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VOORWOORD  
 

 
Liefste Chirovrienden en –vriendinnen, 

 

We zijn alweer aanbeland bij de laatste Fuzzy van dit werkjaar.  

 

Het mini-bivak zit er net op en het was weer de moeite. Hopelijk hebben jullie nu 

evenveel zin in het bivak als wij! Maar eerst staan er nog drie CHIROtastische 

maanden op ons te wachten. De jaarlijkse bieravond komt er aan en we hebben 

ook nog drie themazondagen in het vooruitzicht, waarbij we de laatste 

speelmedailles kunnen verdienen.  

In juni, tijdens de examens, staat het ‘Chirogebeuren’ op een iets lager pitje en in 

juli vliegen we er met z’n allen helemaal terug in voor dé climax van elk Chirojaar: 

het bivak! Dit jaar zetten we onze tenten op in Dilsen-Stokkem. 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.  

 

Veel leesplezier!  

De leidingsploeg  
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Een korte terugblik ... 
 

Ouderavond 
 

Als we zeggen dat ouderavond gezellig, leuk en geweldig was, overdrijven we niet. 

Voor al onze leden een dikke, dikke, dikke pluim! En natuurlijk ook voor de ouders! 

Dat het zo’n succes was hoorden je aan het daverende applaus na elk optreden en 

aan de weinig tot geen lege stoelen. Het was een show vol plezier en vertier en we 

zijn er zeker van dat iedereen ervan genoten heeft.  

 

Mini-bivak 

 

Het leukste chiro-weekend van het jaar zit er weer op! De leiding heeft er met volle 

teugen van genoten, hopelijk jullie ook (maar stiekem twijfelen wij hier niet aan)!  

 

De ribbels zijn na dit weekend echte astronauten 

geworden, zo kunnen ze Ziggy waarschijnlijk nog heel 

veel helpen! Ze hebben zelfs geleerd hoe je rak etten 

moet afschieten. Als dat niet cool is… ?!  

De speelclub meisjes bleven wat in thema van hun 

ouderavond en deden een heus kermisspel, plezier 

verzekerd! In de namiddag deden ze een eendenbord 

doorheen Zolder en ’s avonds speelden ze een sluipspel. Als 

gezellige (en lekkere) afsluiter van de dag dronken ze 

warme chocolademelk.  

Ook te vinden tijdens ons mini-bivak waren stoere piraten. 

De speelclub jongens 

lieten zien hoe je een 

echte schat zoekt, en 

natuurlijk ook vindt! En de inhoud heeft goed 

gesmaakt … Goed gedaan jongens!   

De kwiks werden dan weer onder-gedompeld in 

een heuse levensweg van baby tot bejaarden. 

Van kaka-pampers tot koken zonder tanden, zij 
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kennen er nu alles van!  ’s Avonds speelden ze nog 

gezellig blackbox op de matrassen en smulden ze 

van hun zelfgemaakte petit-beurretaart, hmm!  

“FORCA KIESMA!” Wat hebben we dit veel moeten 

aanhoren van de rakkers! Zij speelden een keitof 

spel waarbij ze telkens moesten kiezen tussen 2 

dilemma’s.  

Een leuke quiz, een te gek levend-mensenbingo-dorpsspel in Houthalen en ’s 

avonds een zalig verwenavondje. We zijn er alvast zeker van dat de tippers het 

heel tof hebben gehad!   

Natuurlijk hebben de toppers zich ook geamuseerd. Zij startten met een 

afsprakenspel en deden ook nog een geweldige escape-room. ’s Avond genoten de 

jongens en hun leiding van een lekker warm 

kampvuur met marshmellows.  

De tiptiens waren even verleidsters van temptation 

island. Na een leuk temptation-spel maakten ze 

ook nog mocktails (cocktails zonder alcohol 😉). 

Chemische proefjes waren dan weer eerder iets 

voor de kerels. Na een dorpsspel (met snapchat) gingen ze nog enkele proefjes 

uitproberen, benieuwd of het hen gelukt is…  

De patsers van onze chiro waren ook weer van 

de partij! De aspi-meiden werden 

ondergedompeld in een wereld vol stoer gedrag, 

foute dingen en patsergedrag!  In de avond 

deden ze nog een groepsbevorderende 

wandeling van de aspi jongens.  

