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Voorwoord  
 
Beste Chirovrienden en -vriendinnen 

 

2021 is stilletjes ten einde gekomen, wij wensen u ook nog 

een gelukkig nieuwjaar toe! Daarom willen we nu samen met jullie eventjes stilstaan 

om te kunnen terugblikken op wat voor een schitterend Chirojaar we gehad hebben. 

 

Het werkjaar 2021 sloten we af toen met z’n 283en op bivak vertrokken om opnieuw 

samen 10 onvergetelijke dagen te beleven. Ondanks weer een wat moeilijker jaar 

door het Corona-virus, hebben we ons niet laten kennen en dit hebben jullie zelf ook 

kunnen ondervinden tijdens onze super gezellige Bieravond Deluxe, waarvoor we de 

vele helpende handen nog eens zouden willen bedanken. 

 

We hebben met z’n allen een prachtig Chirojaar beleefd, maar ondertussen is het 

nieuwe werkjaar, 2021-2022, al goed gevorderd. Al enkele schitterende zondagen is 

er flink samen gespeeld en geravot. Iedereen kwam in zijn mooiste afdelingskleur 

gekleed voor de foto’s van de Chirokalender. Ook de fuif van onze Aspiranten, 

Aspitails, is dit jaar weer mogen doorgaan en of dat een knaller was. En eventjes 

geleden kregen we ook nog eens bezoek van niemand minder dan Sinterklaas. Het 

belooft verder een schitterend jaar te worden. 

We willen u daarom ook niet langer in spanning houden, dus u mag de pagina rustig 

omdraaien en wij wensen u zoals altijd… 

 

Veel leesplezier! 

  



 
 

Een terugblik naar de afgelopen weken … 
 
Het eerste halfjaar is weer voorbijgevlogen! We blikken even terug op enkele mooie 

chiromomenten. ☺ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We startten het jaar met 12 nieuwe 
leidsters en leiders. Ondertussen zijn ze al 
volwaardige leiders en leidsters die elke 

zondag paraat staan! 

Onze Aspiranten organiseerden 
een geslaagde editie van 
‘Aspitails’ op 12 november 
2021  om hun kas te spijzen. 

Op 21 november konden we weer genieten van een 
overheerlijke brunch van Chiro Zolder! Dit jaar werd deze 
georganiseerd ten voordele van “Pleegzorg”. En dankzij 
jullie konden wij het mooie bedrag van € 700 
overhandigen! Hiervoor een dikke merci aan al de 
aanwezigen! 

Ook de Sint en zijn roetpiet kwamen op zondag 5 
december langs bij Chiro Zolder! Ze maakten een 

spectaculaire entree op de Jogem met de cabrio. Sint en 
Piet stelden vast dat iedereen van chiro Zolder braaf is 

geweest! 



 
 

Een Chirozondag 
 

          

   

          

       



 
 

Het uniform 

Onlangs lid geworden van de Chiro, maar je hebt nog geen uniform? Elke laatste 

Chirozondag van de maand  kan je ons uniform verkrijgen op de Jogem. 

Tijdens het inschrijfmoment van het minibivak zal er ook een verkoopmoment 

plaatsvinden.  

✔ JIENS t-shirt (€15) 

✔ Chirotrui (€25) 

Een Chirorok, -short of –hemd kan je kopen in de Banier 

(Vaartstraat 14, Hasselt).  

! Voor de ribbels is het uniform niet verplicht ! 

 

Reminder 

☐ De Chiro start om 14.00! Iedere zondag arriveren leden te laat op de Chiro, maar 

ook te vroeg. We willen nog eens benadrukken dat de leden NA 13.45 en VOOR 

14.00 op de Jogem aanwezig moeten zijn, opdat iedereen de opening volledig kan 

meedoen. De telling van de leden gebeurt immers tijdens de opening. 

☐ We willen vragen om, als je je kinderen komt halen, je auto te parkeren aan de 

overkant (parking van het gemeentehuis of ’t Molenholleke).  

☐ Het duurt nog een tijdje voor de lente er weer aankomt 

en door corona moeten we zoveel mogelijk buiten 

spelen. We willen dus vragen om uw zoon/dochter 

een warme jas, handschoenen, muts, sjaal,… mee te 

geven!  

