
1ste jaar 

Melissa Meyens 
3de jaar 

Lore Duvivier 
1ste jaar 



Toppers      
16 leden 

 

Sander Wyckmans 
1ste jaar 

Daan De bruyn 
2de jaar 

 

 

Chiro Zolder,  
een leidingsploeg ... 



Tiptiens 
18 leden 
 

Anna Douven 
3de jaar 

Maxime Tricarico 
1ste jaar 

 
 
 
 

         
 

Chiro Zolder,  
een leidingsploeg ... 



Kerels              
9 leden 

 

Victor Peeraer 
2de jaar 

Maarten Goedseels 
3de jaar 

 

Chiro Zolder,  
een leidingsploeg ... 



                                  Aspi meisjes 
       14 leden 

 

Lotte Vanoppen 
3de jaar 

Elisabeth Vanvelk 
3de jaar 

     

     

     

Chiro Zolder,  
een leidingsploeg ... 



Aspi jongens                                    

7 leden 

 

Bas Vandevoort 
3de jaar 

Chiro Zolder,  
een leidingsploeg ... 



 

Willem Vercruysse 

en  

Lotte Vanoppen 

Chiro Zolder,  
de hoofdleiding ... 



 
Chiro Zolder 

 

261 leden 
27 leiding 

 
288 kinderen en jongeren 

die mee Chiro maken 

Chiro Zolder,  
niet zomaar een Chiro ... 



Chiro Zolder,  
met ook 2 VB’s ... 

VB als ruggesteun 
... leiding en hoofdleiding ondersteunen 
... goede dingen in de verf zetten, maar ook de vinger op de wonde leggen wanneer er 
 iets niet goed verlopen is 
... een luisterend oor proberen te zijn voor leiding en ouders 
  

VB als confrontatiefiguur 
... het onderwerp eens van een andere kant belichten 
... af en toe de leiding een ‘spiegel’ voorhouden 

  
VB als inspirator 
... zorgen voor de nodige impulsen 
... feedback geven aan de leiding 

 
VB als bruggenbouwer 
... een gesprekspartner kunnen zijn voor ouders en derden 
... een bemiddelende rol hebben 

  



Chiro Zolder,  
en 2 VB’s 

VB, oftewel volwassen begeleiding ... Diesel en Elke 
Diesel (Dominic) Schepers, jarenlang lid en leider geweest bij Chiro Zolder. 
Elke Polders, jarenlang lid en leidster geweest bij Chiromeisjes Heusden. 
Ondertussen 3 kinderen: Wanne (rakkers), Noud (speelclub j) en Hanno (4 
jaar). Kortom 2 Chiro-freaks waarvan het Chiro-vlammetje nog steeds niet is 
uitgedoofd ... 

      

Diesel en Elke zijn aanwezig ... 
... op de wekelijkse LK (=leidingskring) 
... op het startweekend (start chirojaar), werkweekend (voorbereiding bivak) 
 en gaan ook mee op bivak 
... tijdens de opening op zondagnamiddag 
... op de activiteiten zoals ouderavond, brunch, ... 
     

 

Je kan Diesel en Elke hier altijd aanspreken. 



Een zondag- 

namiddag 



Een Chironamiddag start om 14.00 en eindigt om 18.00, 
voor de keti’s en aspi’s duurt de namiddag tot 18.30 
 

 Er is aanwezigheid van de leiding op het terrein vanaf 13.45, 
 dus graag je zoon/dochter niet vroeger brengen. 

 De Chiro start om 14.00, zorg ervoor dat je op tijd bent! 
 

 Om 18.00 wandelen de leden met de  
 leiding tot aan de ‘bocht’. De leiding 
 wacht tot alle leden zijn opgehaald. 
 Gelieve te parkeren tg de Jogem en  
 niet op de parking van Jogem zelf.  
 Dit omwille van de veiligheid van de fietsers. 
 

Chiro Zolder,  
een chirozondag ... 



We starten met een opening … 

 

 

Chiro Zolder,  
een chirozondag ... 

hallo, hallo, chiro 

aandacht – samen – één  

inspectie 
de uniformen worden nagekeken 

kreet 
iedere afdeling roept een kreet 

gebedshouding 
We geloven in een Chiro waar we volop kunnen 

 zingen en springen, spelen en delen, bidden en dansen,  

we geloven dat zo’n Chiro beweging maakt.    

mededelingen 

lied 

aandacht – samen – klaar 

prettige namiddag 



Op de Chiro is iedereen in volledig uniform. 
 
 Voor nieuwe leden is dit niet van toepassing. 
  Zolang zij niet zeker zijn om bij de Chiro te blijven 

 mogen zij in spelkledij naar de Chiro komen.  
   Op (mini)bivak verwachten we wel dat zij een uniform     

 hebben. 
 
