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Voorwoord 
Liefste chirofanaten 

Na een schitterend bivak in Oudsbergen mogen we met veel trots 

verkondigen dat we het nieuwe chirojaar goed gestart zijn en dat 

met zo’n 285 leden! Spijtig genoeg hebben we dit jaar afscheid 

moeten nemen van een heleboel leiding. Maar wees niet getreurd, 

want 15 aspiranten zegden “vaarwel” tegen het lid zijn en werden 

met open armen ontvangen als nieuwe leiding van Chiro Zolder! 

De leidingsploeg heeft er al heel veel zin in. We staan elke 

zondagnamiddag klaar voor je zoon/dochter en zorgen ervoor dat 

ze elke week opnieuw naar huis terugkeren met een lach en veel 

gekke verhalen! 

Chiro Zolder wil jullie, als ouders, graag up-to-date houden over 

wat er allemaal gaat gebeuren op de chiro. Daarom ontvang je 3 

keer in het jaar (in oktober, januari en april) een boekje. Het is 

niet zomaar een boekje … het is de FUZZY!! Als jullie dit lezen 

hebben jullie dus officieel de 1ste Fuzzy van het nieuwe jaar 

ontvangen. Deze gaat vooral over de belangrijke dingen die je 

moet weten zoals het uniform, het lidgeld, de komende 

activiteiten, … Dus eigenlijk een beetje de praktische informatie. 

Daarnaast maken jullie ook kennis met de nieuwe leiding en de 

leidingsploeg!  

Wij hebben er alvast zin in, hopelijk jullie ook!  

Veel leesplezier en tot in januari! 
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Chiro, wat is dat? 
 

Vanaf  6 jaar ben je welkom in de Chiro. Je sluit aan bij je 

eigen leeftijdsgroep of afdeling. De Chiro heeft 6 afdelingen: 

  

Ribbel meisjes en jongens 1ste en 2de leerjaar 14.00 – 18.00 

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

Kwiks en rakkers (Rakwi’s) 5de en 6de leerjaar 14.00 – 18.00 

Tippers en toppers (Tito’s) 1ste en 2de 

secundair 

14.00 – 18.00 

Tiptiens en kerels (Keti’s) 3de en 4de 

secundair 

14.00 – 18.30 

Aspi’s 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!   

 

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 
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14.00 en de afdeling verlaten voor 18.00 is niet toegelaten! 

Met gem. 180 à 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 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 Zolder trui      Chiro Zolder trui      

 

Een uniform (en nog veel meer tof Chiromateriaal) is 

verkrijgbaar bij de Banier in de Vaartstraat te Hasselt.  



 

6 

Het Jiens t-shirt (€ 10) en de Chiro Zolder trui (€ 20) kan je bij 

ons kopen. Dit jaar zijn Lise en Emma de nieuwe 

verantwoordelijken voor de t-shirt- en truienverkoop. Net als 

vorig jaar werken we opnieuw met een vast verkoopmoment 

en dat vind plaats elke laatste zondag van de maand: 

zondag 24 november, 22 december, 2 februari, 23 februari, 29 

maart, 26 april, 31 mei en 28 juni. 

Voor de ribbels jongens en meisjes is het uniform niet 

verplicht.  

 

Aanwezigheid op de Chiro 

We willen dit jaar extra benadrukken dat wij als leiding het 

belangrijk vinden, ikv het groepsproces, dat leden regelmatig 

aanwezig zijn doorheen het werkjaar. 

Zorg dat je zoon/dochter voldoende aanwezig is op de chiro, 

want de toestemming om mee te mogen op bivak kan worden 

ingetrokken door de leiding!  

Niet direct panikeren als je kind soms afwezig is (dat kan 

uiteraard gebeuren). Deze afspraak wordt toegepast in 

extreme gevallen! 
 