Naast deze wandeling deden de aspi jongens 

ook nog een lift-rally naar te gekke plekken en ze speelden levend-monopoly! Ook 

zij hadden een leuk weekend! 

 

Na een (kort) nachtje slapen werden we allemaal 

wakker met een actieve ochtendgymnastiek! 

Hierna werden we beloond met een lekker ontbijt, 

weliswaar bij sommigen op bed. Alle afdelingen 

speelden daarna nog leuke spelletjes zoals een 

dieren-ABC (ribbels), een initiatie honkbal 
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(speelclub jongens), een gehandicaptenspel (kwiks), levend gezelschapsspelletjes 

(rakkers), een spel over gsm-gebruik (kerels), en nog veel meer… We sloten de 

zondagvoormiddag af met een zangstonde waarbij we een helse tocht hebben 

afgelegd: van Marokko, langs de grot van de beer, over Mokum tot aan de boom 

op de berg …   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar hebben we ook weer genoten van heerlijke maaltijden. De kokkies hebben 

hun uiterste best gedaan. We aten lekkere tomatensoep, hete bliksem met 

snottebellensaus, heerlijke spaghetti en hotdogs om je 

vingers van af te likken. Iedereen kon zijn buikjes goed 

rond eten, we hadden niets te kort!   
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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 zeker 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 en ben je van harte welkom! 
 

 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 25 

maart, 29 april, 27 mei en 24 juni. 
 

 De Chiro eindigt om 18.00 voor alle afdelingen t.e.m. 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 woensdag 9 mei 
organiseren we onze jaarlijkse 
bieravond. Waar kan je je aan 
verwachten?  
 

 Een gezellig openlucht-café 

aan de Jogem: de ideale 

gelegenheid voor een gezellige babbel met Chiro-ouders, oud-leiding, de VB’s, 

misschien enkele kookouders en natuurlijk ook de leiding van Chiro Zolder.  

 Een reeks smakelijk, bekende en te ontdekken, bieren. Van stoere trappisten tot 

fruitige biertjes, er is voor ieder wat wils!  

 En het muzikaal talent is tot nu toe nog een verrassing…  
 

Kortom, een geweldige avond die je zeker niet mag missen! 

Iedereen is vanaf 19 uur van harte welkom op het binnenplein van de Jogem.  

 

Zondag 1 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 was 

de beker helaas niet voor Chiro Zolder, wie weet dit jaar… Supporters zijn welkom 

op de terreinen van de JH Bascule in Eversel. 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHtduqxOfZAhVlKMAKHQQ-AAoQjRwIBg&url=https://www.knesselare.be/paasvakantie-2018/&psig=AOvVaw38g8SvNGJvPi9CIRUm9vie&ust=1520969817274874
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Themazondagen  
  

We hebben al 3 speelmedailles verdiend! Na ‘Inversia’ aka omgekeerde dag en 

‘Tora’ waarbij we allemaal zeer creatief uit de hoek kwamen hebben we afgelopen 

weekend, tijdens mini-bivak, ‘Speelverzet’ bemachtigd! De komende weken komen 

‘Lumia’, ‘Miss en Mister Klodder’ 

en ‘Ballemmerstoel’ er nog aan. 

Wij kijken er alvast enorm naar uit! 

Hieronder wat extra informatie 

over deze 3 speelmedailles.  

   

Lumia  
De volgende themazondag en speelmedaille is weer in 

zicht! Op zondag 8 april is het geen normale Chiro waarbij 

we van 14 tot 18 spelen op onze pleinen. Die zondag gaat 

elke afdeling op locatie. Niet zomaar een locatie, maar 

een originele en unieke locatie.  

 
Miss en Mister Klodder 
Maak jij je graag vuil? Ben jij niet bang van een 

onschuldige bluts of buil na een zondag spelen? Dan is 

deze themazondag zeker iets voor jou! Op 13 mei gaan 

we eens goed vuil maken! Zet je slechte schoentjes al 

maar klaar!  

