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VOORWOORD  
 
 

Lieve Chirovrienden en –vriendinnen, 
 
We zijn alweer aanbeland bij de laatste Fuzzy van dit werkjaar.  
 
Het mini-bivak zit er net op en hopelijk hebben jullie evenveel zin in het grote bivak 
gekregen als ons! Maar eerst staan er nog drie fantastische Chiromaanden op ons 
te wachten. De jaarlijkse bieravond komt er aan en we hebben de twee beste 
themazondagen nog in het vooruitzicht.  
 
In juni, tijdens de examens, nemen we een kleine adempauze om er in juli 
helemaal in te vliegen tijdens dé climax van elk Chirojaar : het bivak! Dit jaar 
trekken we richting Geel. De eerste info vind je in deze Fuzzy, maar alle details 
komen jullie te weten tijdens het huisbezoek wat je van de leiding mag verwachten 
eind juni – begin juli. Gaan jullie op vakantie begin juli? Laat dit tijdig weten aan de 
leiding. 
 
Op de laatste pagina vind je, zoals altijd, een overzicht met alle belangrijke data. 
Bekijk deze zeer goed, want de datums van de themazondagen zijn gewijzigd! 
 
Veel leesplezier!  
De leidingsploeg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Chiro Zolder in 2019 al 75 jaar bestaat? 
       Was jij in de voorbije 75 jaar leider of leidster  
         bij Chiro Zolder? Kijk dan snel op pagina 12. 
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Een korte terugblik ... 
 

Ouderavond 
 

We kunnen denk ik allemaal wel besluiten dat dit 
jaar de ouderavond een topeditie was!!! Een 
dikke pluim voor al onze leden en natuurlijk ook 
de ouders!! Het was zo’n geslaagde avond dat 
we stoelen moesten bijzetten opdat elke ouder 
toch de talenten kon zien van zijn/haar kind. Het 
was een show vol plezier en vertier en ik ben er 
zeker van dat iedereen er van genoten heeft. 

 
 

Mini-bivak 

 

Het leukste weekend van het jaar zit er alweer op. De 
weergoden waren ons goed gezind en het werd een 

stralend weekend. De ribbels hebben gevochten tegen het 
cookiemonster, de speelclubmeisjes ontwierpen speelclubland, de 

speelclubjongens werden twee dagen lang écht soldaten, de tippers amusseerden 
zich met een monopolyrace rond de wereld, van baby tot oma in 1 
dag dat was de tijdlijn van de tiptiens en de kerels hielden een groot 
spel in de … Ikea.  
Daarnaast hebben de kookouders zich weer uitgesloofd, wij twijfelen 
nog altijd of we de wortelstoemp, de spaghetti of toch de hotdog het 
lekkerst vonden.  
 

 
 
 
 

  

 



 
 

5 

Boodschap van algemeen nut  
 
 

Enkele afspraken over de Chirozondag ... 
 
 Vanaf 13.45 is er toezicht door de leiding, breng je kinderen dus niet te vroeg 

naar de Jogem, maar ... 
 

 Om 14.00 wordt er gefloten en starten we de 

namiddag met de opening. Wees dus op tijd! We 

merken de laatste tijd dat er heel wat leden te laat 

toekomen en dat vinden we niet leuk.  
 

 We kunnen ook niet toestaan dat er leden in de loop van de namiddag 

toekomen en/of vertrekken.  
 

 Gelieve afscheid te nemen van je kinderen ‘in de bocht’ en niet mee te 

wandelen tot aan het lokaal van je kind.  

Heb je een vraag of wil je graag iemand van de leiding spreken, dan kan dat 
uiteraard wel! 
 

 Heeft je kind nog geen uniform (voor de Ribbels is dit immers geen verplichting) 

gelieve dan je kind ‘spelkledij’ aan te doen die mag vuil worden – want dat moet 

kunnen op de Chiro . En een jeansbroek is nog steeds geen spelkledij. 
 

 Chirotruien en Jiens T-shirten kunnen gekocht worden, iedere laatse zondag van 

de maand voor de Chiro. Dus voor de komende maanden is dat op zondag 30 

april, 28 mei en 25 juni. 
 

 De Chiro eindigt om 18.00 voor alle afdelingen tem tito’s. De keti’s en aspi’s 

hebben Chiro tot 18.30. 
 

