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Voorwoord 
 

Liefste Chirovrienden, 

 
Na een heel speciaal en onvergetelijk bivak in Brecht, mogen 

we met veel trots verkondigen dat we het nieuwe chirojaar 

goed gestart zijn! 

Spijtig genoeg hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van 

leider Wiebe. Maar wees niet getreurd, want 10 aspiranten 

maakten met trots de overstap van het lid naar leiding zijn! De 

leidingsploeg heeft er super 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 met de gekste verhalen! 

Chiro Zolder wil jullie, als ouders, graag op de hoogte houden 

over wat er zich afspeelt 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. In deze editie vinden jullie alle informatie over de 

belangrijkste dingen zoals het uniform, lidgeld, komende 

activiteiten en nog veel meer. Tot slot laten we jullie 

kennismaken met de leidingsploeg en in het bijzonder met de 

nieuwe leiding. 

Wij hebben er alvast zin in, hopelijk jullie ook!  

 

Veel leesplezier en tot in januari! 
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2 voor de prijs van 1! 
 

De vorige jaren organiseerden we, voor de ouders van nieuwe 

leden, in het begin van het werkjaar EEN INFOMOMENT waar 

enkele leiding uitleg gaf over de werking van Chiro Zolder. 

Omwille van Corona kan dat dit jaar niet doorgaan en daarom 

hebben we geprobeerd om deze informatie te combineren met 

de ‘gewone’ inhoud van de Fuzzy.  

 

Chiro, wat is dat? 

Chiro Zolder, een deeltje van de grote Chiro … 

 

Chiro Zolder maakt deel uit van CHIROJEUGD VLAANDEREN. 

Met zo’n 113 989* leden is de Chiro de grootste jeugdbeweging 

in Vlaanderen. Er zijn momenteel 890* plaatselijke 

Chirogroepen actief. Om die groepen te ondersteunen is er een 
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Chiro-structuur van 72 gewesten, 10 verbonden en een 

nationaal niveau. Chiro Zolder maakt deel uit van gewest 

Sprankel en verbond Limburg. 

        * Cijfers werkjaar 2019-2020 

 

 

Officieel bestaat Chiro Zolder uit 2 CHIROGROEPEN, nl 

• Chiro Spratoka (LJ/0602) = de jongens 

• Chiro Sint Vincentius (LM/0602) = de meisjes 

De afdelingen spelen apart en ook op bivak spelen, eten en 

slapen de verschillende afdelingen allemaal apart. Maar voor de 

rest doen de meisjes en de jongens alles samen: we delen 

dezelfde locatie, organiseren samen onze activiteiten, 

vergaderen iedere week samen, gaan met z’n allen op bivak, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De slogan op ons T-shirt spreekt voor zich …   

JIENS = Jij, ik een noodzaak samen! 
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De leden zijn ingedeeld in AFDELINGEN. In de afdeling spelen 

ze spelletjes en doen allerlei activiteiten, aangepast aan de 

leeftijd. 

 

RIBBELS 

Ribbels meisjes en jongens 

Eerste en tweede leerjaar 

 

SPEELCLUB 

Speelclub meisjes en jongens 

Derde en vierde leerjaar 

 

RAKWI’S 

Kwiks en Rakkers 

Vijfde en zesde leerjaar 

   

TITO’S 

Tippers en Toppers 

Eerste en tweede secundair 

 

KETI’S 

Tiptiens en Kerels 

Derde en vierde secundair 

 

ASPI’S 

Aspi’s meisjes en jongens 

Vijfde en zesde secundair
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Na de aspi-jaren beslissen de leden of ze leiding willen worden 

of niet. 

 

LEIDING 

Dit jaar telt onze leidingsploeg 40 leiding:  

23 leidsters en 17 leiders. 

We stellen ze graag aan jullie voor: 

 

RIBBELS MEISJES - 34 leden 

Floor Vandevoort  

3de jaar 

Silke Reckers  

2de jaar 

Moira Lucas   

2de jaar   

Jade Claes   

1ste jaar 

 

Dag lieve ribbeltjes 

 

We zijn dit jaar al goed gestart, Daardoor zitten de ribbels al 

diep in ons hart! We zorgen goed voor elkaar, Doorheen het hele 

chirojaar! Dit kunnen we niet zonder mascotte, Die zal zorgen 

voor jullie kleine zotte! Dus samen met Lollyfant, reizen wij 

doorheen heel chiroland!  