 
Ballemmerstoel 
Last but not least, de laatste speelmedaille. Deze 

kunnen de leden verdienen tijdens het bivak.  

“Gebruik je fantasie en laat het spel je leiden” – de 

ideale ingrediënten voor een top-activiteit op bivak, 

maar meer gaan we voorlopig her nog niet over zeggen … 
 

Iedereen Chironaut! 
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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. Desondanks doen we er alles aan om de 
Chirozondagen zoveel mogelijk te laten doorlopen. Hieronder volgt een overzicht. 
Noteer het goed in jullie agenda's!  

Zondag 27 mei: Familiedag = een mix van leiding en aspiranten 

Zondag 3 juni:  Chiro voor de Ribbels, Speelclub, Rakwi’s en Tito’s 

Zondag 10 juni: Chiro voor de Ribbels, Speelclub en Rakwi’s 

Zondag 17 juni: Chiro voor de Ribbels, Speelclub en Rakwi’s 

Zondag 24 juni: Chiro voor alle afdelingen   

 

Laatste Chirozondag van het werkjaar 
 
En zondag 1 juli is het de allerallerlaatste Chirozondag van het werkjaar. En we 

maken er iets speciaals van …  want we trekken erop uit. Na de opening op het 

heldenplein (dus niet aan de Jogem!) vertrekken de verschillende afdelingen naar 

een leuke bestemming voor een namiddagje ‘plezier’! Wat we precies gaan doen, 

staat nog niet voor alle afdelingen helemaal vast, dus hou zeker de FB voor ouders 

in de gaten!! 

 
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 Maxime Tricarico 0493/585729 
Speelclub jongens Stef Neys 0476/046774 

Speelclub meisjes Lotte Vanoppen 0476/086823 
Kwiks Valerie Vandebroek 0478/825954 

Rakkers Bas Vandevoort 0472/966597 

Tippers Elisabeth Vanvelk 0478/176265 
Toppers Willem Vercruysse 0493/558569 
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Bivak 2018 in Dilsen-Stokkem  
 
Wij kunnen vol enthousiasme aankondigen dat 

het komende bivak zal plaatsvinden in Dilsen-

Stokkem. De kampplaats, de Kalei, zal voor 

sommigen misschien bekend in de oren klinken, 

want we zijn hier al een keer op bivak geweest. Toen 

waren we in het leuke gezelschap van Boma, Markske en Carmen van FC De 

Kampioenen … Wie of wat zal ons dit jaar vergezellen naar de Kalei? 

 

De aspi’s vertrekken op voorwacht op vrijdag 20 juli.  

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

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

 
 

Het bivak eindigt met onze bezoekdag op maandag 30 juli.  

De aspi’s blijven nog een extra dagje om te helpen opruimen.  

Zij keren terug op dinsdag 31 juli, samen met de leiding, VB’s en kookouders. 

 
 
Hoeveel kost dat?  

Om mee te gaan op bivak betaal je € 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. 

 

Huisbezoeken 

In de weken voor het bivak komt de leiding langs bij jullie thuis met de nodige 

informatie. We vertellen jullie dan wanneer we precies vertrekken, wat er in de 

koffer moet, waar jullie slapen (ribbels en speelclub slapen sowieso binnen – 

rakwi’s misschien in tenten), welke themakleren jullie moeten meenemen, 

wanneer je koffer moet binnengebracht worden, enzoverder.  

 

Dit jaar zal het bivak de afsluiter zijn van het werkjaar. Er is 

geen Chirozondag meer voor de Startdag 2018-2019! 
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Chirobeats 
 
Op zaterdag 8 september 2018 organiseren we 

onze jaarlijkse fuif, ChiroBeats. En dit vieren we 

onze 10de editie!! Enkele vaste ingrediënten blijven 

hetzelfde: 3 podia verspreid over 3 feesttenten aan onze Chirolokalen bij de Jogem. 

Voor de ‘ouderen’ onder jullie, is er de Duvelbar. Hier kunnen jullie proeven van 

lekkere (zware) biertjes en dansen op muziek van ‘de goeie, oude tijd’ . Voor de 

jongeren is er ’t Fort en de Mainroom. Hier komen de hipste DJ’s van het moment 

muziek draaien. En omdat we onze 10de editie vieren, zullen er ook enkele 

‘speciallekes’ en nieuwigheden zijn. Dus zeker niet te missen!! 

