
Het Laatste Chiro Zolder Nieuws 
Januari, februari, maart 2022 

 

Een terugblik op afgelopen maanden 

Heusden-Zolder, Limburg 

Het is alweer januari. Het afgelopen chirojaar is voorbijgevlogen en was er eentje om nooit te vergeten. We 

hebben ons zot geamuseerd en zijn klaar voor een nieuw jaar vol met Chiro.  

 

 
 

We begonnen het nieuwe chirojaar goed in september met talloze 

spelletjes en leuke activiteiten. Alle leden maakten kennis met hun 

nieuwe leiding en leerden nieuwe vrienden kennen. Om hun leiding te 

weten te komen, speelden ze de eerste Chirozondag een groot spel. Al 

regende het de hele dag, lieten ze zich niet tegenhouden door het weer. 

 

  

In oktober was het geweldig chiroweer en konden we veel buiten 

spelen. Ideaal dus voor echte chirospelletjes. Maar het leukste van de 

maand oktober was zonder twijfel Dag van de Jeugdbeweging, dé 

hoogdag van de Chiro. Trots gingen we allemaal in ons uniform naar 

school of werk. 

Op 30 oktober kwamen we in de griezeligste outfits naar de Chiro. 

Deze enge zondag was zeker griezelig leuk. 

 

 

 

 

 

 

In november wisselden de jongens- en meisjesleiding onderling. De 

jongens kregen voor één dag andere jongensleiding en de meisjes andere 

meisjesleiding. Zeker een geslaagde dag. 

De Aspiranten zetten dan weer in november weer een goede editie neer 

van hun jaarlijkse fuif, Aspitails.  

 

 

 

 

 

 

Terugblik Minibivak & praktische info Kalender 



 

 

In december kregen we bezoek van Sint en piet. 

Elke afdeling kreeg een cadeautje! We zijn er echt heel blij mee. Nu kunnen we nóg meer spelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de allerlaatste Chirozondag van het jaar organiseerden we een 

superleuke activiteit voor de Warmste Week. Dat bracht maar liefst 1500 

euro op! Dit bedrag gaat naar goede doelen die zich bezighouden met 

kansarmoede uit de wereld te helpen. We bedanken jullie allemaal voor 

jullie komst. Zonder jullie was het nooit gelukt om zoveel geld in te 

zamelen. Een dikke dikke dankuwel! 

 

 

Het was een geweldig Chirojaar, wij kijken al uit naar het volgende jaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



“Wat is Chiro, nog meer dan spel?” 
 

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 mogelijk. 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! 

 
 

HET 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 (€ 10- kind, €15- volwassen) en de Chiro Zolder trui (€ 20- kind, €25- volwassen) kan je bij 

ons kopen. Er is een vast verkoopmoment elke laatste zondag van de maand, 

VOOR de Chiro. Er zijn ook tweedehandsuniformen, 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. 

Iedereen draagt namelijk dezelfde trui en zonder naam durven die t-shirts en truien wel eens spoorloos te 

verdwijnen.



ACTIVITEITEN JANUARI T.E.M. MAART 
 

Chiro in januari 2023 
 

In januari heeft een groot deel van de leiding examens, waardoor de chiroregeling een beetje anders zal 

verlopen. Op 15 januari nemen de aspiranten, de oudste leden (5de en 6de middelbaar), het even over van de 

leiding. Er zal nog steeds leiding aanwezig zijn voor ondersteuning. Op 8 januari is het Chiro voor de oudste 

leden en op 22 januari voor de jongste leden. Vanaf 29 januari is het terug Chiro voor iedereen. 

 

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

15 januari Chiro voor iedereen - Familiedag 

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

29 januari Chiro voor iedereen 

 

 

Themazondagen 
 

We hebben tot nu toe al verschillende themazondagen gehad, maar er zijn er nog veel meer op komst! 

Kijk voor de verschillende datums in de jaarkalender achteraan.  

