FUZZY 3
april – mei – juni 2022

Voorwoord
Beste Chirovrienden-en vriendinnen
Het is Paasvakantie, en dat betekent dat het weer tijd is voor de
laatste Fuzzy van het Chirojaar.
De afgelopen maanden hebben de leden samen met hun leiding
vele schitterende momenten beleefd en fantastische herinneringen opgedaan die
ze voor de rest van hun leven zullen koesteren. Maar niet getreurd. Het is niet
omdat u nu onze laatste Fuzzy in de bus hebt gekregen, dat het er op zit voor dit
jaar. Integendeel zelfs, er staan Chiro Zolder nog 3 fantastische Chiromaanden te
wachten dit werkjaar.
Om te beginnen, zullen onze aspiranten samen met de leiding Chiro Zolder
vertegenwoordigen op het Baseballtoernooi op paasmaandag. Als supporteren niet
bepaald uw favoriete bezigheid is, dan zijn jullie op 30 april meer dan welkom om
zelf in actie te schieten op onze Bieravond Deluxe. Met nog een paar themadagen
op het programma beloven de komende zondagen nog erg boeiend te worden.
Na al deze spannende zondagen is het even tijd voor Chiro Zolder, omwille van de
aankomende examens, om in juni een versnelling lager te schakelen. Om dan in juli
met plankgas op bivak te vertrekken. Na het geweldige succes van mini-bivak is het
tijd voor het echte werk. 10 onvergetelijke dagen waar iedereen al heel het jaar
naar uit kijkt. Psst, weet jij het thema al?🤫. Om het werkjaar samen op een
knallende manier af te sluiten is het op zaterdag 10 september tijd voor onze
superfuif ChiroBeats.
Geniet in deze laatste Fuzzy van het jaar nog eventjes van wat kiekjes uit de
afgelopen maanden en lees zeker even de belangrijke info en data na voor de
maanden die volgen.
Het was erg leuk om dit jaar de Fuzzy voor jullie te schrijven. Wij hebben er alvast
ontzettend van genoten en hopelijk jullie ook. Groetjes van jullie auteurs: Dries en
Marjolein.
En voor de laatste keer dit jaar, veel leesplezier.
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Een terugblik: het afgelopen trimester
Mini-bivak
Het leukste weekend van het jaar zit er weer op, mini-bivak! We hebben ons rot
geamuseerd!
De ribbel meisjes hebben een uitgebreid bezoek
gebracht aan de diertjes. Ze zijn naar de boerderij
geweest, hebben de Big Five gespot op safari en ze
hebben de visjes in het aquarium gered!
De ribbel jongens ontsnapten uit een Escape Room en
lieten daarna hun zelfgemaakte bootjes varen op de beek.

De speelclub meisjes maakten een mooie regenboog bij hun
spel. Erna werden ze beloond met zelfgemaakt McFlurry’s!
Jammie!
De speelclub jongens trokken als echte avonturiers naar het
bos. Daarna speelden ze een laddercompetitie. Om af te
sluiten, speelden ze slaapzakspelletjes. Een dag zoals het is op
bivak!
De kwiks werden dan ondergedompeld in de liefde. Hun spel stond
in het thema van Valentijn, met nadien een ontspannende
wellness. Genieten!
De rakkers braken op mini-bivak talrijke
records met de Guiness world of Rakkers! Jaja, we hebben
nu échte recordhouders op de chiro. Handtekeningen
vragen, mag.
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De tippers werden échte influencers. Hun Tik Tok’s gingen viraal. Ook hier,
handtekening vragen, mag