 

Vele elleboogstootjes  

Jullie leidsters Floor, Jade, Moira, Silke xxx 
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RIBBELS JONGENS - 27 leden 

Michiel Schepers   

2de jaar 

Toon Bertels   

2de jaar 

Lens Broux   

1ste jaar 

 

 

Hallo, 

Wij zijn de leiding van de Ribbel jongens dit jaar! (Wij= Lens, 

Michiel en Toon). Michiel en Toon hebben vorig jaar al een 

jaartje ervaring mogen opdoen, Lens staat vol goede moed klaar 

om er een magnifiek eerste jaar van te maken. 

We kijken er naar uit om jullie zoon elke zondag opnieuw een 

onvergetelijke dag te bezorgen. We zorgen ervoor dat jouw zoon 

mee de tofste groep van de Chiro gaat kleuren, de Ribbel 

jongens. 

 

SPEELCLUB MEISJES - 33 leden 

Maxime Tricarico  

5de jaar 

Lore Bertels  

4de jaar 

Nina Kalinis  

1ste jaar 

Britt Henderickx  

1ste jaar 
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Scan mij! 

Liefs van Lore, Maxime, Britt & Nina       

 

 

SPEELCLUB JONGENS - 22 leden 

 

Stef Neys  

4de jaar 

Joachim Wyckmans 

2de jaar 

Andreas Michielsen 

2de jaar 

 

Speels zijn we wel 

Plezier maken we bij elk spel 

Elke week opnieuw 

En elke week iets nieuw 

Laat je kind elke week naar de Chiro komen 

Corona zal bij ons niet langskomen 

Leiding zijn vinden we leuk 

Uw (b)engel lacht zich met ons en zijn vriendjes een deuk 

Beloof uw zoon een veelbelovend jaar! 

 

Andreas, Stef & Joachim 
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KWIKS - 33 leden 

Rune Carremans 

2de jaar 

Emma Vercruysse  

2de jaar 

Lise Van Der Velden  

2de jaar 

Merel Leenaers  

1ste jaar 

 

Dit jaar verwelkomen we jullie dochter graag als kwik,  

we maken van hen een echte 'chiro-chick'.  

We vullen elke zondag met pret,  

zo liggen ze op zondag avond zeker op tijd in hun bed.  

Meer dan 30 kids en 4 gekke leiding brengt wel wat leven,  

we zijn er zeker van, dat zal wel wat geven. 

we doen ons best, maken plezier met al de rest.  

Laten onze creativiteit de vrije loop gaan,  

dat leren we aan onze meisjes, om zo nóg beter op hun eigen 

beentjes te staan.  

Samen zijn we één, we zijn er voor elkaar  

en zo beleven we telkens weer opnieuw een fantastisch 

chirojaar.  

We zijn heeeelemaal klaar, om ons te vuugen voor dit jaar!  

 

Dikke zoenen,  

Jullie kapoenen, 

Lise, Merel, Emma en Rune 
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RAKKERS - 20 leden 

Koen Gielissen 

3de jaar   

Elias Lenaerts 

2de jaar 

War Vanoppen 

1ste jaar 

Wij zijn de rakkers.  

Elkanders beste makkers.  

Een keitoffe groep,  

maar maken veel troep.  

Onze leiders zijn tof,  

ze verdienen veel lof.  

Voetbal is ons favoriete spel,  

na 1 zondag wisten ze het wel.  

Ravotten en ons vuil maken,  

ingrediënten die ons kunnen smaken.  

We gaan een geweldig jaar tegemoet,  

geen andere groep die het ons nadoet. 
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TIPPERS – 24 leden 

Kaat De bruyn  

4de jaar 

Heleen Dehollogne  

4de jaar 

Lien Van Hout  

1ste jaar 

Annabel Praets  

1ste jaar 

Heylaaa, wij zijn de tippers!  

Over tik tok meepraten kunnen we helaas niet zo goed...  

Maar enthousiasme hebben we gelukkig in overvloed!  

Lekker ravotten of eens goed chillen in het lokaal?  

Wij kunnen het allemaal!  

Geen container is voor ons te hoog  

High fives geven doen wij met onze elleboog  

Wij zijn helemaal klaar voor dit onvoorSPELbaar maar vooral 

onvergetelijk jaar  

Dus Tippers: zet je maar klaar! 