 De Ribbels hoeven geen uniform te kopen. 
     Op (mini)bivak verwachten we wel dat zij een JIENS t-shirt 
 hebben.  

Chiro Zolder,  
een chirozondag ... 



 

 ‘JIENS’ t-shirt 

 Chirotrui 

 Chirorok 

 Chiro, blauwe, grijze 
of zwarte kousen 

 

 stevige schoenen 

 

Chiro Zolder,  
het uniform voor de meisjes 



 

 Chirohemd  

 Chirotrui 

 korte Chirobroek 

 (Chiro)riem 

 Chiro, blauwe, grijze 
of zwarte kousen 

 

 stevige schoenen 

Chiro Zolder,  
het uniform voor de jongens 



‘JIENS’ t-shirten (€ 10) en Chirotruien (€ 20) zijn te verkrijgen 
bij Chiro Zolder. 

  vandaag na het info-moment 

  iedere laatste zondag van de maand, voor de Chiro 

 

Het uniform kan je kopen in de Banier,  

de Chirowinkel : 
 

     Vaartstraat 14 

     3500 Hasselt  

Chiro Zolder,  
het uniform 



      

Zorg ervoor dat overal  

        de naam van je zoon/dochter opstaat. 

 

        

   Zeker in het uniform,  

   want hij/zij is  

   niet de enige met  

   een blauwe Chirotrui !  

Chiro Zolder,  
het uniform 

Welke trui is nu van mij? 



      

 Het uniform dient om te spelen, 
 en mag/moet dus vuil worden!! 

 

        

    

Chiro Zolder,  
het uniform 

TIP : een oud deken op de achterbank is soms geen overbodige luxe  



In de Chiro kiezen we voor het spelend opvoeden, 
omdat in het spelend samenzijn 
volgende waarden ten volle een kans krijgen: 
 
fantasie 
creativiteit 
iets belangeloos doen 
zichzelf riskeren 
zichzelf relativeren 
genieten van het samenzijn 
zelf normen vinden en aannemen 
verwondering 
ploeg bevorderen. 
 
Zo is echt spelen, leren leven! 

Chiro Zolder,  
en dan .... spelen! 



Om 16.00 pauzeren we even. 

Tijd voor een drankje en een hapje.  

 

 Liefst een drinkbus. 

 Fruit en/of een koek, snoep mag niet. 

 

Daarna hebben de kinderen even vrij.  

6 leiding hebben ‘wacht’ en houden toezicht. 

Chiro Zolder,  
een chirozondag ... 

Plein + lokalen Voorkant  speeltuin Achterkant  speeltuin reserve 

Femke en Maarten Lotte en Wiebe Mirthe en Sander Bram, Maud en Jelle 



Het lidgeld voor dit werkjaar bedraagt € 20 per kind. 
 

Hiermee wordt je zoon/dochter aangesloten bij Chirojeugd 
Vlaanderen (€ 12/lid) en is dan verzekerd voor:  
 ongevallenverzekering 
 burgerlijke aansprakelijk 
 overlijden en invaliditeit 

 
De inschrijvingen lopen af op zondag 30 oktober 2016. Vanaf 
zondag 6 november kunnen er geen kinderen meer 
opstarten. Ook een regelmatige aanwezigheid doorheen het 
werkjaar is vereist om mee op bivak te mogen. 

Chiro Zolder,  
en wa kost da? 



Van het lidgeld gaat dus een groot deel naar Chirojeugd 
Vlaanderen. Er blijft nog een klein deeltje over voor de aankoop 
van spel- en knutselmateriaal en voor de organisatie van 
verschillende activiteiten, waaronder het jaarlijks bivak. Maar ... 
we kunnen terugvallen op onze succesvolle fuif, nl  Chirobeats! 
 
Desondanks is materiaal altijd welkom ... 
Heb je thuis of op je werk stylo’s, ballonnen, 
posters, enveloppen, tennisballen,  
gezelschapspelen, ... teveel.  
Geef ons een seintje!  
Wij kunnen er vaak nog fijn mee spelen.  

Chiro Zolder,  
en wa kost da? 



Overige activiteiten 



Chiro Zolder,  
jaarplanning... 

Activiteit Dag Datum 

Brunch  zondag 13 november 2016 

Sinterklaas zondag 4 december 2016 

Ouderavond zaterdag 11 februari 2017 

Mini-bivak zaterdag - zondag 11 + 12 maart 2017 

Bieravond vrijdag 14 april 2017 

Bivak   21 tot 30 juli 2017 

    start bivak Ribbels  maandag 24 juli 2017 

     bezoekdag zondag 30 juli 2017 

     einde aspi’s en leiding maandag 31 juli 2017 

Laatste chirozondag zondag 3 september 2017 

Chirobeats  zaterdag 9 september 2017 



Thema Wanneer? 