 

GDPR 

Ikv de GDPR (= General Data Protection Regulation) moeten 

wij voor ieder lid en voor iedere activiteit toestemming vragen 

om genomen foto’s en/of filmpjrs te gebruiken (in de Fuzzy, op 

FB of de website). Dit is echter niet haalbaar. Ouders die niet 

willen dat we foto’s publiceren van hun zoon/dochter kunnen 

dit melden aan de leiding.  
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De leidingsploeg  
 

Afscheid 
 

Met pijn in het hart nemen we dit jaar afscheid van 19 

geweldige leiding: Losbandige Lotte, altijd enthousiaste Silke, 

gemotiveerde Kyras, blije Brenda, onze loyale tweeling Simon 

en Willem, gedreven Thomas, behulpzame Bram, onuitputbare 

An-Sofie, de 2 lange en brede mannen Daan en Adriaan, fijne 

Femke, altijd met een smile Fien, positieve Babette, grappige 

Bas, vrolijke Jelle, ijverige Jolien, optimistische Sander en 

zelfstandige Maud verlaten onze leidingsploeg. Duizend keer 

dank voor de mooie jaren en al jullie inzet. Jullie zullen gemist 

worden!  
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De nieuwe leiding 
 

Gelukkig wordt de leidingsploeg versterkt door maar liefst 15 

nieuwe leiders en leidsters. Hier volgt een korte voorstelling:  

Rune, dat ben ik. Met de Chiro heb ik echt 

een klik. Ik heb zin om alles te geven, en zo 

die zalige momenten te beleven. Ik zit al van 

sinds mijn zesde in deze Chiro-familie, en ik 

moet dan ook zeggen, het is een echte 

briljante! Ik studeer internationale 

journalistiek, en hou ook erg van muziek. Je 

zal mij dus vooral in Zolder en Mechelen 

zien, maar wat je zeker nog moet weten, mijn 

motivatie is een dikke 10 op 10!  

 

Ik ben Elias, dit is mijn eerste jaar leiding op chiro 

Zolder. Zelf ben ik als topper begonnen. Ik studeer 

voor leerkracht en ga graag fitnessen. Ik heb dit 

jaar voor de ribbels gekozen en kijk alvast erg uit 

naar nog een leuk chiro jaar. 

 

Hallo allemaal 

ik heet Lise en moet vaak piese! 

Een kleine blaas heb ik dus wel,  

maar dat verstoord geen enkel spel! 

Na 12 fantastische jaren als lid, ben ik nog steeds even fit! 

Dat heb ik toch nodig in mijn 1ste jaar leiding, want ja...  

ik ben nu eenmaal de begeleiding!  

Ik doe dit met heeel veel plezier,  

voor al het gelach en getier!  

Graduaat orthopedagogie volg ik op school 

en mijn tippers zijn mijn grote idool!  

(Sorry het moest rijmen ) 

Kusjes Lise xx   
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Hey, ik ben Toon Bertels en zit al sinds 

2007 op de chiro hiervoor ben ik ook al 3 

jaar meegegaan als kind van de kokkies 

wat er dus voor zorgde dat dit mijn 15de 

bivak was. Ik ben een eerstejaars leider 

en ga sinds dit jaar ook studeren. Ik 

studeer "Lichamelijk opvoeding en 

bewegingswetenschappen" wat van mij dus een leider maakt 

die sportief in het leven staat. Mijn hobby's zijn voetbal en ik 

heb een immens groot hart voor chiro. Dit jaar hoop ik om 

samen met mijn medeleider jullie jongens een onvergetelijk 

jaar te geven waarbij ze met een glimlach naar de chiro 

komen. 

 

 

Hallo! Ik ben Elias, ik ben 18 jaar en 

sinds dit jaar ben ik leiding. Mijn 

grootste hobby is Chiro. Buiten Chiro 

voetbal ik graag en fitness ik 

regelmatig. Ik kijk echt super hard uit 

naar dit jaar! 

 

 

Hay Guys, 

Met super veel zin, 

tuimel ik dit jaar mijn eerste jaar leiding in! 

Moira is mijn naam 

en voor mijn tippers zal ik het hele jaar 

klaarstaan! 

1 oktober werd ik 18, dus eindelijk 

volwassen en dat is te zien!  

Babbelen kan ik goed, 

We gaan daarom dan ook een super 

leuk jaar tegemoet! 