 

En net als de vorige jaren doen we ook 

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, 

2018-2019, starten op zondag 16 september. 

Nieuwe leden zijn dan welkom, oa alle meisjes en 

jongens die gestart zijn in het eerste leerjaar! 

Daarnaast heten we dan ook enkele nieuwe leiders en leidsters   welkom.   

 

Ook op zondag 16 september houdt vzw Jeugdzorg (de beheerraad van onze 

lokalen) haar jaarlijkse eetdag! We willen opnieuw iedereen oproepen om 

hier aan deel te nemen. ’t Is super-lekker én op die manier steun je de vzw, maar 

ook onze Chiro. Want dankzij deze opbrengsten hoeven wij geen huur of 

energiekosten te betalen! Meer info in de laatste bivakkrant. 
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Lekker op kamp 

 

Dit jaar sparen we de HOUTEN flapjes die je vindt op 

de melkbrikken van Joyvalle. Per 10 gespaarde 

flapjes krijgen we 1 liter gratis melk mee op bivak. 

Vorig jaar spaarden we  960 flapjes, goed voor 96 

liter gratis melk! Natuurlijk hopen we dit jaar weer 

op veel (meer ) flapjes!  
 

Er zijn 2 grote inzamelmomenten, nl op zondag 15 april en op zondag 27 mei.  Je 

mag de flapjes uiteraard iedere zondag afgeven aan je leiding. Maar tijdens de 

inzamelmomenten maken we een overzicht van de ‘flapjes-wedstrijd’. Want de 

afdeling met de meeste ingezamelde flapjes krijgt een leuke/lekkere verrassing op 

bivak!  Steek daarom de flapjes in een zakje of envelop, zet er het aantal flapjes en 

je afdeling op! Op zondag 27 mei wordt het inzamelen afgesloten (want de flapjes 

moeten voor 1 juni bij Joyvalle zijn!) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Een tip: 

Knip de flapjes op deze manier af en schuif 

ze per tien in mekaar! Dat helpt ons bij het 

tellen ! Alvast bedankt! 
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Oproep 
 

Safety first, ook op de Chiro. Maar onze voorraad fluo-vestjes geraakt stilaan 

uitgeput en daarom doen we een oproep: zijn er mama’s of papa’s die via het werk 

of zelf, als zelfstandige, willen meewerken aan het project ‘250 fluo-vestjes voor 

Chiro Zolder’ dmv sponsoring/donering/giften/…? 

Heb je een voorstel of een lumineus idee, neem dan zeker contact op met de VB’s, 

Diesel of Elke (diesel.elke@skynet.be). Alvast bedankt! 

 
 
 
 
 
                              Wij willen dit ook   

 

 
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
mailto:diesel.elke@skynet.be


 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaarplanning 
 

U
it

kn
ip

p
en

 e
n

 o
p

h
an

ge
n

 



 
 

16 

 

Dag Datum Activiteit 

   

Zondag 01/04/2018 GEEN Chiro (Pasen) 

Zondag 08/04/2018 Themazondag ‘Lumia’ 

Zondag 15/04/2018 Inzamelmoment flapjes Joyvalle 

Woensdag 09/05/2018 Bieravond 

Zondag 13/05/2018 Themazondag ‘Miss en Mister Klodder’  

Zondag 27/05/2017 
Familiedag 

Inzamelmoment flapjes Joyvalle 

Zondag 03/06/2017 Chiro voor ribbels tem tito’s 

Zondag 10/06/2017 Chiro voor ribbels tem rakwi’s 

Zondag 17/06/2017 Chiro voor ribbels tem rakwi’s    

Zondag 01/07/2018 Laatste Chirozondag – op uitstap 

Zaterdag 

tot maandag 
21-30/07/2018 

Bivak in Dilsen-Stokkem, met 

‘Balemmerstoel’ 

Zaterdag 08/09/2018 Chirobeats  

Zondag 16/09/2018 
Startdag werkjaar 2018-2019 

Eetdag Jeugdzorg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