Omwille van de veiligheid van onze (fietsende) leden willen 

we vragen om jullie auto’s NIET op de parking van de 

Jogem te parkeren maar aan de overkant (parking 

gemeentehuis en ‘t Molenholleke). 

 

We hopen op jullie medewerking. 
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Wat staat er nog op het programma… 
 

Bieravond  
 
Op vrijdag 14 april organiseren 
we onze jaarlijkse bieravond. 
Waaraan kan u zich aan 
verwachten?  
 

 Een gezellig openlucht-café 

aan Jogem: de ideale gelegenheid voor een gezellige babbel met Chiro-ouders, 

oud-leiding, de VB’s en natuurlijk de leiding van Chiro Zolder.  

 Een reeks smakelijk, bekende en te ontdekken, bieren.  

 Lokaal muzikaal talent : we verwelkomen dit jaar opnieuw ‘Stray Dogs’, 

ondertussen al het derde jaar op rij dat u kan genieten en meezingen met hun 

aanstekelijke covers en eigen nummers. We zijn ook ontzettend enthousiast dat 

Jelle Hermans (leider van de ribbels) met zijn band ‘Stadswacht’ komt optreden. 

Verwacht u aan een combinatie van pop, rock, kleinkunst, cabaret en een portie 

studentikoziteit.  
 

Kortom, een geweldige avond om het Paasweekend 

feestelijk in te zetten! Iedereen is vanaf 20 uur welkom op het 

binnenplein van Jogem.   

Zondag 16 april – GEEN Chiro (Pasen) 

  
Baseballtornooi gemeente 

 

Zoals ieder jaar strijden op paasmaandag alle 
jeugdverenigingen van Heusden- Zolder voor de eerste 
plaats op het gemeentelijke baseballtornooi. Vorig jaar 
kaapten onze leidsters de beker weg bij de meisjes!! 
Benieuwd of onze huidige ploeg dit resultaat kan 
evenaren ... 
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Themazondag – Omgekeerde zondag 
 
Op zondag 23 april draaien we de rollen opnieuw om. De jongensleiding voorziet 
een ruige, stoere namiddag voor de meisjes en omgekeerd, ontdekken de jongens 
de wondere wereld van de meisjes.    
 
Vorig jaar was de ‘omgekeerde zondag’ een schot in de roos. Hoewel het de eerste 
momenten wat aftasten was, hebben de leden zich geamuseerd en hebben ze 
spelletjes gespeeld waar ze zelfs nog nooit van gehoord hadden.  
 
Jullie kennen het principe, de meisjes komen die dag als jongen naar de Chiro en de 
jongens, tja ... die doen een Chirorokje aan . 
 
Opgelet! De datum van deze themazondag is veranderd. De omgekeerde dag vindt niet langer plaats op 2 
april, maar op 23 april.  

 

  
 
 
 

 

Themazondag – Uitstap 
 

We gaan weer op uitstap! Vorig jaar gingen we schaatsen en naar Pretland, dit jaar 
hebben we wat langer gewacht zodat we, hopelijk onder een stralende zon, op 
zondag 30 april onze vertrouwde lokalen verlaten.  
 

Wat gaan we doen?  
De ribbels gaan naar de kinderboerderij op Domein 
Kiewit in Hasselt. Geiten, konijnen, cavia's en kippen, 
opgelet de ribbels komen eraan! We gaan ook kampen 
bouwen en avonturen beleven in de klim-en-
klauterhoek en op de speelbrug. 
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De speelclub, rakwi’s en tito’s gaan naar de 
avonturenberg in Beringen. We gaan er niet 
zomaar rondhangen, op 30 april is er namelijk 
een heuse familiedag ‘Mijn topavontuur’ met 
allerlei activiteiten zoals katapult schieten, een 
parcours op de avonturenberg, een klimmuur en 
nog veel meer! 

 
De oudste afdelingen, keti’s en aspi’s, gaan naar het blotevoetenpad in Zutendaal. 
 
Wij zoeken voor deze uitstap nog ouders die willen rijden. Als je kan rijden, gelieve 
dit dan aan de leiding van je zoon/dochter te laten weten of stuur hen een smsje. 
Vermeld duidelijk of je heen (direct na de opening, omstreeks 14u15) of terug 
(omstreeks 17u30) kan rijden en hoeveel plaatsen je hebt (eigen kind + ..... ).  
 