Xoxo Moira 
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Hallo allemaal. Mijn naam is 3s en ik 

ben 18 jaar. Na 12 jaar op de Chiro 

heb ik de eer om dit jaar de 

speelclub jongens hun zondagen 

onvergetelijk te maken. Punt 

gemaakt, doei. Groetjes Dries 

 

 

Hallo, ik ben Emma! 

Als vierde telg van de familie Vercruysse is het nu ook eindelijk 

mijn beurt om mijn leidingskillz boven te halen. 

Op elke zondag zal ik met veel plezier op de Chiro staan, maar 

door de week zit ik in Leuven waar ik rechten studeer. 

Verder kan je mij ook altijd op de 

dansvloer vinden, zowel in het weekend als 

door de week  Ook met een lekker 

happeke kan je mij altijd blij maken! 

Samen met mijn medeleidster Maxime 

heb ik er super veel zin in om dit jaar 

voor de ribbels te staan, we zullen ervoor  

zorgen dat de ribbelmeisjes een topjaar 

tegenmoet gaan!   

 

 

Dag iedereen, mijn naam is Joachim en ik ben leider van de 

toppers, samen met mijn medeleiding zal ik ervoor zorgen dat 

uw zoon terug naar huis komt met veel verhalen en een smile 

op zijn gezicht. Ik studeer TEW (lees: 

toegepaste economische wetenschap-

pen) aan de KU Leuven waar ik dus ook 

op kot zit. Ik kijk er erg naar uit om 

jouw zoon de echte weg van het 

prachtige chiro-leven te laten ervaren. 
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Hallo, ik ben Lien De bruyn en studeer 

verpleegkunde aan de UCLL.  

Na 12 jaar lid geweest te zijn op chiro 

zolder, is het eindelijk mijn beurt om 

leiding te worden! Ik ben leidster van de 

Kwiks en kijk er super hard naar uit om 

er samen met mijn fantastische medeleiding, 

Silke en Sofie, een zalig chirojaar van te maken! 

 
Leiding zijn, eindelijk is het zo ver! Na 12 

jaar lid te zijn ben ik helemaal klaar om 

mijn leden de avonturen te laten beleven 

die ik zelf ook altijd heb mogen beleven. 

Ik kijk er enorm naar uit om samen met 

mijn medeleiding en de kwiks er een 

fantastisch jaar van te maken.  

Zelf sta ik bekend als een echte 

giecheltrien, een vrolijke meid!  

In het weekend zal je mij voortaan dus 

altijd vinden op de Jogem, maar door de week zit ik in 

Leuven op kot. Verder moet je nog van mij weten dat je mij 

altijd wakker mag maken voor een lekkere snack, een feestje 

en een familie- of vriendenuitje! 

Zo, nu weten jullie ook al wat meer over mij!  Giechels, Sofie 

 
Hallo allemaal  

Mijn naam is Jarne en ik ben 18 jaar. 

Ik zit nog niet zo lang op de chiro maar  

mijn tijd als lid was onvergetelijk. 

Ik hoop dat ik mijn toppers dit jaar  

een top chiro-ervaring kan geven  

net zoals de mijne. 

Samen met mijn medeleiding moet  

dat zeker lukken. 

Groetjes Jarne 
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Hay guys 

mijn naam is Silke. 

Ik ben 18 jaar 

en ben goed in het knippen van 

haar!   

Een tweeling dat ben ik 

en ik gedraag me dit jaar als een 

voorbeeldige kwik! 

13 jaar zit ik al op Chiro Zolder, 

met als doel als leiding te staan in deze folder!  

Xxx Sil 

 

Hallo! Ik ben Michiel, één van de 

nieuwe leiders van de rakkers. Ik zit 

al 12 jaar op de Chiro en wou al 

vanaf jongs af aan graag leider 

worden. Mijn medeleiders zijn 

Matisse en Andreas. Samen kijken 

we er naar uit om dit jaar 

onvergetelijk te maken! Zien we 

jullie ook zondag? 

