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Voorwoord  
 
 

Liefste Chirovrienden, 

 

 

Nog heel even en 2019 zit erop!  

Voor Chiro Zolder was 2019, een uniek jaar, want we vierden in mei ons 75-jarig 

bestaan met een fantastisch feestweekend! Niet alleen de vele oud-leiding, huidige 

leden met hun ouders en Zolderse sympathisanten hebben met volle teugen 

genoten van het feest, ook wij met de leiding kijken met grote voldoening terug op 

deze intense maar oozooo leuke dagen!!  

Uiteraard waren er daarnaast ook nog onze ‘gewone’ activiteiten: het mini-bivak, de 

themazondagen en het ‘oververhitte en ook natte’ bivak in Oudsbergen!   

Als je het ons vraagt, was het een geslaagd jaar!  

 

Ondertussen is het nieuwe werkjaar al flink ‘op gang’! We hebben al enkele leuke 

Chirozondagen gehad (soms met iets teveel regen ). De brunch was een groot 

succes. En ook voor onze eerste Themazondag, de reis naar Azië,  hadden vele leden 

hun mooiste outfit aangetrokken. In deze Fuzzy vind je nog enkele sfeerbeelden.  

 

Wat er de komende maanden op het programma staat, kom je te weten als je verder 

bladert. Daarnaast nog tal van interessante weetjes en helemaal achteraan vinden 

jullie zoals steeds onze kalender .  

 

Veel leesplezier! 

 

 

 



 
 

Goed begonnen, is half gewonnen! 
Daarom … 

 

 
 
  

DE LEIDING WENST ALLE LEDEN  

EN HUN OUDERS EEN FIJN EINDEJAAR 

EN EEN FANTASTISCH 2020! 



 
 

Een terugblik naar de afgelopen weken … 
 
Het eerste Chirotrimester is weer enorm snel voorbijgegaan! Als leiding blikken we 

terug op een geslaagd einde van een geweldig 2019. Kijk even met ons mee wat wij 

de afgelopen zondagen hebben uitgespookt op de Chiro . 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

We versterkten de leidingsploeg met 15 
nieuwe leidsters en leiders. En ondertussen 
zijn ze al flink ‘ingewerkt’ en kunnen ze al 
aardig hun ‘mannetje’ staan op de 
leidingskring. 

Onze Aspiranten orga-
niseerden op vrijdag 15 
november weer een 
formidabele 12de editie van 
de jaarlijkse fuif ‘Aspitails’. 

Op 24 november konden we weer genieten van een 
overheerlijke brunch georganiseerd door de oud-leiding 
van Chiro-Zolder! De pistolets en croissants zagen er 
lekker uit, het spek rook heerlijk, maar vooral … de 
desserts smaakten fantastisch! Dit jaar had de oud-
leiding het goede doel “Wij vechten tegen ALS” 
gekozen. En dankzij jullie kunnen wij het mooie bedrag 
van € 1000 overhandigen! Hiervoor een dikke merci aan 
al de aanwezigen en de organisatie van de oud-leiding! 

Ook de lieve goede Sint en zijn zwarte pieten kwamen op 
zondag 1 december langs bij Chiro Zolder! Ze maakten 
een spectaculaire entree op onze Jogem om daarna al 
onze leden gelukkig te stellen met heel wat lekkers. De 
Sint vond zelfs dat ook de leiding  braaf geweest was! 



 
 

Op een gewone Chirozondag … 
 
  
 
 
 
 
 



 
 

   … massaspel met z’n allen! 

  



 
 

Het uniform 
 
Onlangs lid geworden van de Chiro, maar je hebt nog geen uniform? Er zal de 

mogelijkheid zijn tijdens het inschrijfmoment van het minibivak om je uniform te 

vervolledigen. Daarnaast kan je ook elke laatste Chirozondag van de maand ons 

uniform verkrijgen op de Jogem. Je kan dan terecht bij Lise en Emma.  

✔ JIENS t-shirt (€10)  

✔ Chirotrui (€20)  

 

De Chirorok, -short of –hemd kan je kopen in de Banier (Vaartstraat 14, Hasselt). Ben 

je nog op zoek naar een leuk cadeautje voor Kerst of Nieuwjaar, loop dan zeker eens 

binnen bij de Banier. Naast allerlei leuke Chiro hebbedingen verkopen ze ook 

plezante spelletjes en spelmateriaal, knutselmateriaal, ...  

En wist je dat Chiroleden een directe korting van 10% krijgen op creatieve 

materialen?! 

 
! Voor de ribbels is het uniform niet verplicht ! 

 
 

 
 

 

 
  



 
 

Wist je dat … 
 
☐ De Chiro start om 14.00! Iedere zondag arriveren leden te laat op de Chiro. We 

willen nogmaals vragen om VOOR 14.00 op de Jogem aanwezig te zijn, opdat 

iedereen de opening volledig kan meedoen. De telling van de leden gebeurt 

immers tijdens de opening. 