Ribbels Marjan Geerts 0498/19 84 64 
Speelclub jongens Simon Vercruysse 0493/55 85 60 

Speelclub meisjes Maud Vanoppen 0476/08 68 15 

Kwiks Mirthe Thewissen 0495/40 83 94 
Rakkers Willem Vercruysse 0493/55 85 69 

Tippers Melissa Meykens 0498/76 82 72 
Toppers Daan de Bruyn 0471/50 25 04 

Tiptiens Anna Douven 0487/51 72 80 

Kerels Victor Peeraer 0491/08 19 87 
Aspi meisjes Lotte Vanoppen 0479/08 68 23 

Aspi jongens Bas Vandevoort 0472/96 65 97 
 
 

Opgelet! De datum van deze themazondag is veranderd. De uitstap vindt niet langer plaats op 7 mei, maar 

op 30 april.  
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Chiro tijdens de examens  
 

In mei en juni heeft de leiding blok en examens. Hierdoor is het voor velen 
onmogelijk om naar de Chiro te komen. Hieronder volgt een overzicht. Noteer het 
goed in jullie agenda's!  

28 mei: Familiedag = een mix van de leukste leiding, oud-leiding en aspiranten! 

4 juni:  GEEN Chiro 

11 juni: GEEN Chiro 

18 juni: Chiro voor ribbels, speelclub en rakwi’s 

25 juni: Chiro voor iedereen en tevens de laatste Chirozondag voor het bivak 

 
Bivak 2017 in Geel 
 
Wij kunnen vol enthousiasme aankondigen dat 
het volgend bivak zal plaatsvinden in Geel. Na de 
kampplaats meerdere keren te hebben bezocht, 
hebben we vastgesteld dat deze perfect is voor 
onze grote, fijne bende!  
 

De aspiranten vertrekken als eerst om de tenten op te zetten, op donderdag 20 
juli.  

De speelclub, rakwi’s, tito’s en keti’s vertrekken vrijdag 21 juli. 

De ribbels moeten wat langer wachten en vertrekken op maandag 24 juli. 
 

Onze bezoekdag vindt dit jaar plaats op zondag 30 juli.  

De aspiranten blijven zoals elk jaar nog een extra dagje om te helpen opruimen.  

Zij keren terug op maandag 31 juli, samen met de leiding, VB’s en kookouders. 
 
In de weken voor het bivak komt de leiding langs met de nodige informatie. We 
vertellen jullie dan wanneer we precies vertrekken, wat er in de koffer moet, 
wanneer deze moet binnengebracht worden, enzoverder.  
 
Hoeveel kost dat?  
Om mee te gaan betaal je dit jaar € 130,00 voor het eerste (en oudste) kind. De 
volgende kinderen betalen telkens € 5 minder en het 4de kind mag gratis mee! 
Ribbels betalen € 90,00 voor het bivak. 
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Laatste chirozondag van het chirojaar 
 
In augustus is het GEEN Chiro. En zondag 3 september is het de allerallerlaatste 
Chirozondag met de huidige leidingsploeg. Geniet van een namiddagje spelen en 
ravotten met je afdeling en leiding, want de volgende keer ziet alles er heel anders 
uit ... 

 
Chirobeats 
 
Op zaterdag 9 september 
2017 organiseren we onze 
jaarlijkse fuif, ChiroBeats. De 
locatie blijft dezelfde, nl. 3 
podia verspreid over 3 
feesttenten aan onze 
chirolokalen. 
Er is voor iedereen wat wils. 
Voor de ‘ouderen’ onder jullie, 

is er de Golden Oldies Stage, of de Duvelbar. Hier kunnen jullie proeven van lekkere 
(zware) biertjes en dansen op muziek van ‘jullie’ tijd. Voor de jongeren is er ’t Fort 
en de Mainroom. Hier komen de hipste DJ’s van het moment muziek draaien. Een 
ideaal moment dus om samen met je zoon en/of dochter op stap te gaan!!! En op 
een leuke manier onze Chiro te steunen.  
 
En net als de vorige jaren doen we ook weer een beroep op jullie, ouders, om te 
komen helpen op onze fuif. Tappen, tussentoog, bonnekes verkopen of aan de 
inkom zitten .... Het kan allemaal en nog leuk om te doen! Tijdens de bezoekdag op 
bivak zal er leiding rondgaan om jullie gegevens te noteren.  
 