 

Hallo ik ben Andreas,  

Ik zit al 6 jaar op chiro Zolder. Ik studeer 

politieke wetenschappen en sociologie in 

Leuven & ben dit jaar leider van Rakkers 

samen met Michiel en Matisse. Ik kijk er heel 

hard naar uit om samen met mijn 

medeleiders de rakkers dit jaar elke zondag 

te vermaken en hun een chirojaar te 

bezorgen om nooit meer te vergeten! 
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De leidingsploeg 
 

 

Aanschouw de tofste, gekste en meest enthousiaste 

leidingsploeg van Heusden-Zolder en omstreken! Jaja, we 

hebben het over de leidingsploeg van Chiro Zolder (2019 - 

2020)!  
 

 

Hoofdleiding 

Dit jaar is Lore Bertels onze 

nieuwe hoofdleidster. Ze 

neemt de fakkel over van 

Lotte Vanoppen. Voor de 

jongens neemt Stef Neys 

voor het tweede jaar deze 

verantwoordelijkheid op. Wij 

zijn er alvast zeker van dat ze 

dit samen enorm goed gaan 

doen!  
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De afdelingen 
Ribbels jongens  

 

Beste ribbels,  

Wat hebben jullie toch geluk. 

Met zo een topleiding, 

het jaar kan niet meer stuk. 

Elke zondag is het feest  

en doen we zot als een beest. 

Met ons is elke zondag een leuke 

dag en gaan ze naar huis met een 

grote glimlach. 

Dit tekstje is nu klaar  

dit wordt een vies bom jaar! 

Groetjes leiding Elias ×2 en Sam 

 

Ribbels meisjes  

 

Dag ribbelmeisjes, mama's en papa's, 

Wij kijken uit naar het nieuwe jaar 

En staan voor al de 37 ribbelmeisjes klaar 

Voor alle kleine en grote pijntjes 

Vinden wij een oplossing heel fijntjes 

Als eerste en vierde jaar leiding vormen  

we een goed stel 

Plezier op zondag is enkel van tel. 

Wij willen heel het jaar dansen,  

knutselen en spelen 

En zorgen dat de meisjes hun nooit  

gaan vervelen. 

Liefs, Emma en Maxime 
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Speelclub Jongens 
  

 (Melodie ploplied) 

Dag ploppertjes allemaal,  

Ik ben leider Dries en samen met 

mijn vrienden kun je me altijd op 

de jogem vinden. Ik hou van chiro en ben er 

alle zondagen. En over de leden hoor je ons niet klagen. Dit is 

de speelclub, wat zijn ze toch zo braaf. En we beloven jullie, dit 

jaar wordt echt heel graaf. Dit hier is Toon hij speelt toch zo 

graag en ik zal u vertellen wat er is gebeurt vandaag. 

Plopperdeplopperdeplop  

P.S.: jullie zijn altijd welkom in onze melkherberg 

 

Speelclub Meisjes           Het recept van een goed Chirojaar?  

 

- 3 enthousiaste leidsters:  

  Floor, Louise en Valerie 

- een 30tal (b)engeltjes 

- een snuifje geel 

- 38 zondagen plezier  

- een scheutje gekkigheid 

- een brok inspiratie en creativiteit 

- 1 mini-bivak 

- mazzel (de speelclub-mascotte) 

- enorm veel leuke spelletjes   

- enkele verrassingen  

- een toffe ouderavond 

- 1000 knuffels  

- elke zondag een nieuw avontuur  

 

En als kers op de taart 10 plezante dagen bivak! 

 

Als je deze ingrediënten samenvoegt  bekom je zeker en vast 

een formidabel Chirojaar voor de Speelclub meisjes! 
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Rakkers 

 

Hallo, wij zijn de nieuwe leiding van de 

rakkers! 

We zijn met z’n drieën en hebben 

allemaal een hart voor de Chiro ❤ 

Dit is waar de RAKKERS voor staan: 

 

R: Ravotten zoveel als we kunnen 

A: Activiteiten à volonté 

K: Kans om zichzelf te zijn 

K: Kunnen zich volledig laten gaan 

E: Een supertof bivak! 

R: Rekenen op elkaar. 

S: Samen spelen én delen (Chiro-motto) 

 

Houdoe 

Xxxx Michiel, Matisse en Andreas 

 

Kwiks 

 

Er waren eens drie vriendinnen, 

Ze gingen samen het land van de groene mannetjes binnen. 