Alle spelletjes bij de toppers stonden in het thema

van tijd! Zo speelden ze een 100 minutenspel, gezelschapspelletjes (tegen de tijd),
een tijdreisspel,… Geen tijd om je te vervelen dus!
Aangezien chiro toch wel wat familie is, waanden de tiptiens zich in een echt
familiefeest. Op een familiefeest is er altijd die ene gekke tante, op de chiro staat
deze ook wel bekend als Annabel!
De kerels zijn grote fan van vlogger Bockie De Repper. Hun minibivak stond een en al in het thema van deze bekende vlaming.
Voor wie deze toch wat minder bekend is →
’S avonds hadden ze samenspel met de tiptiens.
De single ladies van de aspi’s speelden mee in Temptation Island en The Bachelor
om al dan niet liefde te vinden. Ze sloten de avond of met een vrijgezellenquiz.
De aspi jongens gingen op dropping en braken eveneens wereldrecords.
Zoals op bivak, was er ook een thema voorzien!
Kaatje en Kamiel kampeerden op chiro Zolder.
Bij de zangstonde passeerden enkele bekenden
de revue: Julia van K3, de tante van Marokko,
twee toffe chinezen, Niels Destadsbader, …
Dit jaar hebben we ook weer genoten van heerlijke maaltijden dankzij onze beste
kookouders. We aten lekkere tomatensoep, hete bliksem met snottebellensaus,
heerlijke spaghetti en bicky’s. #cravingsnaarbivak
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Ouderavond
Ik denk dat we wel met trots mogen zeggen dat ouderavond een groot succes was!
De leden hebben het beste van zichzelf gegeven op het podium. Bedankt aan
iedereen die erbij kon zijn!

Inzameling Oekraïne
Op zondag 21 maart organiseerde Chiro Zolder een grote
inzamelactie voor de oorlog in Oekraïne. Jullie
brachten massaal kleren, eten, verzorgingsproducten,
EHBO,… naar de chiro voor Oekraïne. Enorm bedankt
voor jullie bijdrage!

Reminder: Afspraken op de chiro
▪ Vanaf 13.45 is er toezicht door de leiding, breng je kinderen dus niet te vroeg
naar de Jogem, maar ... om 14.00 wordt er gefloten en starten de chiro. Wees
dus zeker op tijd! De Chiro eindigt om 18.00 voor alle afdelingen t.e.m. tito’s. De
keti’s en aspi’s hebben Chiro tot 18.30. We kunnen ook niet toestaan dat er leden
in de loop van de namiddag toekomen en/of vertrekken.
▪ Chirotruien en Jiens T-shirten kunnen gekocht worden op iedere laatste zondag
van de maand voor de Chiro. Dus voor de komende maanden is dat op zondag 24
april, 29 mei en 26 juni.
▪ Omwille van de veiligheid van onze (fietsende) leden willen we vragen om jullie
auto’s NIET op de parking van de Jogem te parkeren maar aan de overkant
(parking gemeentehuis en ‘t Molenholleke).
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Komend trimester
Zondag 10 & 17 april – GEEN CHIRO
Zondag 10 en 17 april is het geen chiro
omwille van de paasvakantie. Wij wensen
jullie een zalig Pasen!

Bieravond Deluxe
Op zaterdag 30 april organiseren we onze
Bieravond, maar niet zomaar één. Door corona
hebben we in september de eerste editie van
Bieravond Deluxe georganiseerd, een
samensmelting van Bieravond en Chiro Beats.
Gezien het grote succes van deze bieravond,
maken we vanaf nu van elke Bieravond een
Bieravond Deluxe! Wat kan je verwachten?
✓ Een reeks bekende en minder bekende biertjes die je kan ontdekken. Ons
assortiment telt meer dan 30 biertjes!
✓ Livé optredens van lokaal talent. Kom dat zien!
✓ Last but not least: de afterparty met de beste DJ’s. In de mood gekomen om
te dansen na al die biertjes? Gooi die dansbenen los op onze afterparty!
Kortom, een geweldige avond die je zeker niet mag missen! Iedereen is vanaf 19 uur
van harte welkom op de Jogem.
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Baseballtornooi gemeente
Terug van weggeweest: baseballtornooi. Op paasmaandag strijden alle
jeugdverenigingen van Heusden- Zolder voor de eerste plaats op het gemeentelijke
baseballtornooi. Onze aspiranten en leiding
doen mee! Supporters zijn welkom op de
terreinen van de Jogem in Zolder. De tiptiens
voorzien ook lekkere snacks!

