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Voorwoord  
 

Liefste Chirovrienden, 

We mogen met veel trots verkondigen dat we het nieuwe 

chirojaar goed gestart zijn en dat eindelijk zonder mondmasker! 

We zijn allemaal mega enthousiast dat we terug volop kunnen 

spelen op de Jogem. Het belooft een knetterend jaar te worden. 

Het jaarthema is dan ook “Vonken”. 

Het is wel een andere start dan anders want we namen namelijk 

met pijn in het hart afscheid van ons VB’s Diesel & Elke. Bedankt 

voor jullie jarenlange inzet, bedankt om er altijd voor ons te zijn, 

bedankt voor jullie chirohart!!  

We namen dit jaar ook afscheid van leidsters Nelle, Femke, 

Maxime en Valerie. We bedanken hen ook voor hun inzet en 

enthousiasme. Maar gelukkig staan er maar liefst 12 nieuwe 

leiding klaar om jullie kids elke zondagnamiddag te entertainen! 

Met onze leidingsploeg van 48 man zorgen wij ervoor dat jullie 

kinderen 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 

van wat er zich afspeelt op de Chiro. Daarom ontvang je 3 keer 

in het jaar (in oktober, januari en april) ons infoboekje, de 

FUZZY. In deze editie vinden jullie alle informatie over de 

belangrijkste dingen zoals het uniform, lidgeld, komende 

activiteiten,… 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!  
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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. In de afdeling spelen ze spelletjes en 

doen allerlei activiteiten, aangepast aan de leeftijd. De Chiro 

heeft 6 afdelingen: 

 

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 
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KETI’S 

Tiptiens en Kerels 

Derde en vierde secundair 

 

ASPI’S 

Aspi’s meisjes en jongens 

Vijfde en zesde secundair

 

Na de aspi-jaren beslissen de leden of ze leiding willen worden of 

niet. 

 

Leiding 

Dit jaar telt onze leidingsploeg 48 leiding:  

25 leidsters en 23 leiders. 

We stellen ze graag aan jullie voor: 
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RIBBEL MEISJES  

Louise Vandervoort  

4de jaar 

Marjolein Cnudde 

4de jaar 

Sofie Meykens 

3de jaar  

Tine Van Der Velden   

1ste jaar 

 

 

 

 

 

We zijn Tine, Sofie, Marjolein en Louise 

En voor de ribbels zouden we altijd kiezen 

We zijn Louise, Marjolein, Tine en Sofie 

En ons vervelen op de chiro doen we zeker nie 

We zijn Sofie, Tine, Louise en Marjolein 

En maken van elke chirozondag een groot festijn 

We zijn Marjolein, Louise, Sofie en Tine 

 

Groetjes van deze 4 zotte trienen 
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RIBBEL JONGENS  

Dries Verheijen   

3de jaar 

War Vanoppen   

2de jaar 

Lens Broux 

2de jaar 

Daan Put 

1ste jaar 

Arne Fancsali 

1ste jaar 

 

 

 

Liefste ouders  

Van links naar rechts zijn wij: War, Lens, Dries, Arne en Daan. 

Elke zondag opnieuw, zullen we er weer voor jullie zoonlief staan  

Het chiro leven vloeit dag en nacht door ons bloed, 

ravotten met de jongste mannen doen we gegarandeerd goed.  

Rijmen is zoals jullie kunnen zien niet onze sterkste kant, 

maar voor de rest is er met ons niets aan de hand. 

We gaan er met zijn allen een fijn jaar van maken, 

We ravotten, maken elkaar vuil en doen ondeugende dingen 
maar sshhhht dat zijn niet de ouders hun zaken. 

Jullie kapoentjes,  

De ribbels  

 

zaterdag 2 oktober 2021 
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SPEELCLUB MEISJES 

Lore Bertels 

5de jaar 

Floor Vandevoort 

4de jaar 

Lise Van Der Velden 

3de jaar 

Silke Reckers 

3de jaar 

Amber Maene 

1ste jaar 

 

 

 

Hey! Hallo! Heb je ons al gezien?  

Wij zijn de speelclub en maken pret voor meer dan 10!  

We zijn misschien maar klein, maar geef toe, we zijn een mega 

groep, met mega veel plezier, daarom komen we elke zondag 

terug naar hier.  