☐ Er nog steeds ouders parkeren aan de Jogem? We 

willen (met sterke aandrang) vragen om, als je je 

kinderen komt halen, je auto te parkeren aan de 

overkant (parking van het gemeentehuis of ’t 

Molenholleke). Zeker nu het donker is (en als het 

regent), zorgt dit voor gevaarlijke situaties … 

☐ De foto’s van het bivak in Oudsbergen zijn rondgestuurd! Alle leden die 

afgelopen bivak zijn mee geweest hebben een mail gekregen met een link naar 

de foto’s (via Wetransfer). We gebruiken hiervoor hetzelfde mailadres als die van 

de bivakkranten. Je kan de foto’s gedurende 7 dagen downloaden, dus wacht 

niet te lang! Heb je geen mailtje ontvangen, laat Elke of Diesel even iets weten 

(diesel.elke@skynet.be). 

☐ Onze speeltuin sinds enkele maanden een ‘nieuw’ klim- en klauterattribuut 

heeft gekregen! In plaats van deze 

omgewaaide boom door de 

hakselaar te steken,  geven we ‘m nu 

een tweede leven en onze leden zijn 

er hartstikke blij mee!  

Dank je wel ‘Van den Abbeele Boomzorg’! 

 

mailto:diesel.elke@skynet.be


 
 

☐ Chiro Zolder opnieuw meedoet met de voedselinzamelactie 

‘Hoop doet geven’ van de gemeente Heusden-Zolder ism Sint-

Vincentius. We roepen op om de komende zondagen (nl op 

zondag 5, 12, 19 en 26 januari 2020) droge voeding en 

verzorgingsproducten in te zamelen. En dan vooral: droge voeding =  melk, 

bloem, suiker, olie, confituur, ontbijtgranen, …  & verzorgingsproducten = 

shampoo, zeep, tandpasta, … Alvast ne dikke merci! 

 

 

Mosselfeest van Jeugdzorg VZW 
 
Op zondag 19 januari 2020 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. Zij zorgen ervoor dat het iedere zondag 

lekker warm is en dat we ons kunnen uitleven op 

kort gemaaide voetbalvelden!!  

Twijfel je nog? Awel … 

 De mosselen zijn verrukkelijk (echt waar!).   

 Je wordt bediend door de beste Chiro Zolder leiding.  

 Je kan er zo voor zorgen dat we nog jarenlang kunnen ravotten op de Jogem. 

We hopen dan ook vele leden en ouders te mogen verwelkomen op het 

mosselfeest! In deze Fuzzy vind je een eetkaart. Je kan deze, samen met het geld, 

meebrengen naar de Chiro op 5 en 12 januari. Lukt dit niet, dan mag je de kaart ook 

steeds binnenbrengen bij Elke & Diesel (De Bloken 10). Dank je wel voor je steun! 

Wil je graag mee de handen uit de mouwen steken, geef Diesel (0495/268067) een 

seintje want we zijn nog op zoek naar ‘werkvolk’   

 



 
 

Activiteiten januari t.e.m. maart 
 
Chiro in januari 2020 
 

De komende weken zullen de Chirozondagen weer iets anders verlopen. Een groot 

deel van de leiding heeft namelijk examens in januari en het is daarom onmogelijk 

om er elke zondag te staan voor al de leden. Hieronder volgt een overzicht.  

 

22 december Geen Chiro 

29 december Geen Chiro 

5 januari Chiro voor de jongste groepen  (Ribbels, Speelclub en Rakwi’s) 

12 januari Chiro voor de oudste groepen (Tito’s, Keti’s en Aspi’s) 

19 januari Chiro voor iedereen - Familiedag  

26 januari Chiro voor iedereen 

 

 

Mini – Bivak 

Zaterdag en zondag 15 en 16 februari 2020 is het leukste weekend van het jaar weer 

daar! We nemen jullie kinderen mee in de wonderlijke bivakwereld en doen hun 

verlangen naar de zomer en naar het bivak. Zoals voorgaande jaren zal dit weekend 

doorgaan in onze eigen Chirolokalen.  

 
Inschrijven kan op het algemeen inschrijfmoment op zondag 2 februari tussen 

17.45 en 18.30. In deze Fuzzy vinden jullie het inschrijfformulier dat jullie ingevuld 

meebrengen, samen met het inschrijvingsgeld (€ 20 per kind). 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 8.30 tot zondagmiddag 13.00. Wij kunnen 

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

Indien jullie nog vragen hebben, kan je altijd bij de leiding terecht voor of na de 

Chiro zondag, of contacteer hen via de gsm-nummers die jullie achteraan in deze 

Fuzzy vinden.  

 

Ik ga op mini - bivak en ik neem mee ... 