Daar startte een nieuw avontuur, 

En ze gaan altijd voor elkaar door het vuur. 

Ze spelen veel spelletjes met 

elkaar 

En voor de groene mannetjes 

staan ze elke zondag klaar! 

Ze kijken enorm uit naar een 

jaar vol leuke dingen, 

Onder anderen samen aan het 

kampvuur liedjes zingen. 

Van potteke stamp en wuiverke 

wuif, 
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Tot dansen op een megacoole kwikfuif! 

Als drie echte chiromeiden, 

Zijn Silke, Sofie en Lien klaar om de kwiks door een fantastisch 

chirojaar te leiden. 

En met z'n allen leefden ze nog lang en gelukkig...  

 

Toppers 

 

Heyla iedereen! 

Wij zijn de topperleiding van dit jaar. 

Jarne, Loris en Joachim, drie toffe 

knapen die zich ten volste inzetten 

voor de chiro! 

Wij zijn sportief, gewaagd, actief en 

creatief. De perfecte combinatie 

voor de toppers dus! 

Samen gaan we er met jullie zoon een 

onvergetelijk chirojaar van maken, zijt daar maar zeker van  

Allez, tot binnenkort, grts 

 

                         Tippers 

 

Liefste ouders 

Speciaal voor dit jaar, hebben we ons rijmpje 

klaar! 

Een rode fluit hebben wij gekregen 

en we spelen met je pubers door zon en 

regen! 

Elke zondag maken we het fijn,  

dat doen we dan ook op het chiroterrein!  

Een tipper hier, een tipper daar... 

nu is ons rijmpje klaar!  

Je liefste kapoentjes 

Moira, Lise en Nelle                                                         
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Kerels  

 

Gans mijn broek staat vol met kleurtjes.  

Paarse, gele, groen en rode 

mijn kopje gaat omhoog-

omlaag.  

 

Naar de chiro kom ik graag.  

1-2-3 rikke tikke tik 

ra, ra, ra, wie benne-k-ik? 

is er iemand die al weet 

hoe ik heet? 

 

ne salami, ne octopus, ne polis, een 

waterspons, ...., 

een frietkot, een stuk chocolat, atomium, een KEREL  

heel goe geraden manneke 

 

Wij zijn echt twee toffe mannen en drummen al eens op potten 

en pannen 

Wij hebben echt zin in dit nieuwe jaar we staan weer voor onze 

leden klaar 

 

1-2-3 rikke tikke tik  

ra, ra, ra, wie benne-k-ik? 

is er iemand die al weet  

hoe ik heet? 

 

ne salami, ne spinnekop,..., ne timbre, ne kalkoen, rocco 

granata,  

ne frigo, ne salamander, de leiding! 

allee er zit toch ene slimme in de groep 
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Tiptiens  

 

Wie zijn het? 

 Bevinden ze zich in de party 

area? …. Ja! 

 Zitten ze alle 3 op kot? … Ja! 

 Zijn ze saai? … Nee! 

 Houden ze van babbelen?... Ja! 

 Is hun lievelingskleur blauw?.... Ja! 

 Zijn ze onafscheidelijk? … Ja! 

 Zijn ze alle 3 even oud?.... Nee! 

 Gaan ze hun leden een onvergetelijk jaar geven? … Ja! 

 Doen ze alle 3 dezelfde richting?... Nee… 

 MAAR! Hebben ze alle 3 dezelfde passie voor Chiro? …. JA!!! 

 

Oplossing:  

 

Aspiranten Jongens  

 

Dag ouders & 

Chirosympathisanten 

 

Dit jaar zijn wij de oudste: de 

aspi’s. Deze tekst dient om ons 

voor te stellen, dat is bij deze gebeurd.  

Wij organiseren op 15 november ‘Aspitails’: allen welkom! 

Op de chiro doen we niet enkele spelen … Chiro is meer dan 

dat. Chiro is kameraadschap, voor elkaar klaarstaan, in goede 

en slechte dagen. Ook dit willen we dit jaar doen. Van 

voorwacht tot tweedaagse nemen wij onze verantwoordelijk-

heid en gaan we in ons leidingsvoorbereidend jaar veel plezier 

maken. 