Halloween 30 oktober 

Carnaval 26 februari 

Omgekeerde dag (meisjes ↔ jongens) 2 april 

Chiro op verplaatsing 7 mei  

Chiro Zolder,  
themazondagen 



 Dag van de jeugdbeweging 
 vrijdag 21 oktober 2016 

Laat zien dat je lid bent van een jeugdbeweging 

en ga in uniform naar school of naar het werk. 

 

 

 
 



Chiro Zolder,  
Brunch op zondag 13 november 2016 



Chiro Zolder,  
Sinterklaas op zondag 4 december 2016 



Chiro Zolder,  
Ouderavond op zaterdag 11 februari 2017 



Chiro Zolder,  
Mini-bivak op zaterdag 11 en zondag 12 maart  

De leden maken kennis met alle  

ingrediënten van het groot  

bivak, zoals samen slapen,  

bivakkost eten, spelletjes spelen, 

zangstonde, .... 

 

 

 
 



Het mini-bivak kost € 20 per kind. 

We organiseren een inschrijfmoment  op zondag 26 februari,  

na de Chiro.  Meer info in Fuzzy 2 
 

Zeker een aanradar! 

 

 

 

 

 
 

Chiro Zolder,  
Mini-bivak op zaterdag 11 en zondag 12 maart  



Chiro Zolder,  
Bieravond op vrijdag 14 april 2017 



Chiro Zolder,  
Bivak van 21 tem 30 juli 2017 in Geel 

Ribbels gaan 7 dagen (24-30 juli) - € 90 
De andere afdelingen gaan 10 dagen - € 130 



Chiro Zolder,  
Bivak van 21 tem 30 juli 2017 in Geel 

07.00 de VB’s wekken de leiding 
07.30 de leden worden gewekt, tijd voor de opschik 
08.00 opening, bivakdans en ontbijt + diensten 
09.30 start spelvoormiddag 
12.00 opschik, opening en middageten 
13.00 platte rust en brieven schrijven 
14.00 spelnamiddag 
16.00 vieruurtje 
16.15  vervolg spelnamiddag 
18.00 opschik, sluiting, bivakdans en avondeten 
19.30 spelavond 
20.30 ribbels en speelclub krijgen een nachtkusje 
21.00 rakwi’s kruipen onder de wol 
21.30 tito’s gaan slapen 
22.00 keti’s vertrekken richting dromenland 
22.30  en ook de aspi’s gaan slapen 
23.00 leidingskring 

bivaktijd 
  
We zetten op bivak 
onze klok een uur 
terug, dwz 7.00 in 
Geel is 8.00 in 
Zolder. Op die 
manier is het sneller 
donker.  

  







Chiro Zolder,  
Chirobeats op zaterdag 9 september 2017 



Chiro Zolder,  
Chirobeats op zaterdag 9 september 2017 



Op de hoogte  

blijven ... 



De ‘Fuzzy’ 

 

Het infoblaadje van Chiro Zolder, 

verschijnt 3 keer per werkjaar: 
 

Fuzzy 1 okt-nov-dec 2016 

Fuzzy 2 jan-feb-ma 2017 

Fuzzy 3 apr-mei-jun 2017 

 

De Fuzzy wordt verdeeld op de chiro,  

daarna in de brievenbus gestoken  

en is ook steeds terug te vinden op FB en op onze website. 

Chiro Zolder,  
op de hoogte blijven ... 



Sinds enkele jaren is er ook een gesloten groep voor de ouders 
van onze leden op Facebook. 
    

De groep wordt beheerd door de VB’s. 
     

We posten regelmatig weetjes,  
informatie, foto’s, ... 
En vooral op bivak wordt deze groep  
Kort en actief opgevolgd !  
      
 

Lid worden?  
Stuur een mailtje naar Elke, met de  
vermelding wie je zoon/dochter is!! 

Chiro Zolder,  
op de hoogte blijven ... 



Heel veel info vind je ook op onze website 

www.chirozolder.be 

Chiro Zolder,  
op de hoogte blijven ... 



Zijn er nog vragen? 



Zodadelijk start het inschrijfmoment: 

 De ribbels in het ribbellokaal 

 De meisjes zitten boven 

 De jongens in het speelclub jongens lokaal 
  Telkens 1 tafel per afdeling met 1 leider of leidster 

 betalen van het lidgeld (€ 20 per kind) 

  controleren van de gegevens op de ledenlijst 

 

 Verkoopstand T-shirten, Chirotruien en 2de handsuniformen 

 Inschrijfstand voor de brunch  

 

Als je ‘t mij vraagt, 
Chiro Zolder! 



Dank je wel! 