Startdag 
 
En nu al meegeven dat we het nieuwe werkjaar, 2017-2018, opstarten op zondag 
17 september. Nieuwe leden zijn dan 
uiteraard welkom, oa alle meisjes en jongens 
die gestart zijn in het eerste leerjaar! 
Daarnaast heten 
we ook enkele 
nieuwe leiders en 
leidsters   welkom.   



 
 

11 

Een lid aan het woord ... 
 

 
Chiro is te gek 

een super leuke plek. 
 

En als je speelt,  
is het de passie die je deelt. 

 

Kijk eens om je heen, 
je bent hier niet alleen. 

 

En nog een goed idee, 
neem je vriendjes met je mee. 

 

Want met een superleuke leiding, 
en tussen jongens en meisjes een scheiding* 

is het hier echt geweldig want ... 
 

CHIRO AAN DE TOP 
NIEMAND KAN ER TEGENOP !! 

 
Paulien Put 

                                    kwiks 

 
*behalve bij de ribbels 

 
 

Herken je de platenhoezen? 
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75 jaar Chiro Zolder 
 
In 2019 bestaat Chiro Zolder 75 jaar en dat wordt (uiteraard) flink gevierd!! 
 
2019 ... da’s nog wel efkes. Dat klopt, maar toch ook weer niet. We willen graag de 
rijke geschiedenis van Chiro Zolder in kaart brengen. En daarom zijn we op zoek 
naar Zolderse Chiroleiders en leidsters van de verschillende generaties die mee 
willen schrijven aan dit verhaal. Geen paniek, jullie moeten niet zelf achter ‘het 
typmachine’ kruipen maar we zijn op zoek naar dé verhalen, leuke anekotes, 
bivakthema’s en –plaatsen, tradities,  interessante weetjes, kwajongensstreken,  ... 
van toen! 
Ben jezelf een ‘oude rot’ van Chiro Zolder, of ken je iemand (je ouders, oom, 
buurvrouw, ...) die graag zijn/haar ervaringen wil delen? Gelieve dan contact op te 
nemen met Diesel (0495/268067) of Elke (0498/536872) of via mail 
(diesel.elke@skynet.be of chirozolder@gmail.com).  
 
Heb je nog ergens foto’s, oude uniformen, inkomkaarten van de Castleparty, oude 
zangbundels, krantenartikels van de Top 64 of wat dan ook bij je thuis liggen? Ook 
deze dingen zijn meer dan welkom! Laat het ons weten. 
 
En nu al willen we enkele ‘Chiro-vlammetjes’ aanwakkeren. Volgend jaar gaan we 
op zoek naar ‘Chirofreaks’ die mee hun schouders willen zetten onder de viering 
van 75 jaar Chiro Zolder. En dat kan gaan van het organiseren van allerlei 
activiteiten, het zoeken van de juiste adressen van alle oud-leiding, het sleuren van 
tafels tijdens het evenement, .... Jullie zijn gewaarschuwd ;-)  
 
2019 wordt hét feestjaar voor Chiro Zolder, 
mede dankzij de hulp van jullie!? 
 

 
 
 
 
 
 

 
Alvast bedankt. 

 
 
 

De eerste bekendmakingsaffiche 1987-1988 

 

mailto:diesel.elke@skynet.be
mailto:chirozolder@gmail.com
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Lekker op kamp 
 

Ook dit jaar sparen we de GELE flapjes die je vindt 
op de melkbrikken van Joyvalle en de 
sinaasappelsap van Appelsientje. Per 10 gespaarde 
flapjes krijgen we 1 liter gratis melk om mee te 
nemen op bivak. Vorig jaar spaarden we  1465 
flapjes, goed voor 146 liter gratis melk! 
 

Je mag de flapjes iedere zondag afgeven aan je 
leiding. Steek je flapjes in een zakje of envelop en 
zet er het aantal flapjes en je afdeling op! Want 
ook dit jaar krijgt de afdeling met de meeste ingezamelde flapjes een verrassing op 
bivak!  Het grote (en laatste) inzamelmoment is op zondag 28 mei.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naast melk sparen we ook dit jaar opnieuw voor 
gratis speculoospasta! Op de potten 
speculoospasta, maar ook op verschillende koeken 
van Lotus vind je een code. Ga naar 
lotusopkamp.be, selecteer ‘CHIRO ZOLDER’ en geef de code in. Voor iedere 10 
gespaarde codes krijgen we 1 pot lekkere speculoospasta gratis!  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Een tip: 
Knip de flapjes op deze manier af en schuif 
ze per tien in mekaar! Dat helpt jullie bij 
het tellen, en ook voor ons verge-
makkelijkt dit bij het tellen ! 
Alvast bedankt! 
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Vorming voor de leiding  
 