Naar onze leiding, die is super leuk,  

we lachen ons altijd een deuk.  

Dus zoals we al zeiden, elke zondag staan we er weer om 

spelletjes te spelen, en af en toe een feestje te vieren.  

Kortom, wij, Speelclub, kunnen ons super goed amuseren in 

onze Chirokleren! 
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SPEELCLUB JONGENS  

 

Sam Vannoppen 

4de jaar 

Koen Gielissen 

4de jaar 

Jarno Liberato 

1ste jaar 

Thomas Nouwen 

1ste jaar 

 

 

 

 

Wij zijn de leiding van de speelclub jongens en we hebben er zin 

in.  

Super veel zin in  

Peren en appels als vieruurtje  

Eerst plezier dan huiswerk  

Even rusten dan weer door  

Lekker vuil worden 

Campus zolder  

LOL maken met de leden  

U bent ook welkom  

Bere veel plezier  
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KWIKS  

Moira Lucas 

3de jaar 

Jade Claes 

2de jaar 

Gina Gijbels 

1ste jaar 

Floor De Keyser 

1ste jaar 

Joyce Aerts 

1ste jaar 

 

 

 

Ewa drerries, wij zijn Floor, Gina, Joyce, Moira en Jade! En wij 

zijn de leiding van de  

K -> Kapoen Floor  

W -> Wilde Moira  

I -> Imposante Jade  

K -> Knettergeke Gina  

S -> Sociale Joyce  

Samen zijn wij klaar om in een fantastisch nieuw chirojaar te 

vliegen met onze geweldige leden!!! 
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RAKKERS  

Loris Schepers Bedin 

4de jaar  

Jarne Wilms 

3de jaar 

Cedric Wellens 

2de jaar 

Jasper Cleeren 

1ste jaar 

 

 

 

 

 

Jow 

Wij zijn de rakker leiding van dit jaar,  

uiteraard krijgen wij elk ding voor elkaar.  

Wij zijn een team van dikke kameraden,  

wat we dit jaar gaan doen kan u al raden.  

Elke zondag plezier voor 10  

zoiets heb je nog nooit gezien!! 
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TIPPERS  

Heleen Dehollogne  

5de jaar 

Lien De Bruyn 

3de jaar 

Lien Van Hout  

2de jaar 

Britt Henderickx 

2de jaar 

 

 

 

 

 

We gaan het doen  

Wat een leven  

Hey Tipper! 

In de jungle van de chiro ben jij een tipper in de ploeg  

Je staat in uniform van 's avonds laat tot 's ochtends vroeg 

Niemand krijgt je klein,  

je mag er elke zondag zijn 

En is er een leuke activiteit dan ben jij van de partij  

Ik ga zwemmen in Fanta lemon  

Een echte tipper is niet te temmen  

Ik ga zwemmen in Fanta lemon  

We komen aan  

Wat doet chiro met je? Wow! 

Op het ritme van “Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon”  
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TOPPERS 

 

Stef Neys 

5de jaar 

Matisse Dethier  

4de jaar 

Elias Nouwen 

3de jaar 

Mathijs Verlinden 

1ste jaar 

 

 

 

 

 

De toppers zijn gewoon de tofste groep dit jaar.  

Een groep van ongeveer 12 toppers met 4 leiders om de zotste 

chirozondagen te beleven aangevuld met een super minibivak 

en een nog superder bivak!  

Het is een fijne en evenwichtige mix van 1ste en 2e jaars 

toppers die niet vies zijn van de iets ruwere spelletjes zoals ze 

reeds op de eerste zondagen hebben laten zien!  

Dit jaar zijn het geen rakkertjes meer maar worden ze echte 

toppers die klaar zijn om Chiro zolder onveilig te maken samen 

met hun leiders Elias, Matisse, Mathijs en Stef. 
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TIPTIENS 

Merel Leenaers  

2de jaar 

Annabel Praets 

  2de jaar 

Leandra Pawlik  

1ste jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heyy allemaal,  

Wij zijn Merel, Annabel en Leandra.  

Dit jaar gaan we voor blauw  

en dat vinden we helemaal wow. 

Elke zondag spelen we een spel, 

altijd origineel dat kunnen we wel.  