Themazondagen
Ons chirovlammetje is voor sommigen dit jaar aangewakkerd, voor anderen brandt
het al jaren in hun hart. Het afgelopen jaar is dat chirovlammetje ook gaan branden
voor Kaatje & Kamiel op de themazondagen! Ze hebben al talloze leuke avonturen
beleefd op chiro Zolder zoals een omgekeerde dag, een keiplezant mini-bivak, een
gekke verkleeddag bij Carnaval, … En het is nog niet gedaan met de pret: er komen
nog 2 themazondagen aan! Benieuwd wat Kaatje & Kamiel (en de leiding) dan weer
in petto heeft? Kom dan op zondag 15 mei zeker naar de chiro!
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Chiro tijdens de examens
In mei en juni heeft de leiding helaas blok en examens. Hierdoor is het voor velen
onmogelijk om naar de Chiro te komen. Toch willen we er alles aan doen om de chiro
zoveel mogelijk te kunnen laten doorgaan. Hieronder volgt een overzicht. Noteer het
goed in jullie agenda's!
Zondag 29 mei

Familiedag

Zondag 5 juni

Chiro voor oudste leden (tito’s, keti’s,
aspi’s)*

Zondag 12 juni

Chiro voor jongste leden (ribbels,
speelclub, rakwi’s)

Zondag 19 juni

Chiro voor iedereen

Zondag 26 juni

Laatste chirozondag (voor iedereen)

*Aangezien deze meeste leden van deze groepen zelf ook examens hebben in juni, raden we jullie
aan om de Whatsapp van de groep goed in het oog te houden (ander uur, vrijdag ipv zondag,…)

Laatste Chirozondag van het werkjaar
Zondag 26 juni is het helaas alweer tijd voor de
allerallerlaatste Chirozondag van het werkjaar. Deze
zondag zal zoals elk jaar weer memorabel zijn! Meer
info volgt via de Facebookgroep Chiro Ouders.
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Bivak 2022 in Bekkevoort
Het bivak van 2022 zal doorgaan in Bekkevoort! De
leiding kijkt alvast super hard uit naar bivak, hopelijk
jullie kinderen ook

Het aftellen naar bivak en het

gissen naar het bivakthema kan beginnen!

Wanneer?
De aspi’s vertrekken op voorwacht op woensdag 20 juli.
De speelclub, rakwi’s, tito’s en keti’s vertrekken op donderdag 21 juli.
De ribbels gaan maar 7 dagen op bivak en vertrekken op zondag 24 juli.
Het bivak eindigt met onze bezoekdag op zaterdag 30 juli.
De aspi’s blijven nog een extra dagje om te helpen opruimen.
Zij keren terug op dinsdag 31 juli, samen met de leiding en kookouders.

Vervoer?
De ribbels, speelclub en rakwi gaan met de bus naar bivak.
De tito’s, keti’s en aspi’s gaan met de fiets naar bivak.
Op bezoekdag worden alle leden (en hun fietsen), behalve de aspi’s, opgehaald
door hun ouders.

Hoeveel kost dat?
Om mee te gaan op bivak betaal je € 140,00 voor het eerste (en oudste) kind. De
volgende kinderen betalen telkens € 5 minder en het 4de kind mag gratis mee!
Ribbels betalen € 100,00 voor het bivak.

9

Ledenbezoek
Na 2 jaar lijkt het erop dat de coronasituatie eindelijk zal toelaten dat de leiding
weer op huisbezoek komt! We vertellen jullie dan wanneer we precies vertrekken,
wat er in de koffer moet, waar jullie slapen (ribbels en speelclub slapen sowieso
binnen – rakwi’s misschien in tenten), welke themakleren jullie moeten meenemen,
wanneer je koffer moet binnengebracht worden, … Stuur een berichtje naar de
leiding van je kind en dan komen zij met plezier langs.