 

TOPPERS – 17 leden 

 

Nathan Vercruysse  

4de jaar 

Sam Vannoppen 

3de jaar 

Cedric Wellens 

1ste jaar 
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Toppers dat zijn wij 

We maken jullie kinderen elke zondag blij 

Onze zondagen zijn super tof 

En halen zelfs oude spullen van onder het stof 

Spoedig worden we een hechte groep 

Want plezier is ons beroep 

Sam, Cedric en Nathan dat zijn wij 

Vanaf dit jaar horen tochten er ook bij 

Spokentocht kunnen we aan 

We gaan er altijd volledig voor gaan 

Het wordt dit jaar daarom een onvergetelijk jaar 

Dus hou je maar klaar! 
 

Sam, Cedric & Nathan, like & subscribe de toppers 

 

TIPTIENS – 28 leden 

Valerie Vandebroek  

5de jaar 

Nelle Vanderhoydonck  

3de jaar 

Sofie Meykens  

2de jaar 

Femke Reckers  

1ste jaar 

 

 

 

 

 

Ze – bra (de; m; meervoud: zebra’s; verkleinwoord: zebraatje) 

 1. Vriendelijke dieren die leven in groepsverband.  

 2. Levendig, krachtig en de hele dag door actief.  

 

Pad (de; v(m); meervoud: padden; verkleinwoord: padje) 

 1. Luidruchtig dier, hoort zichzelf graag kwaken. 

 2. Padden houden van gezelligheid, maar zijn daarnaast ook levendige dieren.  
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Hallo, hallo, wij zijn Valerie, Sofie, Nelle en Femke!  

Als tiptienleiding 2020-2021 kijken we er enorm naar uit om er 

een gezellig en actief jaar van te maken.  

Met onze grote bende van vriendelijke tiptiens zal dit zeker 

lukken.  

Samen zullen we er voor zorgen dat er een hechte tiptiengroep 

ontstaat. Met + 30 levendige, enthousiaste en soms wat 

luidruchtige leden zien wij dit helemaal goedkomen!   

Een jaar vol spelen, tetteren, actief zijn, gezelligheid en nog veel 

meer. Ons moet je niet meer overtuigen, wij zijn helemaal klaar 

om er een TOPjaar van te maken! Hopelijk de tiptiens ook… 

 

Veel dierlijke groetjes 

De tiptienleiding xoxo 

 

KERELS – 11 leden 

 

Dries Verheijen 

2de jaar 

Elias Nouwen 

2de jaar 

Jarne Wilms  

2de jaar 

 

Hey! Wij zijn Dries, Elias en Jarne 

We kijken er naar uit om ook van dit jaar weer een topjaar te 

maken met onze kerels! Van moerassentochten tot gezellige 

avonden aan het kampvuur, we zorgen ervoor dat dit een jaar 

wordt om nooit te vergeten. ;)  
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ASPI’S MEISJES – 20 leden 

 

Louise Vandervoort 

3de jaar 

Marjolein Cnudde 

3de jaar 

Lien De bruyn 

2de jaar 
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ASPI’S JONGENS – 16 leden 

 

 

 

Matisse Dethier 

3de jaar 

Loris Schepers-Bedin 

3de jaar 

Hey, wij zijn de aspi-leiding matisse en loris, jaren lang worden 

wij als broers gezien, (mits onze namen oP eLkAaR LiJkEn). Dit 

is niet het geval. Wel zijn wij al een dikke 15 jaar beste 

vrienden, wij delen alles met elkaar, van een pintje tot onze 

nieuwe groep, de Aspiranten Jongens.  

Wij kijken uit naar een geweldig jaar vol plezier, varkensstreken 

(want eerlijk, dat hebben we allemaal gedaan) en natuurlijk ook 

verantwoordelijke momenten, want een deel van onze mannen 

wordt volgend jaar leiding! 
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Deze bende wordt ‘in goede banen geleid’ door onze 

HOOFDLEIDING, nl Lore Bertels en Michiel Schepers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo, wij zijn Lore en Michiel, de hoofdleiding van Chiro 

Zolder! Samen met de VB’s (Diesel en Elke) proberen wij alles in 

goede banen te leiden, hoewel dat niet vaak nodig is met zo’n 

fijne leidingsploeg. We zijn zeer blij met onze grote groep (40!) 

leiding en kijken er naar uit om een nieuw jaar op gang te 

trappen. Mocht je een vraag of probleem hebben kan je naast 

de VB’s ons ook altijd bereiken!! 

 

Groetjes, Lore en Michiel 

 

 

 

 

285 leden + 40 leiding = een bende van 325! 

Chiro Zolder, niet zomaar een Chiro! 
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En tot slot hebben we onze VB’s. VB’s, wat is dat? 

 

VB staat voor VOLWASSEN BEGELEIDING en zij staan de 

leiding bij met raad en daad.  