☐ Mijn uniform (niet verplicht voor de ribbels)  

✔ Meisjes: JIENS t-shirt en/of Chirotrui 

Chirorok 

✔ Jongens: JIENS t-shirt en/of Chirotrui of blauw hemd 

Chirobroek (met riem) 

☐ VOLDOENDE spelkledij (geen 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 ) 

☐ Toiletgerief (tandenborstel en tandpasta, handdoek, washandje, zeep, kam, …) 

☐ Pyjama en knuffelbeer 

☐ Slaapzak, kussen en luchtmatras (geen hoge intex of kampeerbed!) 

 
Geen snoep, koeken of frisdrank 

Geen GSM, tablet, …  (dit is op eigen verantwoordelijkheid!) 

 

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

Ieder jaar blijven we met hopen verloren voorwerpen zitten … 

 

Ouders van de kleinere afdelingen mogen zaterdagmorgen helpen met het 

klaarmaken van het bed (lees: de luchtmatras oppompen). 

De deuren gaan open om 8.10 (en niet vroeger)! 
 

 

 



 
 

Ouderavond 
 

Dit werkjaar is het opnieuw de beurt aan ‘de ouderavond’ (we organiseren 

afwisselend het ene jaar ‘de brunch’ en het andere jaar ‘de ouderavond’). Het 

concept is nog steeds hetzelfde …  Een avond waar je kind(eren) hun beste 

acteertalenten en/of danskunsten zal tonen en dit op grote podium van de nieuwe 

Muze! De ouderavond vindt dit jaar plaats op zondagnamiddag (!) 8 maart 2020. Wij 

nodigen jullie massaal uit om erbij te zijn en je kind(eren) te zien stralen. 

Verdere details ivm de generale repetitie en welke outfit de kinderen moeten 

aandoen, krijgen jullie nog in de loop van februari. 

 

 

Themazondagen  

 
Zoals jullie al wisten is het thema van 

Chirojeugd Vlaanderen dit jaar 

‘Grenzeloos Chiro’. We zullen dus samen met Robin 

Rugzak onze grenzen verleggen, want samen staan we sterk!  

 

Ondertussen zijn we al in het mooie Azië geweest, maar onze grenzeloze wereldreis 

is nog lang niet voorbij. We maken de komende maanden nog enkele reizen naar  

verschillende plaatsen op onze wereldkaart...  



 
 

 

 

 

 

 

 

Tijdens het mini-bivak varen we, met z’n allen, richting ‘Liefdeseiland’ en meren we 

voor een weekendje aan, aan het gezelligste en meest vredevolle eiland van de 

Chiro! 

 

Enkel weken later, op zondag 15 maart, nemen we het milieuvriendelijke vliegtuig en 

steken we de oceaan over naar Amerika. Welke avonturen gaan we daar beleven??   

 

 

 

 

 

 

Fuzzy 3 
 
De volgende Fuzzy, met alle info over april, mei en juni, wordt verdeeld eind maart – 

begin april. Wil je tussendoor op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van Chiro 

Zolder, dan is er onze website (www.chirozolder.be) en de gesloten facebook groep 

voor ouders! 

  



 
 

Gegevens van de leiding  De hoofdleiding staat in het vet. 

 

Ribbel meisjes Maxime Tricarico (0493/585729) 

 Emma Vercruysse (0471/558297) 

Ribbel jongens Sam Vanoppen (0477/750668) 

 Elias Nouwen (0494/665530) 

 Elias Lenaerts (0471/214941) 

Speelclub meisjes Valerie Vandebroek (0478/825954) 

 Louise Vandervoort (0486418002) 

 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 (0487/517235) 

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 Bedin Schepers (0471/013542) 

 Jarne Wilms (0491/194119) 

Tiptiens Marjolein Cnudde (0486/661166) 

 Kaat De Bruyn (0483/115670) 

 Rune Carremans (0479/113787) 

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) 

 Nathan Vercruysse (0496/937077) 

Volwassen begeleiding 
Diesel Schepers (0495/268067) 

Elke Polders (0498/536872) 



 
 

Jaarplanning 
 
 

Dag Datum Activiteit 

Zondag 22/12/2019 Geen Chiro 

Zondag 29/12/2019 Geen Chiro 

Zondag 05/01/2020 Chiro voor de jongste afdelingen 

Zondag 12/01/2020 Chiro voor de oudste afdelingen 

Zondag 19/01/2020 
Mosselfeest Jeugdzorg  
Familiedag 

Zondag 02/02/2020 Inschrijfmoment mini-bivak 

Zaterdag & Zondag 15 – 16/02/2020 
Mini-bivak  
Themadag - Liefdeseiland 

Zondag 08/03/2020 Ouderavond  

Zondag 15/03/2020 Themazondag - Amerika 

Zondag 19/04/2020 Themazondag - Paaseiland 

Zondag 10/05/2020 Themazondag - Afrika  

Zondag  28/06/2020 
Laatste Chirozondag 
Inschrijfmoment bivak 

Dinsdag-Donderdag 21-30/07/2020 Bivak in Brecht 

Zaterdag 05/09/2020 ChiroBeats 

 
 

 