Chiro Beats
Op zaterdag 10 september 2022 organiseren we eindelijk terug onze jaarlijkse fuif,
Chiro Beats. Dit jaar zal dan eindelijk de 12de editie doorgaan! Je mag je nog steeds
verwachten aan 3 podia verspreid over 3 feesttenten aan onze Chirolokalen bij de
Jogem: de Mainroom, ’t Fort (drum & bass, techno,…) en de Duvelbar.
“Chiro Beats, daar zijn we te oud voor geworden?” Niets is minder waar, want voor
het ‘iets ouder volk’, is er de Duvelbar. Hier zijn heerlijke (zware) biertjes aanwezig
en oudleider Turi zal de beste schijven uit the 80s, 90s,… draaien. Dit feestje mag
je zeker niet missen!

En net als de vorige jaren doen we ook een beroep op
jullie, ouders, om te komen helpen op onze fuif. Tappen,
tussentoog, bonnekes verkopen of aan de inkom zitten ....
Het kan allemaal en het is nog leuk om te doen! Tijdens
de bezoekdag op bivak kan je je hiervoor opgeven.

Startdag
Het werkjaar 2022-2023 zal starten op zondag 18 september 2022. We heten
nieuwe leden, maar ook nieuwe leidster en leiders van harte welkom!
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Gegevens van de leiding
De hoofdleiding staat in het cursief.
Ribbel meisjes
Marjolein Cnudde
0486/661166
Tine Van Der Velden
0474/508607

Louise Vandervoort
0486/418002

Sofie Meykens
0495/115147

Ribbel jongens
Dries Verheijen
0485/988172
Daan Put
0468/294664

War Vanoppen
0496/259280
Arne Fancsali
0485/981442

Lens Broux
0468/225170

Speelclub meisjes
Floor Vandevoort
0470/681686
Lise Van Der Velden
0472/607859

Lore Bertels
0497/856191
Amber Maene
0479/246118

Silke Reckers
0478/775057

Koen Gielissen
0488/823625

Jarno Liberato
0468/058615

Moira Lucas
0468/104044
Joyce Aerts
0477/348501

Floor De Keyser
0491/102605

Speelclub jongens
Sam Vannoppen
0477/750668
Thomas Nouwen
0472/179426
Kwiks
Jade Claes
0498/849209
Gina Gijbels
0488/027629
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Rakkers
Loris Schepers-Bedin
0471/013542
Jasper Cleeren
0470/421563

Jarne Wilms
0491/194119

Cedric Wellens
0477/062377

Heleen Dehollogne
0498/498084

Britt Henderickx
0470/322519

Elias Nouwen
0494/665530

Mathijs Verlinden
0468/280215

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

Toon Bertels
0470/514188

Elias Lenaerts
0471/214941

Tippers
Lien De Bruyn
0487/517235
Lien Van Hout
0499/735684
Toppers
Stef Neys
0470/553299
Matisse Dethier
0476/420515

Nina Kalinis
0468/144110
Aspi jongens
Joachim Wyckmans
0470/213610
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Jaarplanning
Dag

Datum

Activiteit

Zondag

10 april 2022

GEEN chiro - Paasvakantie

Zondag

17 april 2022

GEEN chiro - Pasen

Zaterdag

30 april 2022

Bieravond
GEEN chiro – Opruim
Bieravond

Zondag

1 mei 2022

Zondag

15 mei 2022

Themazondag

Zondag

29 mei 2022

Familiedag

Zondag

5 juni 2022

Chiro voor oudste groepen

Zondag

12 juni 2022

Chiro voor jongste groepen

Zondag

19 juni 2022

Chiro voor iedereen

Zondag

26 juni 2022

Laatste Chirozondag

21-30 juli 2022

Bivak in Bekkevoort

Donderdag zaterdag
Woensdag

20 juli 2022

Vertrek Aspi’s: voorwacht

Zondag

24 juli 2022

Vertrek Ribbels

Zaterdag

30 juli 2022

Bezoekdag

Zaterdag

10 september 2022

Chiro Beats

Zondag

18 september 2022

Eerste chirozondag ‘22-‘23
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