 

Chirojeugd Vlaanderen vat het samen in 4 grote pijlers: 

 VB als ruggensteun 

Een leidingsploeg is vaak een bonte bende die samen ploeg 

probeert te vormen en samen heel wat verantwoordelijkheden 

opneemt voor kinderen en jongeren. De VB kan hen steunen in 

dat ploeg vormen, en bij hun taken als individu. 

 VB als confrontatiefiguur 

Jonge mensen hebben een eigen kijk op het leven. Vaak is die 

visie nog niet af en kan ze nog verschillende wegen uit. Een VB 

kan leiding daarover bevragen en hen in die gesprekken de zaak 

van een andere kant belichten.  

 VB als bruggenbouwer 

Jongeren en volwassenen, het klikt niet altijd even goed. 

Wederzijdse vooroordelen, misverstanden en conflicten maken 

het samenspel en de dialoog soms moeilijk. Een VB kan als 

volwassene dan ook een belangrijke tussenpersoon zijn bij 

conflicten of bij het opbouwen van relaties.  

 VB als inspirator 

Als het eens te veel wordt tijdens de werking dan kan de VB er 

als inspirator staan. Zijn of haar enthousiasme, een leuke 

babbel, een schouderklop of positieve feedback op een spel dat 

toch niet voor 100 % gelukt was, werkt zeker inspirerend voor 

een leidingsploeg! 
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De VB’s, 

oftewel Diesel en Elke 

 

Diesel en Elke  zijn alletwee 

‘groot’ geworden in de Chiro. 

Diesel bij Chiro Zolder en 

Elke bij Chiro-meisjes 

Heusden. Ondertussen zijn ze aan hun 

9de (en laatste) jaar als VB’s begonnen!  Ze volgen het reilen en 

zeilen van Chiro Zolder op door aanwezig te zijn op de 

wekelijkse leidingskring, tijdens de opening op zondag-

namiddag en op de grote activiteiten en het jaarlijks bivak. 

 

Je kunt één van hen altijd aanspreken voor of na de Chiro, 

tijdens de Chiro-activiteiten, of je kan ook mailen 

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

 

 

 

 

 

 

En ja, je hebt het goed gelezen. Diesel en Elke hebben 

aangegeven dat ze na dit werkjaar stoppen als VB’s van Chiro 

Zolder . 

En dus gaan we dit jaar op zoek naar nieuwe VB’s … 

 

 

 



19 

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. 

Aansluiten bij je afdeling na 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.  

 

NIEUW Zomer- en winteruur 

Vanaf dit jaar zal er kleine aanpassing zijn voor onze oudste 

leden. Voor de keti’s en aspi’s introduceren we het zomer- en 

winteruur. Dit wil zeggen dat wanneer het zomeruur van 

toepassing is, de Chiro voor hen tot 18.30 duurt en dat 

wanneer het winteruur start (dus vanaf zondag 25 oktober), we 

een half uurtje vroeger stoppen, namelijk om 18.00. 
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NIEUW Toegang terreinen Jogem 

Omwille van de verbouwingen aan de Jogem is vanaf heden de 

rode poort (kant Ringlaan) afgesloten. Je kan enkel het terrein 

op via de grijze poort, aan de Sluisbamd. 

 

Afspraken mbt het BRENGEN van de kinderen: 

 Je parkeert je auto op het Heldenplein. Het is NIET toegelaten 

om te parkeren op het grasveld aan de grijze poort of naast 

Bloemelingen. 

 Ouders brengen de leden naar 

de grijze poort.  

 Hier zal steeds leiding staan om 

de leden op te vangen. Je kan 

dan ook steeds de leiding 

aanspreken met mogelijke 

vragen. 

 

Afspraken mbt het OPHALEN van de kinderen: 

 ALLE ouders parkeren op het Heldenplein. 

 De afdelingen komen, olv de leiding, te voet naar het grasveld 

aan het Heldenplein. 

 De ouders wachten, met mondmasker, achter de paaltjes op 

de parking. 

 Er zal ook steeds leiding bij de grijze poort blijven opdat 

fietsers veilig kunnen oversteken.  

 

 



21 

Op de Chiro is iedereen in VOLLEDIG UNIFORM. 

 

 Nieuwe leden hoeven nog niet onmiddellijk een uniform aan 

te kopen. 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 ze een uniform hebben. 

 De Ribbels hoeven geen uniform te kopen. Op (mini)bivak 

hebben ze enkel een JIENS t-shirt nodig. 