Met onze 26 jaar ervaring op de chiro zullen we heel goed zorgen 

voor jullie kapoenen,  

een dikke knuffel en drie dikke zoenen.  
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KERELS 

Nathan Vercruysse 

5de jaar 

Michiel Schepers 

3de jaar 

Andreas Michielsen 

3de jaar 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn de kerels, 15 stoere gasten uit het derde en vierde 

middelbaar. In dit betoog willen wij graag enkele van Tip10’s 

overtuigen van onze uiterlijke kwaliteiten. We zijn groot, knap, 

bruin, gespierd, en onze jongeheer is er een om ‘u’ te zeggen. 

Nog niet overtuigd? Kom ons dan zondagnamiddag eens van 

dichterbij bekijken 😉  

Waarschuwing: verwacht niet al te veel baardgroei. Daar wordt 

nog aan gewerkt. 

Groeten van de kerelleiding xo 
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ASPI MEISJES  

 

Kaat De Bruyn 

5de jaar 

Emma Vercruysse 

3de jaar 

Rune Carremans 

3de jaar 

Nina Kalinis 

2de jaar 

 

Hey daar 

Wij zijn klaar 

Klaar voor het nieuwe jaar 

Het wordt fantastisch zonder maar 

Aspitails, leefweek, bivak 

En enthousiast staan voor zó een leuke groep doen we met gemak 

We kijken er enorm hard naar uit 

En zullen heel goed zorgen voor jullie grote spruit 

Wij maken jullie laatste jaren als lid de leukste ooit 

Hopelijk vergeten jullie deze nooit! 

Kusjes,  

Rune, Emma, Kaat & Nina 
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ASPI JONGENS 

Toon Bertels 

3de jaar 

Joachim Wyckmans 

3de jaar 

Elias Lenaerts 

3de jaar 

 

 

 

Geachte ouder,  

In samenspraak met de gehele leidingsploeg is er dit jaar uit de 

bus gekomen dat wij de aspiranten voor onze rekening mogen 

nemen, een heuse verantwoordelijkheid. Wij zijn 3 kompanen die 

door het vuur zullen gaan voor jullie jonge knapen en hopen de 

chirovlam in het hart van jullie jongens volledig aan te wakkeren. 

We zullen jullie jongeren klaarstomen om het volwassen leven 

aan te vatten en geen enkel avontuur uit de weg te gaan, dit met 

uiterst veel discipline. Verdergaand op deze tekst zullen we ons 

even apart voorstellen. Ten eerste hebben we Elias, vernoemd 

naar de profeet Elia. Een Hebreeuwse jongensnaam die letterlijk 

'mijn god' betekent. In ons midden hebben we ook een Joachim, 

een naamgenoot van de vader van Maria. Als laatste hebben we 

Toon, zijn naam is afgeleid van de latijnse familienaam Theunis. 

We hopen jullie zonen binnen een jaar te verwelkomen in ons 

midden. Mea culpa, wij drinken tevens ook graag een alcoholische 

consumptie. Wij vertrouwen erop dat wij u voldoende hebben 

geïnformeerd.  

Hoogachtende de aspi jongens leiding 
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HOOFDLEIDING 

Deze bende wordt ‘in goede banen geleid’ door onze 

hoofdleiding, namelijk Lore Bertels en Michiel Schepers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Wij proberen 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 leiding en kijken er naar uit om een nieuw jaar op 

gang te trappen. Mocht je een vraag of probleem hebben, kan je 

ons altijd bereiken!! 

 

Groetjes, Lore en Michiel 
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Een zondagnamiddag 
 

De leden worden op zondag verwacht tussen 13.45 en 14.00. 

Kom zeker niet vroeger! Er is namelijk geen toezicht voor 13.45. 

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.  De 

keti’s en aspi’s blijven een halfuurtje langer; voor hun eindigt de 

chironamiddag dus om 18.30. 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 vieruurtje 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. Neem zeker altijd wat 

water mee want van al dat spelen krijg je dorst! 
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Uniform 

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. 

 

Het uniform bestaat uit : 

▪ JIENS t-shirt 

▪ Chirotrui  (evt. Chirohemd) 

▪ Chirorok / chiroshort   

▪ Stevige schoenen    

    

Het Jiens T-shirt (€ 15) en de Chiro Zolder trui (€ 25) kan je bij 

ons kopen. Dit jaar zijn Lise en Emma weer de verantwoordelijken 

voor de t-shirt- en truienverkoop. Een eerste verkoopmoment is 

op zondag 24 oktober 2021, bij het info- en 

inschrijfmoment (vanaf 18.00). Daarna is er een vast 

verkoopmoment elke laatste zondag van de maand, VOOR de 

Chiro.  