  



 
 

Activiteiten januari t.e.m. maart 
 
Chiro in januari 2022 
 

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. Op 16 januari nemen de aspiranten, de 

oudste afdeling (5de en 6de middelbaar), het over van de leiding en bezorgen ze jullie 

kinderen een toffe namiddag. Er is nog altijd leiding aanwezig die een oogje in het zeil 

houden. Op 23 en 30 januari is het respectievelijk chiro voor de jongsten en de 

oudsten. 

 

16 januari Chiro voor iedereen - Familiedag 

23 januari Chiro voor de jongste groepen (ribbels, speelclub en rakwi’s) 

30 januari Chiro voor de oudste groepen (tito’s, keti’s en aspi’s)  

6  februari Chiro voor iedereen 

 

Themazondagen  
 

Zoals jullie al wisten is het thema van Chirojeugd Vlaanderen 

dit jaar ‘Vonken’. We gaan samen met Kaatje Tralalaatje en 

Kamiel avonturen aan die zeker en vast ‘vonken’ gaan geven. 

 

Ondertussen hebben de jongens- en de meisjesleiding al eens 

gewisseld. Opeens hadden de ribbel meisjes bijvoorbeeld 4 

leiDERS in plaats van leidSTERS. Het was een speciale, toffe 

zondag! 

De komende maanden zullen we nog veel avonturen beleven met Kaatje en Kamiel.  



 
 

BIVAK BOEFFET 
Het onderhoud van de lokalen en terreinen van de Jogem vraagt heel wat 
werk en bijhorende kosten. Chiro Zolder maakt gratis gebruik van deze 
faciliteiten. Daarom organiseert VZW Jeugdzorg een eetdag om de kosten 
een stukje te dragen.  
 

 
Om in de chirosfeer te blijven, 

zal de enige, echte kookploeg van Chiro Zolder 

jullie voorzien van echte bivakkost! 

 
Op zaterdag 5 februari kan je tussen 18.00 en 19.00 
aanschuiven aan tafel in de grote zaal van de Jogem. 

 

MarjansHeerlijkeBivakSoep 
 

of  Hete Bliksem 
(stoemp van puree, sla en spek, natuurlijk met snottebellensaus) 

of  Wortelstoemp met gebakken boterhamworst 
(een klassieker met dikke schijven boterhamworst) 

of     Hanne’s curry 
(overheerlijke vegetarische milde curry met rijst en kokosmelk) 

 
De enige echte NachtspelPudding 

 
Volwassene  € 12 – Kind  € 8 

 

 

Inschrijven via  www.jogem.be/eetdag 
 

We kunnen maar een beperkt aantal plaatsen voorzien, dus snel zijn is de boodschap!  

We doen er alles aan om de eetdag veilig te laten verlopen. Enkele dagen voordien 
communiceren we de geldende maatregelen. Mocht de eetdag toch niet kunnen 
doorgaan, krijg je het bedrag teruggestort. 

http://www.jogem.be/eetdag


 
 

Mini – Bivak 
 

Zaterdag 19 en zondag 20 februari 2022 is het leukste weekend van het jaar weer 

daar! Jullie kinderen kunnen eens proeven van ‘het leven zoals het is op bivak’.  Er 

wordt gewassen in kommen, er wordt echte bivakkost gegeten, er is een 

zangstonde,… We hopen dat dit jullie kinderen warm maakt voor het ‘grote’ bivak in 

juli. Zoals voorgaande jaren zal dit weekend doorgaan in onze eigen Chirolokalen.  

 

Inschrijven kan op het algemeen inschrijfmoment op zondag 13 februari tussen 

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

meebrengen, samen met het inschrijvingsgeld (€ 20 per kind). Heb je toch liever dat 

de leiding even langskomt? Geen probleem, laat dit even weten aan de leiding van 

jouw kind en dan komen ze graag bij je thuis langs. 
 

Het minibivak duurt van zaterdagmorgen 8.30 tot zondagmiddag 13.00. Aangezien 

we met zo’n 250 man zijn, kunnen we niet toelaten dat leden later aankomen of 

vroeger naar huis gaan. Indien jullie nog vragen hebben, kan je altijd bij de leiding 

terecht voor of na de Chiro, of je kan hen contacteren 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)  

o Meisjes: JIENS t-shirt, Chirotrui + Chirorok 

o Jongens: JIENS t-shirt, Chirotrui of  -hemd + Chiroshort 

☐ VOLDOENDE spelkledij (geen jeansbroeken en voldoende warme- en regenkledij) 

☐ VOLDOENDE ondergoed en sokken 

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

☐ Pyjama en knuffel 

☐ Slaapzak, kussen en luchtmatras (geen hoge Intex of veldbed) 



 
 

 Geen snoep, koeken of frisdrank! Jullie kind krijgt genoeg lekkers 

van de kookouders        

 Geen GSM, tablet, … We zijn op de chiro om samen te spelen! 