 

de meisjes        de jongens 

    

 

JIENS t-shirt                                 JIENS t-shirt 

Chirotrui          ev. Chirohemd  

Chirorok             Chirotrui 

stevige schoenen       korte Chirobroek 

stevige schoenen 

 

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. Een eerste 

verkoopmoment is op zondag 11 oktober 2020, VOOR de 

Chiro (vanaf 13.45), aan de grijze poort. Daarna is er een 

vast verkoopmoment elke laatste zondag van de maand, VOOR 

de Chiro: zondag 25 oktober, 29 november, 31 januari, 28 

maart, 25 april en 30 mei. 
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Tijdens het eerste verkoopmoment op 11 oktober zullen er ook 

2de handsuniformen te verkrijgen zijn. Deze worden aan de helft 

van de prijs verkocht. 

 

Een uniform (en nog veel meer tof Chiromateriaal) is 

verkrijgbaar bij de Banier in de Vaartstraat te Hasselt.  

 

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 !  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

  

VOOR     NA 

 

Een oud deken in de kofferbak kan soms handig zijn  
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Inschrijving en lidgeld 
 

Het lidgeld bedraagt € 25 PER KIND.  

 

Hiermee betalen we de aansluiting bij Chirojeugd Vlaanderen (€ 

12/lid), waardoor je zoon/dochter verzekerd is voor een 

ongeval, burgerlijke aansprakelijk en overlijden/invaliditeit. 

Daarnaast wordt het lidgeld gebruikt om spel- en 

knutselmateriaal aante kopen, de organisatie van verschillende 

activiteiten, waaronder het jaarlijks bivak, …  

 

Het lidgeld kan dit jaar enkel VIA OVERSCHRIJVING betaald 

worden. Het lidgeld kan gestort worden op het rekening-

nummer 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).  

 

→ Let op, graag betalen voor 30 november.  

Nadien betaal je € 10 extra! 
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Coronaproof Chiro 
 

Zoals iedereen ondertussen wel weet, werkt ook het jeugdwerk 

met kleurcodes. Maar wat wil dit nu precies zeggen? 

 

 Code GEEL  

We werken met bubbels van max. 50 personen. We zien iedere 

afdeling als een aparte bubbel. Het materiaal wordt na gebruik 

telkens nauwkeurig ontsmet. Iedere afdeling heeft een eigen 

bak met ‘klein spelmateriaal’ zoals scharen en stiften. 

Regelmatig worden de handen gewassen en/of ontsmet. Iedere 

zondag worden de aanwezigheidslijsten ingevuld.  

 Code ORANJE 

Bij de jongste afdelingen (t.e.m. de rakwi’s) blijven de 

bovenstaande maatregelen gelden. Bij de oudere afdelingen 

(vanaf tito’s) blijft de bubbel ook op 50 als er buiten gespeeld 

wordt. Gaat de activiteit binnen door dan mag de bubbel maar 

uit 20 personen bestaan. Gezien de grootte van onze afdelingen 

zal het dus ook afhankelijk van het weer zijn of de werking kan 

blijven doorgaan als het code oranje is. 

 code ROOD 

Bubbels van max. 20 personen en enkel activiteiten in 

buitenlucht. Dat wordt moeilijk! Daarom zullen wij bij code rood 

helaas tijdelijk geen Chiro meer kunnen doen. We doen ons best 

om af en toe (online) alternatieven te zoeken. 

Uiteraard blijft ieders gezondheid onze eerste prioriteit. 
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De nieuwkomers  
 

Dit jaar wordt de leidingsploeg aangevuld met maar liefst 10 

GLOEDNIEUWE JONGENS EN MEISJES. Het is een spannende 

start geweest, maar ze hebben er allemaal super veel zin in! 

 

Ik ben Nina en op de Chiro voel ik me 

helemaal prima   

Van maandag tot vrijdag zit ik in Leuven 

op kot, daar amuseer ik me rot. Naast 

amuseren doe ik ook aan studeren, 

namelijk Handelsingenieur, maar op de 

Chiro is geel mijn lievelingskleur.  

Met mijn speelclubjes amuseer ik me 

altijd, dat dit jaar onvergetelijk wordt, is 

dus een feit. 

 

 

Bij de leiding zit ik nu   

Raad eens welke groep ik heb 

It’s de speelclub girlzzz 

Toch goed geprobeerd 

Tof dat je dit leest xo 

 

 

 

 

 



26 

 

 

Hallo allemaal! 