 

We doen een extra oproep om 16 april als ouder mee te komen naar de Chiro op neem-je-ouder-mee-dag. 

Op deze dag mogen de leden een ouder meenemen om samen leuke spelletjes te spelen. Wij kijken er alvast 

naar uit! 

 

Andere activiteiten 
 

Brunch 
Op 12 maart zien we jullie graag op onze brunch voor het goede doel. Het gekozen goede doel wordt nog 

bepaald, maar we kunnen met zekerheid al zeggen dat het lekker wordt.  

Voor degene die het niet weten, wat is brunch eigenlijk? 

 

Op zondagochtend 12 maart nodigen we jullie uit in de grote feestzaal van de Jogem. Geloof ons, ontbijten 

op voorhand heeft echt geen zin. Wij voorzien lekkere broodjes, koffiekoeken, cake, verschillende dranken, 

wafels,.. noem maar op. Alles staat klaar om gezellig te brunchen met je familie of vrienden. De opbrengst 

gaat naar een goed doel. Elk jaar kiezen we een ander goed doel, dat van dit jaar is delen we snel met jullie 

mee! 

 



Bieravond 
Onze bieravond is weer daar, en zoals nooit tevoren… OF net wel? Het concept van bieravond is terug 

veranderd naar het originele idee: een gezellige avond met een drankje en vooral gezelligheid. We zetten de 

grote Bieravond-Deluxe editie even opzij en houden het bescheiden dit jaar. Er zullen kleine bandjes 

optreden, er zijn spelletjes om te spelen, zoals een VikingKubb of Spikebaltoernooi. Je kan van alles lekkers 

drinken en een hapje eten. Van alles wat de sfeer nog meer zal bevorderen! Een uitgebreide post volgt nog in 

de Facebookgroep Chiro Ouders. Tot 29 april! 

 

En dan één van de beste activiteiten van het jaar… 

 

Minibivak! 
Het kan niet anders, het zou al moeten kriebelen bij al die spelende Chiro Zolder leden. Want hoe leuk moet 

dat zijn om op kamp te gaan, hele dagen samen te spelen, samen te eten, samen tanden te poetsen én samen 

te babbelen op een matras. WAUW!  

 

En al die leuke dingen kunnen we doen op minibivak! Een voorproefje van een groot Chiro Zolder-bivak. 

Zaterdag en zondag 18 & 19 februari blijven wij logeren op de Chiro. We spelen van ’s ochtends vroeg tot ’s 

avonds laat de leukste spelletjes, eten de lekkerste kost van onze kookouders en zingen we samen de mooiste 

chiroliedjes.  

 

Praktisch:  

- Iedereen wordt verwacht zaterdag 18 februari om 8u30 in de ochtend. We houden dan een grote 

opening en daarna zwaaien we onze ouders de poort uit! Als de kat van huis is… 

- Maar zondag staan we natuurlijk weer klaar om mee naar huis te gaan. Ouders mogen hun kinderen 

terug komen ophalen om 13u00. 

- Het minibivak kost 20 euro.  

 
Inschrijven:  

1. Ga naar de link: https://chiro-zolder.stamhoofd.be 

2. Log je in met je Stamhoofd-gegevens 

 
3. Klik op ‘X inschrijven voor Minibivak 2023’ : Je inschrijving is in orde als je de medische fiche hebt 

ingevuld én de overschrijving voltooid hebt. 

https://chiro-zolder.stamhoofd.be/


Het Laatste Chiro Zolder Nieuws & ‘Chiro Ouders’ 
 

De volgende chirokrant, met alle info over april, mei en juni, wordt rondgestuurd 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! 

 

Als je inlogt op facebook kan je aanvragen om in de gesloten groep ‘Chiro Ouders’ terecht te komen. 

Hoofdleider Michiel moet dan gewoon nog even je aanvraag accepteren en dat zit je er in!  