 

Tijdens het eerste verkoopmoment op 24 oktober zullen er ook 

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

van de prijs verkocht. 
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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. 

Iedereen draagt namelijk 

dezelfde trui en zonder 

naam durven die t-shirts 

en truien wel eens 

spoorloos te verdwijnen. 

 

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

Een oud deken in de kofferbak kan soms handig zijn ☺ 

 

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 2021).  
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Inschrijving 
 

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 aan te kopen, de organisatie van 

verschillende activiteiten, waaronder het jaarlijks bivak, …  

 

Graag nodigen we jullie uit op ons INFO- EN 

INSCHRIJVINGSMOMENT. Dit zal dit jaar plaatsvinden op 

zondag 24 oktober op de Jogem. Om 17.30 wordt er een 

woordje uitleg over de werking van Chiro Zolder gegeven en om 

18.00 kan u uw zoon/dochter inschrijven. Hier kan u het lidgeld 

cash betalen. Nadien kan u enkel via overschrijving betalen. Het 

lidgeld kan in dat geval 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).   

 

OPGELET! Graag betalen voor 30 november.  Nadien betaal je  

€ 10 extra! 
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De nieuwe leiding 
 

Dit jaar wordt de leidingsploeg aangevuld met maar liefst 12 

NIEUWE LEIDERS EN LEIDSTERS. Ze staan alvast te popelen 

om er helemaal in te vliegen! 

 

Ik ben Jarno, 1 van de 4 leiders van de speelclub 

jongens. Ik ben 18 jaar en woon in Houthalen. Mijn 

hobby is Chiro en ondertussen heb ik al 10 jaar 

ervaring! Ik ga goed zorg dragen voor jullie kapoenen 

dit jaar! 

 

 

 

 

 

Hallo ik ben Jasper. Ik ben 18 jaar oud en studeer 

industrieel ingenieur. Buiten Chiro speel ik ook nog 

voetbal. Ik woon in Zolder en heb heel veel zin in het 

Chirojaar! Groetjes  

 

 

 

Jow jow ik ben Arne. Dit jaar ben ik beginnen te 

onderzoeken of ik fysica kan. Ik ben op hetzelfde 

moment begonnen met basket en chiro. Het enige 

verschil is dat ik nog altijd op de chiro zit en gestopt 

ben met basket. Plezier maken, nieuwe mensen leren 

kennen, openbloeien en meer. Daarom ben ik leider 

geworden. 
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Hallo ik ben Mathijs en ik eet graag ijs,  

ik ben 18 jaar en studeer Orthopedagogie in Hasselt!  

Samen met mijn 3 medeleiders gaan we er een 

topjaar van maken!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben Daan Put, 18 jaar oud en studeer in 

Diepenbeek handelswetenschappen.  

Buiten de Chiro is basket ook een van mijn grote 

passies.  

ik kijk er naar uit om er een leuk chirojaar van te 

maken!  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben Thomas Nouwen, 1 van de 4 leiders van de 

Speelclub. Ik ben 18 jaar en studeer orthopedagogie. 

Maar heb vooral heel veel zin in het nieuwe chirojaar! 
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Hey! Ik ben Leandra, ik ben 18 jaar en voor het 

nieuwe chirojaar sta ik helemaal klaar. Ik kreeg de 

kleur blauw, laat het jaar maar snel beginnen gauw 

gauw!  

Wil je weten wat ik studeer, vraag het dan een keer? 

Ik ga het toch al verkappen het is ergotherapie hihi.  

Samen met mijn medeleiding en de tiptiens vlieg ik er 

in met volle zin. Mijn rijmpje stopt hier wat vond je 

van mijn manier? Kusjes en knuffels  

 

Kiekeboe  

Ik ben Gina, na 13 jaar op de chiro voel ik me helemaal 

prima.  

Ik ben zelf 5 jaar speelclub geweest dus je ziet wel een 

echt chirobeest!  

Ik studeer Kleuteronderwijs in Diest want met 

kinderen omgaan doe ik het liefst.  