Mijn naam is War en na 12 

onvergetelijke jaren als lid, is het nu tijd 

om als laatste van de familie Vanoppen 

leiding te worden. Het doel is om mijn 

fantastische jaren als lid terug te geven 

aan de leden! Naast de chiro speel ik 

nog basket en tennis ik regelmatig. Ik 

studeer Bouw in Diepenbeek en zit daar 

ook op kot. Het is de bedoeling om samen met mijn medeleiding 

Koen en Elias de rakkers een onvergetelijk jaar te geven! 

 

 

 

Hoi, mijn naam is Lens en ik ben leiding 

bij de ribbels. Ik ga super graag naar de 

Chiro om er elke keer weer een 

geweldige dag van te maken. Ik volg de 

richting Game design waarin je allerlei 

soorten spellen maakt. Niet alleen 

computerspellen. Ideaal dus om er bij 

de Ribbels elke keer weer een unieke 

speelervaring van te maken. Dit is 

mijn eerste jaar als leiding en ik kijk er naar uit 

om er een plezant jaar van te maken. 
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De naam die mijn ouders mij gaven is Merel,  

toen ik geboren werd zeiden ze "oh, het is geen kerel."  

Ik ben dus een meisje en de kwiks stonden bovenaan mijn 

lijstje. Ik studeer beeldende 

vormgeving in Gent, daar zeggen ze 

vaak "seh hé vent." Ik hou wel van de 

natuur, net zoals Trump van de 

Mexicaanse muur. Praten is soms niet 

mijn ding, daarom dat ik liever zing. 

Neen dat was een grap, het enige wat 

ik kan is een dab. Ik woon in 

Bolderberg, fietsen naar de chiro doet 

veel pijn aan mijn ruggenmerg.  

Groetjes Merel 

 

 

 

Halloowtjes!  

Ik ben Jade en ben 18 jaar, ik zit al 11 

jaar op de chiro en ben het nog geen 

seconde beu!  

Ik studeer verpleegkunde.  

Ik ben dus super sociaal en help 

mensen graag wanneer nodig  

Hierdoor is leiding zijn dus echt iets 

voor mij en met heel veel plezier 

maak ik jullie kindjes blij  
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Hallo, ik ben Cedric! 

Ik studeer in Kortrijk voor industrieel 

ingenieur. 

Ik zit al 8 jaar op de chiro waar ik al veel 

toffe momenten heb beleefd. Op dit 

moment ben ik de leider van de toppers. 

Ik ben een actief en sportief persoon.  

 

 

 

 

Jaja, je ziet het goed... ik ben niet 

Silke maar Femke, de andere van de 

tweeling. Ik ben 19 zomers oud. In 

Geel volg ik sociaal werk, maar dit 

jaar hoor ik bij het blauwe team. Na 

12 jaar lid te zijn op Chiro Zolder ben 

ik een jaartje gestopt. Mijn Chiro 

vlammetje doofde niet, dus mag ik nu 

terug deel uit maken van deze 

geweldige leidingsploeg. Met mijn 

toffe medeleiding en de enthousiaste Tiptiens ben ik klaar voor 

mijn eerste jaar leiding. Ik kijk er naar uit om mooie 

herinneringen te maken en er in te vliegen. 
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Hallo, ik ben Lien  

Je hebt me vast wel al eens op de Chiro 

gezien  

Ik ben 18 jaar oud 

Chiro is wat me al jarenlang bezig houdt 

Ik studeer rechten aan de Leuvense 

universiteit  

Maar voor Chiro heb ik altijd tijd  

Ik ben leidster van de tippers dit jaar  

Dat komt helemaal voor elkaar 

Samen met mijn mijn mede leiding Annabel, Heleen en Kaat 

Staan we elke zondag paraat!  

Kusjes, Lien 

 

Op 14 mei 2002 werd ik geboren 

Mijn naam is lebannA achterstevoren   

Ik studeer nu BLT in diepenbeek 

Met de trein op en af iedere week 

Ik beschouw mezelf als best wel traag 

Maar de tippers, die wou ik echt heel 

graag 

Iedere zondag zal ik klaarstaan 

En door de week dagelijks naar school 

gaan 

De chiro is mijn leven 

En nee dat is zeker niet overdreven 

Ik heb er super veel zin in 

En hopelijk ben ik niet te min 
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Activiteiten dit najaar 

 

Dag van de jeugdbeweging  

Op vrijdag 23 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 23ste zal dus zeer vlot gaan!  

 

 

 

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 29 november 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: onvoorSPELbaar!  