 

The Aspi boys 
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Aspiranten Meisjes  

 

Er is geen weg terug 

We zijn er voor elkaar 

Het leven bracht ons samen 

En samen zijn we klaar 

Voor alles wat nog komt 

De regen en de zon 

Aspi’s blijven wij 

Verbonden voor altijd 

#debandgaatnooitstuk 

 

Diesel en Elke, onze VB’s  
 

Ondertussen zijn we ons 8ste 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 tegenzit, of … 

Wij proberen de leiding, waar nodig, bij te staan met raad en 

daad. Daarnaast zijn wij ook de contactpersonen voor jullie, de 

ouders.  

  

Je kan één van ons altijd aanspreken voor of na de Chiro, 

tijdens de Chiro-activiteiten, of je kan ook mailen 

(diesel.elke@skynet.be) of telefoneren (0498/536872). 
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Facebookgroep voor ouders       

Chiro Zolder heeft een gesloten facebook groep, 

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 zeilen van ons kamp mee te 

geven. Dit is dus dé manier om ook een beetje van de 

Chirosfeer te proeven (en natuurlijk 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. 

Het beheer 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 20 

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 

ook dit jaar € 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 20 oktober, geen cash geld 

meer aan.  Het lidgeld moet betaald zijn voor 30 november. 

Nadien betaal je € 10 extra, dus € 30 per kind! 
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Op zondag 27 oktober 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.   
 

 

Dag van de jeugdbeweging  

Op vrijdag 18 oktober, 

vindt de dag van de 

jeugdbeweging weer plaats! 

Alle jeugdbewegingen 

trekken dan voor één keer 

hun uniform aan om naar 

school te gaan. Een outfit 

samenstellen voor de 18e 

zal dus zeer vlot gaan!  
 

 

Brunch 
 

Hou 24 november alvast vrij in de agenda, want dan is het 

weer tijd voor de gezelligste brunch van Heusden-Zolder en 

omstreken.  

 

De oud-leiding van Chiro Zolder nodigt jou en de hele 

familie met veel plezier uit voor een rijkelijk ontbijtbuffet in de 

Jogem van 10 tot 13 uur. Ontbijtkoeken, spek en ei én een 

heleboel zelfgemaakte desserts, het zal er allemaal zijn. Jij 

toch ook? 

 

Wij vechten tegen ALS 
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Zoals altijd gaat de opbrengst naar een goed doel. Dit jaar is 

dat “Wij vechten tegen ALS”. ALS staat voor Amyotrofe 

Laterale Sclerose. Door het afsterven van de zenuwcellen 

verliezen patiënten controle over hun motorisch systeem. “Wij 

vechten tegen ALS” steunt onderzoek naar de ziekte. 

 

NIEUW: Super-de-luxe VIP-ontbijt 

Altijd al eens willen ontbijten als een koning(in)? Dat kan! Bij 

de inschrijving kan je voor een kleine meerprijs meedoen aan 

onze tombola. De ochtend van de brunch worden de winnaars 

bekend gemaakt via Facebook. Zij mogen zich verwachten aan 

een geweldige VIP-ervaring. 

 

Vecht samen met ons mee tegen ALS. Inschrijven kan via het 

formulier dat julli in deze Fuzzy terugvinden. Tot dan! 

 

Opgelet: door de brunch is er op 24 november 

Chiro voor IEDEREEN van 13 tot 17 uur. 

 

 

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 1 december komt 

hij naar de Chiro om te kijken of 

de leden afgelopen jaar wel 

braaf zijn geweest…! 
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Themazondagen 
 

Ook dit jaar zullen er weer enkele speciale 

themazondagen zijn doorheen het chirojaar. 

We doen hiervoor mee met het jaarthema van 

Chirojeugd Vlaanderen: GRENZELOOS CHIRO!  

 

De Chiro maakt dit jaar een wereldreis doorheen de 

verschillende continenten. Op zondag 3 november 2019 is 

het zover en vertrekken we voor de eerste keer op reis!  

Chiro Zolder verkent Azië! We maken onze eerste stop in … 

China! Dus laat je creativiteit de vrije loop gaan en kom in je 

meest chinese outfit naar de Chiro! 