Met mijn toffe medeleiding en de enthousiaste Kwiks 

ben ik klaar, voor mijn eerste leidingsjaar.  

Mooie herinneringen maken is mijn doel en dat geeft 

me een super goed gevoel.  

Liefs Gina   

 

 

 

Heyla, ik ben Floor en ik ben er helemaal klaar voor! 

Zolang ik samen ben met mijn kwiks, is alles kits. In 

Leuven studeer ik criminologie en ben helemaal klaar 

om met mijn boefjes te spelen. Ma dat rijmt wel niet. 

Chiro is mijn leven dus blijf ik nog wat kleven. Leidster 

zijn is nieuw voor mij maar maakt me heel erg blij! 
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Jow jow Joyce in da house!  

Ik ben 18 jaar en voor een feestje moet je zeker bij 

mij zijn! Naast het feestleven, ben ik natuurlijk ook 

een ijverige studente sociologie aan de universiteit 

van Brussel. Naast Chiro doe ik ook toneel en geef ik 

schaatslessen. Na meer dan 10 jaar lid te zijn bij chiro 

zolder, is mijn chiroverhaal gelukkig nog niet 

afgelopen. Dus ik stap met heel veel zin en 

enthousiasme de leidingsploeg in. Ik heb er super 

veel zin in om de kwiks samen met mijn medeleiding een super tof chiro jaar 

te geven vol plezier, gelach en herinneringen om nooit te vergeten!  

Kusjes Joyce 

 

Hoi hoi! Ik ben Amber. Ik ben 18 jaar en studeer voor 

leerkracht lager onderwijs. In mijn vrije tijd ben ik bezig 

met atletiek trainingen geven en natuurlijk ook CHIRO!  

Ik kijk er enorm naar uit om leiding te zijn en samen 

met de leukste club (speelclub natuurlijk) elke zondag 

heel veel plezier te maken!  

 

 

 

Hallooo!! Mijn naam is Tine en ik ben 18 jaar oud, nu 

ik leiding ben laat ik mijn ribbels nooit koud. Dit is 

mijn 13e jaar op de chiro, maar 13 is in dit geval geen 

ongeluksgetal. In Brussel studeer ik met veel plezier 

architectuur, maar elke zondag sta ik in Zolder paraat 

om 2 uur. 
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Activiteiten dit najaar 

 

Dag van de jeugdbeweging  

Op vrijdag 22 oktober, vindt de dag van de jeugdbeweging weer 

plaats! Dé feestdag van de jeugdbewegingen. Ga met je uniform 

naar school en laat iedereen zien hoe trots je wel niet bent dat je 

bij Chiro Zolder zit 😉 

 

 

 

Brunch 

Terug van weggeweest: de legendarische brunch van Chiro 

Zolder! We voorzien jullie van een heerlijke brunch op zondag 

21 november. Laat je verrassen door ons groot assortiment 

aan broodjes, taart, spek, ei,…  
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Sinterklaas 

Zie ginds komt de stoomboot uit 

Spanje weer aan…  

Op zondag 5 december komt de 

Sint op bezoek op de Chiro om te 

kijken of de leden afgelopen jaar 

wel braaf zijn geweest… 

 

Themazondagen 

Het jaarthema is dit jaar “Vonken”. Ons chirovlammetje brandt 

nog harder dan ooit te voren. Dit jaar zal dan zeker vonken en 

vuur geven! Op zondag 28 november slaat de vonk tussen de 

jongens en de meisjes. De jongens en meisjes wisselen van 

leiding! Meer info over de volgende themazondagen krijgen jullie 

in Fuzzy 2.  
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Bivak 2022 in Bekkevoort 
 

Dit jaar gaan we natuurlijk ook weer op bivak. Hopelijk deze keer 

zonder bubbels! Zoals de voorbije jaren valt dit van 21 tot 30 

juli 2022. We gaan dit jaar naar Bekkevoort. 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 normaal gezien weer zal kunnen doorgaan. De 

aspiranten en de leiding blijven nog één dagje langer om alles op 

te ruimen. Zij komen dus pas 31 juli terug thuis. 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. 

 

Dit jaar voorzien we een algemeen inschrijfmoment voor bivak 

OF je kunt ook kiezen voor een huisbezoek. Wanneer dit moment 

plaatsvindt, zal nog gecommuniceerd worden. 