Naar aanleiding van het nieuwe decreet kadervorming is het vormingsaanbod van 
Chirojeugd Vlaanderen sinds september 2015 grondig veranderd.  
Leiding behaalt door het volgen van vormingen en cursussen nog steeds het attest 
van ‘animator’ of ‘hoofdanimator’ in het jeugdwerk. Maar termen zoals ‘IeKaa’ en 
‘eSBee’ bestaan niet meer.  

 
Chiro Zolder ijvert ervoor dat alle leiding het attest 
van ‘animator’ behaald. Dit kan door het volgen van 
een zesdaagse cursus waar je met de gekste 
materialen nieuwe spelen leert bedenken. Je krijgt 
een voorraad begeleidingstips en leert meer over de 
leefwereld van je lede n, je netwerk en je leidingsploeg. Na deze cursus dien je een 
stage van 50 uur te doorlopen. Tot slot neem je deel aan een reflectiemoment. Na 
dit traject ontvang je het animatorattest. 
 

 

Enkele van onze leiding volgt in de eerste week van de paasvakantie  
de animatorcursus! 

 

Nog in de paasvakantie gaan enkele andere leiding op ‘afdelingsboost’. 
 

 

Een doldwaze vijfdaagse cursus waarin de wereld even paars, geel, 
groen, rood, blauw en oranje kleurt! De leiding leert er de zotste 
spelideeën voor hun afdeling, plannen en organiseren samen een 
bangelijk bivak, staan stil bij begeleidingshouding en het begeleiden 
van een leidingsteam. Door het volgen van deze cursus, opnieuw 50 

uren stage en een reflectiemoment ontvangt deze leiding het attest van 
‘hoofanimator’ in het jeugdwerk! 
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Krinkel ... Nog nooit van gehoord!? Krinkel is 6 dagen vol Chiro, spel, feest en 
vrienden. Het is een groot bivak dat één keer om de 4 jaar georganiseerd wordt 
voor alle Chiroleiding, aspiranten en VB's uit heel Vlaanderen en Brussel. 
Van 25 tot 30 augustus 2017 nemen ook onze aspi’s en leiding (degene zonder 
herexamens – als dit geen motivator is ) deel aan dit Nationaal bivak.  
Want, zoals iedere editie, is Krinkel één van de mooiste momenten uit je 
Chirocarrière. Stel je maar eens voor ... 4000 chirofreaks die samen ‘Ik blijf in 
Chiro geloven’ zingen ... daar krijg je sowieso ‘kiekenvel’ van.   
 

 
 

Extra info 
 
Meer nieuws over en van Chiro Zolder vind je op onze website www.chirozolder.be  
of op facebook, via de groep ‘Chiro Ouders’. Zit je nog niet in de groep voor ouders, 
geef dan een seintje aan Diesel of 
Elke via diesel.elke@skynet.be 
Vermeld in je mailtje van wie je 
de mama en/of papa bent! Als we 
je niet kunnen linken aan een lid, 
voegen we je niet toe . 

 

 

mailto:diesel.elke@skynet.be
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Jaarplanning 
 
 

Dag Datum Activiteit 
   

Vrijdag 14/04/2017 Bieravond 

Zondag  16/04/2017 GEEN Chiro (Pasen) 

Zondag 23/04/2017! Themazondag – Omgekeerde zondag 

Zondag 30/04/2017! Themazondag – Uitstap 

Zondag 28/05/2017 Familiedag en inzamelmoment flapjes 

Zondag 04/06/2017 GEEN Chiro 

Zondag 11/06/2017 GEEN Chiro 

Zondag 18/06/2017 
Chiro voor ribbels, speelclub en 
rakwi’s 

Zondag 25/06/2017 Laatste Chirozondag voor het bivak 

Donderdag  
      tot zondag 

21-30/07/2017 Bivak in Geel 

Zondag 03/09/2017 Laatste Chirozondag van het werkjaar 

Zaterdag 09/09/2017 Chirobeats 

Zondag  17/09/2017 Startdag werkjaar 2017-2018 

Zondag 24/09/2017 Eetdag Jeugdzorg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