 

We geven alvast de data mee dat we voor een onvoorspelbare 

zondagnamiddag gaan … De invulling van deze zondagen 

houden we nog even geheim  

 

Laat je verrassen door het onvoorspelbare… 
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Onvoorspelbare verrassing 
 

Op ZONDAG 11 OKTOBER (volgende week!) verwachten we 

iedereen verkleed en met de nodige attributen op de Chiro. Er 

worden dan afdelingsfoto’s genomen in onderstaande thema’s. 

Waarvoor we deze foto’s gaan gebruiken, blijft nog een 

verrassing! Hieronder vind je een overzicht in welk thema je je 

verkleedt. Wie komt het leukste verkleed?  

 

Groep Thema 

Ribbel meisjes Start school 

Ribbel jongens Kerstmis 

Speelclub meisjes Beroepen 

Speelclub jongens Downsyndroomdag/pyjamadag 

Kwiks Zomer 

Rakkers Vakantie 

Tippers Valentijn 

Toppers Nieuwjaar 

Tiptiens Pasen 

Kerels Bivak 

Aspi meisjes Halloween 

Aspi jongens Wapenstilstand 
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Bivak 2021 in Oudsbergen 
 

Dit jaar gaan we natuurlijk ook weer op bivak, laten we hopen 

op terug een goed, ouderwets bivak. Zoals de voorbije jaren valt 

dit van 21 tot 30 juli 2021 in Oudsbergen. De ribbels 

vertrekken, zoals elk jaar, een paar dagen later, namelijk op 24 

juli. De laatste dag is er naar goede gewoonte onze bezoekdag, 

die dit jaar hopelijk zal kunnen doorgaan. 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. 

 

Vanaf dit jaar is er een algemeen inschrijfmoment voor bivak 

op zondag 27 juni OF je kunt ook kiezen voor een huisbezoek. 

 

De ribbels, die 7 dagen meegaan (24 – 30 juli) betalen €90, de 

andere afdelingen gaan 10 dagen mee (21-30 juli) en betalen 

€130. 
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Verbouwingen Jogem 
 

Het is je wellicht al opgevallen: containers met bouwpuin aan de 

Jogem. En wie door de ramen van de feestzaal heeft gepiept, 

trof een ‘ware ravage’ aan. Inderdaad, de Jogem verbouwt! 

De komende weken krijgt de grote feestzaal, de keuken en 

Jeugdhuis ‘de Patron’ een grondige 

make-over.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De feestzaal krijgt eigen toiletten, de inkom wordt verplaatst en 

er komt een nieuwe koelcel en grote berging aan de achterkant, 

naast de keuken.  

Als alles volgens plan verloopt (en da’s toch typisch voor de 

bouw ) is de feestzaal klaar in januari 2021! 
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Ook jeugdhuis de Patron wordt grondig aangepakt. Op dit 

moment herken je de Patron, of voor de ‘oude garde’ onder ons, 

‘t Raster niet meer!  

 

 

En we doen niet alleen een make-over van de gebouwen. Ook 

de huisstijl van de Jogem steken we in een nieuw jasje! En daar 

hebben we jouw hulp voor nodig. 

 

Wedstrijd 
 

We zijn op zoek naar een nieuw en ‘flashy’ logo voor de JOGEM.   

Een logo dat de visie weerspiegelt, nl de JOGEM wil kinderen, 

jongeren én volwassenen unieke momenten laten ervaren.  

Wil je mee nadenken of heb je ideeën of zelfs een ontwerp voor 

een logo, al dan niet met een slogan, geef Elke dan zeker een 

seintje (diesel.elke@skynet.be)! 

Dank je wel.  
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Meisjeslokalen 

Door deze verbouwingen zijn de Chirolokalen op de eerste 

verdieping, gedurende deze periode (september tem december), 

omwille van veiligheidsredenen niet meer toegankelijk.  

De meisjes zitten dus tijdelijk zonder lokalen!  

We zijn dus op zoek gegaan naar ALTERNATIEVEN:  

 We kunnen terecht op de speelplaats van de kleuterschool 

van ‘t Molenholleke. Hier is een groot afdak waar we kunnen 

ravotten. 

 We bekijken momenteel, samen met het gemeentbestuur, de 

mogelijkheid om de Sporthal van Zolder voor enkele 

zondagen af te huren.  

 En daarnaast worden er nog enkele opties bekeken. 