 

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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Op de hoogte blijven 

▪ Je kan regelmatig mededelingen lezen, via een ‘flap’ aan de 

rode poort. 

 

▪ De ‘Fuzzy’, het infoblaadje van Chiro Zolder, 

verschijnt 3 keer per werkjaar:   

Fuzzy 1 okt-nov-dec 2021 

Fuzzy 2 jan-feb-ma 2022 

Fuzzy 3 apr-mei-jun 2022 

De leden krijgen een afgedrukt exemplaar van de 

Fuzzy mee naar huis.  

 

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

Facebook “Chiro Ouders”. Voortaan zal de hoofdleiding hier 

vanalles in posten. 

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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Gegevens van de leiding 
 

Ribbel meisjes  

Marjolein Cnudde  

0486/661166 

Louise Vandervoort 

0486/418002 

Sofie Meykens 

0495/115147  

Tine Van Der Velden 

0474/508607 

  

 

Ribbel jongens 

Dries Verheijen 

0485/988172  

War Vanoppen 

0496/259280 

Lens Broux 

0468/225170 

Daan Put 

0468/294664 

Arne Fancsali 

0485/981442 

 

 

Speelclub meisjes 

Floor Vandevoort 

0470/681686 

Lore Bertels 

0497/856191 

Silke Reckers 

0478/775057 

Lise Van Der Velden 

0472/607859 

Amber Maene 

0479/246118 

 

 

Speelclub jongens 

Sam Vannoppen 

0477/750668 

Koen Gielissen 

0488/823625 

Jarno Liberato 

0468/058615 

Thomas Nouwen 

0472/179426 

  

 

Kwiks 

Jade Claes 

0498/849209 

Moira Lucas 

0468/104044 

Floor De Keyser 

0491/102605 

Gina Gijbels 

0488/027629 

Joyce Aerts 

0477/348501 

 

 

Rakkers 

Loris Schepers-Bedin 

0471/013542 

Jarne Wilms  

0491/194119 

Cedric Wellens 

0477/062377 

Jasper Cleeren 

0470/421563 
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Tippers 

Lien De Bruyn 

0487/517235 

Heleen Dehollogne 

0498/498084  

Britt Henderickx  

0470/322519 

Lien Van Hout 

0499/735684 

  

 

Toppers 

Stef Neys 

0470/553299 

Elias Nouwen     

0494/665530 

Mathijs Verlinden 

0468/280215 

Matisse Dethier 

0476/420515 

  

 

Tiptiens 

Annabel Praets 

0471/660635 

Merel Leenaerts 

0468/286461 

Leandra Pawlik 

0474/711303 

 

Kerels 

Nathan Vercruysse  

0496/937077 

Michiel Schepers 

0471/547672 

Andreas Michielsen   

0493/020021 

 

Aspi meisjes 

Kaat De Bruyn 

0483/115670 

Rune Carremans 

0479/113787 

Emma Vercruysse 

0471/558297 

Nina Kalinis 

0468/144110  

  

 

Aspi jongens  

Joachim Wyckmans 

0470/213610 

Toon Bertels 

0470/514188 

Elias Lenaerts  

0471/214941 
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Jaarplanning 
 

Dag Datum Activiteit 

vrijdag 22 oktober 2021 Dag van de Jeugdbeweging 

zondag 24 oktober 2021 Info- en inschrijfmoment 

zondag 21 november 2021 Brunch 

zondag 28 november 2021 Themazondag 1 

zondag 5 december 2021 Sint komt op bezoek 

zaterdag+ 
zondag 

19 + 20 februari 2022  Mini-bivak  

zondag 27 februari 2022 Themazondag 2 

zondag 12 maart 2022 Ouderavond 

zondag 24 april 2022 Themazondag 3 

vrijdag 30 april 2022 Bieravond 

zondag 15 mei 2022 Themazondag 4 

zondag 26 juni 2022 Laatste Chirozondag 

donderdag - 
zaterdag 

21 – 30 juli 2022 Bivak in Bekkevoort 

zaterdag 24 juli 2022 Start Ribbels 

vrijdag 30 juli 2022 Bezoekdag 

zaterdag 31 juli 2022 Einde Aspi’s en leiding 

zaterdag 10 september 2022 Chiro Beats  

 