  

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). 
 



JAARKALENDER 

 

 

Dag Datum Activiteit 

zondag 8 januari 2023 Chiro voor de oudste 
afdelingen 

zondag 15 januari 2023 Chiro voor iedereen - 
Familiedag 

zondag 22 januari 2023 Chiro voor de jongste 
afdelingen 

zondag 12 februari 2023 Themadag Valentijn 

Zaterdag + zondag 18 + 19 februari 2023 Minibivak 

zondag 12 maart 2023 Brunch 

zondag 26 maart 2023 Themadag  
omgekeerde dag 

zaterdag 29 april 2023 Bieravond 

zondag 16 april 2023 Neem-je-ouders-mee- 
dag 

zondag 14 mei 2023 Verkleden-als-je-mama-
dag 

zondag 25 juni 2023 Laatste chirozondag 

Vrijdag - zondag 21 – 30 juli 2023 Bivak 

maandag 24 juli 2023 Start bivak ribbels 

zondag 30 juli 2023 Bezoekdag 

maandag 31 juli 2023 Einde bivak aspi’s en 
leiding 

zaterdag 9 september Chiro Beats 

zondag 17 september 2023 Eerste chirozondag 2023 



 

Gegevens van de leiding 
 
Ribbel meisjes 

Lien De Bruyn 
0487 51 72 35 

Rune Carremans 
0479 11 37 87 

Noor Lijnen 
0472 37 16 96 

Gina Gijbels 
0488 02 76 29 

  

 
Ribbel jongens 

Andreas Michielsen 
0493 02 00 21 

Stijn De Bruyn 
0485 38 73 89 

Seppe Vannoppen 
0483 52 56 68 

 
Speelclub meisjes 

Floor De Keyser 
0491 10 26 05 

Nina Kalinis 
0468 14 41 10 

Justine De Jonghe 
0485 30 28 71 

Noor Vanderhoydonck 
0465 15 00 58 

  

 
Speelclub jongens 

Michiel Schepers 
0471 54 76 72 

Mathijs Verlinden 
0468 28 02 15 

Milan Schepers Bedin 
0499 40 63 50 

Jarno Liberato 
0468 05 86 15 

  

 
Kwiks 

Leandra Pawlik 
0474 71 13 03 

Anna Jammaers 
0498 46 14 40 

Saar Van Hout 
0499 81 46 37 

 
Rakkers 

Daan Put 
0468 29 46 64 

Arne Fancsali 
0485 98 14 42 

Tibo Theys 
0485 51 01 89 

Lukas Schepers 
0472 69 60 81 

  

 
Tippers 

Amber Maene 
0479 24 61 18 

Brenthe Van De Vorst 
0491 88 55 31 

Kaat Meykens 
0468 35 14 09 

Anouk Verhees 
0478 17 97 73 

  

 
 
 
 



Toppers 

Toon Bertels 
0470 51 41 88 

Jasper Cleeren 
0470 42 15 63 

Noah Smits Karadag 
0489 33 90 82 

Lens Broux 
0468 22 51 70 

  

 
Tiptiens 

Jade Claes 
0498 84 92 09 

Tine Van Der Velden 
0474 50 86 07 

Luca Lodewyckx 
0472 30 20 48 

 
Kerels 

Thomas Nouwen 
0472 17 94 26 

Noah Luyckx 
0473269514 

Cedric Wellens 
0477 06 23 77 

 
Aspi meisjes 

Moira Lucas 
0468 10 40 44 

Lise Van Der Velden 
0472 60 78 59 

Lien Van Hout 
0499 73 56 84 

 
Aspi jongens 

War Vanoppen 
0496 25 92 80 

Sam Vannoppen 
0477 75 06 68 

Dries Verheijen 
0485 98 81 72 

 

 
(Hoofdleiding staat in het vet gedrukt: bij vragen of problemen kan je hen steeds contacteren!) 