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

de naam van je kind! Zo vermijden we verloren voorwerpen. 

 Ouders van de jongste afdelingen mogen zaterdagmorgen helpen met het 

klaarmaken van het bed (de luchtmatras oppompen). 

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

!! Door corona kan het mogelijk zijn dat mini-bivak 

geannuleerd wordt of in een andere vorm doorgaat (bv. alleen 

zondag, zonder overnachting,…). We houden de maatregelen 

in het oog en zorgen er zeker voor dat we een veilige 

beslissing maken als leidingsploeg. Houd dus zeker de 

Facebookgroep Chiro Ouders in het oog voor een update. 

 

Ouderavond 
 

Terug van weggeweest: ‘ouderavond’. Het concept is nog steeds hetzelfde: een avond 

waar de verschillende afdelingen hun beste acteertalenten en/of danskunsten zullen 

tonen. De ouderavond vindt dit jaar plaats op zaterdag 12 maart 2022 in ONS HUIS. 

Het gaat dus niet door in de Muze, maar in Ons Huis in Berkenbos.  Het thema dit jaar 

is Hollywood. Wij nodigen jullie massaal uit om erbij te 

zijn en jullie sterren van kind(eren) te zien stralen.  

Verdere details in verband met de generale repetitie en 

welke outfit de kinderen moeten aandoen, krijgen 

jullie nog in de loop van maart. 

 

!! Door corona is het mogelijk dat 

ook ouderavond geannuleerd wordt. Toch zouden we willen 

vragen om deze datum voorlopig nog vrij te houden. We 

houden de maatregelen in het oog en houden jullie up-to-date. 

Houd dus zeker de Facebookgroep Chiro Ouders in het oog. 



 
 

Fuzzy 3 & ‘Chiro Ouders’ 
 
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! Zeker met de huidige maatregelen, is het zeer belangrijk om deze 

Facebook groep goed op te volgen.  

 

Corona 
 

Omwille van corona is het binnen of op verplaatsing 

verplicht om een mondmasker te dragen. We spelen 

zoveel mogelijk buiten, maar we willen u toch 

vriendelijk vragen om uw zoon of dochter altijd een 

mondmasker mee te geven voor de zekerheid. 

 

Is je kind ziek? Stuur je kind dan NIET naar de chiro. We willen nog eens graag 

benadrukken dat we de veiligheid van iedereen zoveel mogelijk willen garanderen; 

dit kan alleen als iedereen zijn steentje bijdraagt en zich houdt aan de maatregelen. 

Samen houden we de chiro een plek waar iedereen zich kan uitleven én waar 

iedereen zich veilig voelt. 

  



 
 

Gegevens van de leiding   
De hoofdleiding staat in het cursief. 

 

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 

  

 

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 

 



 
 

Jaarplanning 
 
 

Dag Datum Activiteit 

Zondag 16 januari 2022 Familiedag 

Zondag 23 januari 2022 
Chiro voor de jongste 
afdelingen 

Zondag 30 januari 2022 
Chiro voor de oudste 

afdelingen 

Zaterdag 5 februari 2022 Bivak Boeffet Jeugdzorg 

Zondag 13 februari 2022 Inschrijfmoment mini-bivak 

Zaterdag - 
zondag 

19 - 20 februari 2022 Mini-bivak 

Zondag 27 februari 2022 Themazondag 

Zaterdag 12 maart 2022 Ouderavond  

Zondag 24 april 2022 Themazondag  

Vrijdag 30 april 2022 Bieravond 

Zondag 15 mei 2022 Themazondag 

Zondag 26 juni 2022 
Laatste Chirozondag 
Inschrijfmoment bivak 

Donderdag - 
zaterdag 

21-30 juli 2022 
Bivak in Bekkevoort 
(Start Ribbels: 24 juli) 

Zaterdag 10 september 2022 Chiro Beats 

 
 

 