 

 

Bivak 2020 in Brecht 

Dit jaar gaan we natuurlijk ook weer op bivak. Zoals de 

voorbije jaren valt dit van 21 tot 30 juli 2020 in Brecht. De 

ribbels vertrekken, zoals elk jaar, een paar dagen later, 

namelijk op 24 juli. De laatste dag is er naar goede gewoonte 

onze bezoekdag. De aspiranten en de leiding blijven nog één 

dagje langer om alles op te ruimen. Gelieve hier rekening mee 

te houden tijdens het plannen van je vakantie. Wij kunnen 

namelijk niet toelaten dat er leden later aankomen of vroeger 

vertrekken omwille van vakantieplannen.  

De bivakfoto’s van het afgelopen bivak in Oudsbergen worden 

binnenkort doorgestuurd via WeTransfer. Jullie krijgen, begin 

december, een mail met de link naar de foto’s. Je kan dan 

gedurende 1 week de foto’s kopiëren naar jouw computer. 

Vergeet dit zeker niet te doen! Heb je midden december 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!  
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Gegevens van de leiding 
 

Ribbel meisjes  

Maxime Tricarico 

0493/585729   

Emma Vercruysse 

0471/558297   

  

 

Ribbel jongens 

Sam Vannoppen 

0477/750668 

Elias Nouwen     

0494/665530 

Elias Lenaerts  

0471/214941 

 

Speelclub meisjes 

Valerie Vandebroek  

0478/825954   

Louise Vandervoort 

0486/418002 

Floor Vandevoort 

0470/681686 

  

  

 

Speelclub jongens 

Toon Bertels 
0470/514188 

Dries Verheijen 
0485/988172 

 

 

Kwiks 

Silke Reckers 

0478/775057 

Sofie Meykens 

0495/115147 

Lien De Bruyn 

0486/418002 

 

Rakkers 

Michiel Schepers  

0471/547672 

Matisse Dethier 

0476/420515 

Andreas Michielsen   

0493/020021 

 
Tippers 

Moira Lucas 

0468/104044   

Lise Van Der Velden 

0472/607859 

Nelle Vanderhoydonck 

0478/111764 

  

 

 

Toppers 

Joachim Wyckmans 

0470/213610 

Loris Schepers - 

Bedin 

0471/013542 

Jarne Wilms  

0491/194119 

 

Tiptiens 

Kaat De Bruyn 
0483/115670 

Marjolein Cnudde  
0486/661166 

Rune Carremans 
0479/113787 
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Kerels 

Wiebe Peeters 

0497/662759 

Koen Gielissen 

0488/823625 

 
Aspi meisjes 

Lore Bertels 

0497/856191 

Heleen Dehollogne 

0498/498084 

 

 

Aspi jongens  

Stef Neys 

0470/553299 

 

VB’s 

Diesel Schepers 
0495/268067 

Nathan Vercruysse  

0496/937077 

 

 

Elke Polders 
0498/536872 
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Jaarpla nning 
 

Dag Datum Activiteit  

Vrijdag 18 oktober 2019 Dag van de Jeugdbeweging 

Zondag  20 oktober 2019 Info- en inschrijfmoment 

Zondag  3 november 2019 Themazondag - CHINA 

Vrijdag 15 november 2019 Aspitails@Distel 

Zondag 24 november 2019 Brunch door oud-leiding  

Zondag 1 december 2019 Sint komt op bezoek 

Zondag 19 januari 2020 Mosselfeest Jeugdzorg 

Zaterdag+ 

Zondag 
15+16 februari 2020 Mini-bivak  

Zondag 8 maart 2020 Ouderavond  

Donderdag 30 april 2020 Bieravond 

Zondag 28 juni 2020 Laatste Chirozondag 

Dinsdag – 

Donderdag 
21 – 30 juli 2020 Bivak in Brecht 

Vrijdag 24 juli 2020 Start Ribbels 

Donderdag 30 juli 2020 Bezoekdag 

Vrijdag 31 juli 2020 Einde Aspi’s en leiding 

Zaterdag 5 september 2020 Chirobeats  

 