 

Dit houdt in dat de mogelijkheid bestaat dat de leden van 

sommige afdelingen op bepaalde zondagen naar een andere 

locatie moeten. Houd dus zeker de Facebook groep voor ouders 

goed in de gaten! 
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Op de hoogte blijven 

 Je kan regelmatig mededelingen lezen, 

via een ‘flap’ aan de poort. In de 

toekomst dus aan de grijze poort  

 

 De ‘Fuzzy’, het infoblaadje van Chiro Zolder, 

verschijnt 3 keer per werkjaar:   

Fuzzy 1 okt-nov-dec 2020 

Fuzzy 2 jan-feb-ma 2021 

Fuzzy 3 apr-mei-jun 2021 

Vanaf dit jaar verdelen we de Fuzzy enkel digitaal. 

Ieder lid krijgt een mail met de Fuzzy. 

 

 Er is ook een gesloten groep voor de ouders van onze leden 

op Facebook. Deze groep wordt beheerd door de VB’s. 

We posten regelmatig weetjes, informatie, foto’s, ... En vooral 

op bivak wordt deze groep door ouders kort en actief 

opgevolgd !  

Lid worden? Stuur een vriendschapsverzoek en vermeld wie 

je zoon/dochter is!! 

 

 Heel veel info, oa deze Fuzzy, vind je ook op onze website, 

www.chirozolder.be 
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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 filmpjes te gebruiken (in de Fuzzy, op FB 

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

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

melden aan de leiding (voor 30 oktober 2020).  
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Gegevens van de leiding 
 

Ribbel meisjes  

Floor Vandevoort 

0470/681686  

Silke Reckers 

0478/775057 

Jade Claes 

0498/849209 

 

 

Moira Lucas 

0468/104044  

 

Ribbel jongens 

Toon Bertels 

0470/514188  

Michiel Schepers 

0471/547672 

Lens Broux 

0468/225170 

  

Speelclub meisjes 

Maxime Tricarico 

0493/585729  

 

Lore Bertels 

0497/856191 

Nina Kalinis 

0468/144110  

 

  

  

Britt Henderickx  

0470/322519 

 

Speelclub jongens 

Joachim Wyckmans 

0470/213610 

Stef Neys 

0470/553299 

Andreas Michielsen   

0493/020021 

 

Kwiks 

Emma Vercruysse 

0471/558297   

 

Merel Leenaerts 

0468/286461 

Lise Van Der Velden 

0472/607859 

Rune Carremans 

0479/113787 
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Rakkers 

Elias Lenaerts  

0471/214941 

Koen Gielissen 

0488/823625 

War Vanoppen 

0496/259280 

 

Tippers 

Kaat De Bruyn 

0483/115670 

 

Lien Van Hout 

0499/735684 

Heleen Dehollogne 

0498/498084  

 

Annabel Praets 

0471/660635 

 

 

 

Toppers 

Sam Vannoppen 

0477/750668  

Nathan Vercruysse  

0496/937077 

Cedric Wellens 

0477/062377 

  

Tiptiens 

Sofie Meykens 

0495/115147  

 

Femke Reckers 

0473/276033 

 

Nelle Vanderhoydonck 

0478/111764  

 

Valerie Vandebroek 

0478/825954 

 

 

Kerels 

Elias Nouwen     

0494/665530 

Dries Verheijen 

0485/988172  

Jarne Wilms  

0491/194119 

  

Aspi meisjes 

Lien De Bruyn 

0487/517235 

Marjolein Cnudde  

0486/661166 

Louise Vandervoort 

0486/418002 

 

 

Aspi jongens  

Matisse Dethier 

0476/420515  

Loris Schepers-Bedin 

0471/013542 
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Jaarpla nning 
 

Dag Datum Activiteit 

zondag 11 oktober 2020 Afdelingsfoto’s in thema 

zondag 18 oktober 2020 Themazondag 1 

vrijdag 23 oktober 2020 Dag van de Jeugdbeweging 

zondag 29 november 2020 Sint komt op bezoek 

zondag 19 januari 2021 Mosselfeest Jeugdzorg 

zondag 14 februari 2021 
Themazondag 2 

Inschrijfmoment mini-bivak 

zaterdag+ 

zondag 
27 + 28 februari 2021 Mini-bivak  

zondag 28 maart 2021 Themazondag 3 

vrijdag 30 april 2021 Bieravond 

zondag 9 mei 2021 Themazondag 4 

zondag 27 juni 2021 Laatste Chirozondag 

woensdag – 

vrijdag 
21 – 30 juli 2021 Bivak in Oudsbergen 

zaterdag 24 juli 2021 Start Ribbels 

vrijdag 30 juli 2021 Bezoekdag 

zaterdag 31 juli 2021 Einde Aspi’s en leiding 

zaterdag 11 september 2021 Chirobeats  

 


