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CHIRO LOKSBERGEN
Chiro Loksbergen biedt kinderen en
jongeren op zondagnamiddag leuke
spelletjes, knotsgekke activiteiten en
massa’s plezier. De Chiro is echter
veel meer dan dit wekelijkse spelmoment. We willen een leerschool
voor het leven zijn. Vertrekkend uit
de leefwereld van kinderen en jongeren willen we met hen streven
naar een Chirodroom: een wereld
waarin de Chirowaarden, rechtvaardigheid en innerlijkheid centraal
staan. We streven ernaar om een
hechte groep te vormen waarin men
zichzelf kan zijn. In de Chiro maak je
vrienden voor het leven en beleef je
onvergetelijke momenten, ... Voor
onze jongste leden is Chiro iets waar
ze naar uit kijken omwille van de
originele knutselactiviteiten, de fijne
groepsspelen, het lachen om gekke
toestanden, de spannende ontdekkingstochten, enzovoort. Voor de
oudere leden is Chiro een echte familie. Ze voelen zich thuis en kunnen
niet wachten tot het hoogtepunt van
het jaar, namelijk het kamp.
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Naast de werking op zondagnamiddag, organiseert Chiro Loksbergen nog
heel wat activiteiten. Zo is er de diaavond waarbij er wordt teruggeblikt
op het kamp. We hebben eveneens
nog een heel aanbod aan activiteiten
zoals: de restaurantdag, het kerststalletje, Paasmaandag met een ontbijt,
enz.
CHIROLOKALEN
Domein Panoven en Loksbergenstraat
HOOFDLEIDING
Tom Verboven: 0474 35 45 48
Anna Merckx: 0493 56 45 96
W www.chiroloksbergen.be

CHIRO HALEN
Al sinds 1953 is Chiro Halen een feit.
Onze voornaamste activiteit is elke
zondagnamiddag tussen 14.00 u. en
17.00 u. elk kind van 6 tot en met 18
jaar een brede waaier van activiteiten voor te schotelen. Een ding staat
vast: je doet dit nooit alleen, maar
steeds met een hele bende vrienden, die je daar leert kennen voor
het leven. Maar ‘op de Chiro zitten’
is meer dan je uitleven op zondagnamiddag, Chiro houdt ook in: een
weekend met je groep, je inzetten
voor de parochie en stad, onze Chirofuif
helpen
organiseren,
kerstfeestjes, met trots je uniform
dragen op de dag van de jeugdbeweging, Christus koning vieren,

helpen op de restaurantdag, geld inzamelen voor de 11-11-11 actie en nog
zo veel meer! Leden, leiding, oudleiding, VB, maar ook vele ouders
zetten zich in om dit allemaal mogelijk
te maken.
Het toppunt van ons Chirojaar is natuurlijk het bivak. Dan trekken we met
onze ganse Chirogroep richting Ardennen om er 10 dagen lang plezier te
maken, stevige en avontuurlijke tochten te maken, in het bos te spelen, in
de rivier te zwemmen en te slapen in
een volledig tentenkamp. Zoals je kan
zien, zitten wij absoluut niet stil! Lijkt
het je wel iets, wil je ons beter leren
kennen of ben je op zoek naar een
leuke, zinvolle bezigheid op zondagnamiddag? Heb je zin om deel uit te maken van onze grote Chirofamilie? Kom
dan gerust eens een kijkje nemen! Bij
ons ben je altijd welkom.

CHIROLOKALEN
Sportcentrum ’De Koekoek’
HOOFDLEIDING
Sarah Van Endert
E van.endert.sarah@scarlet.be
Daan Vlekken
E daan.vlekken@hotmail.be
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W www.chirohalen.be

KSA ZELEM
Tijdens het jaar vinden onze activiteiten plaats op zaterdagnamiddag
van 14.00 u. tot 17.00 u. op onze
terreinen in de Oude Schansstraat 7
of in de Zelemse bossen. En dit om
de twee weken zodat KSA perfect te
combineren valt met andere hobby’s. Onze supertoffe leidingploeg
staat dan klaar om samen met jou
en je vriendjes een hele namiddag
de leukste spelletjes te spelen en de
gekste streken uit te halen! In de
zomervakantie vertrekken we jaarlijks van 1 tot 10 augustus op kamp.
Tijdens dat kamp slapen de jongsten
in een gebouw. De oudere groepen
slapen in tenten buiten.
In Zelem worden tradities hoog in
het vaandel gedragen. Er wordt dan
ook alles aan gedaan om die in ere
te houden. Een van die tradities is
het kampdecor. Rond elk kampthema wordt dan ook elk jaar een heus
decor gebouwd. Vikingboten, piramides, paddenstoelen, … ze mochten allemaal de revue passeren. Hoe
groter, hoe beter! Ons werkjaar sluiten we steevast af met een diaavond waar leden, leiders en ouders
op een ludieke manier terugblikken
op het voorbije jaar.
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Zoals alle jeugdbewegingen organiseren ook wij een jaarlijkse fuif: PAYBACK, deze valt altijd op 10 november. Een eetdag mag natuurlijk ook
niet ontbreken. Al kan je het bij ons
eerder een eetfestijn noemen, of om
het met onze woorden te zeggen:
een echt FRETTEFEEST. De traditionele menu’s laten wij achterwege, bij
ons kan je smullen van overheerlijke
boerenkost!
Door de jaren heen is het ledenbestand behoorlijk gegroeid. Op dit moment telt dat zelfs om en bij de 200
leden. Zo hoort KSA Zelem bij de
grootsten in Limburg. Niet slecht
voor een boerendorp, toch?
Wil jij deel uitmaken van deze toffe
bende? Neem dan contact op met
hoofdleiding Daan of Mart. Tot dan!

LOKALEN
Oude Schansstraat 7, 3545 Zelem
HOOFDLEIDING
Daan Van Cauwenbergh
M 0470 51 19 15
E daan.vancauwenbergh@hotmail.com
Mart Uten
M 0471 32 48 31
E martuten@gmail.com

JEUGDCLUB DE BERG
Je vindt onze jeugdclub terug aan
het buurthuis in Zelk en deze is open
op woensdag, vrijdag en zaterdag
vanaf 21.00 u. en zondag vanaf
20.00 u. Iedereen is dan welkom
voor een drankje en een snack tegen
democratische prijzen, een gratis
partijtje kickeren en dartsen of gewoon om er samen een ontspannende avond van te maken.
In het voorjaar kan je in het buurthuis terecht voor het foutste feestje
van het land: de 'Flodderfuif'. Een
combinatie van foute muziek en
schrale outfits; voeg hier nog enkele
liters cara-pils aan toe voor een onvergetelijke avond!
De eerste zaterdag van mei organiseren we ons groot buurtfeest ‘Zelk
Feest’ met onze Gocart-race, BBQ
en leuke optredens.

Aan het begin van de zomer kan je bij
ons terecht voor onze befaamde Cocktailparty. En het jaar sluiten we af met
onze gezellige kerstmarkt ‘Jingle
Bergs’. Daarnaast organiseren we activiteiten voor onze leden, zoals paintball, dropping, discobowlen, karten,
kajakken, ons jaarlijks weekendje, ...
Maar ook gewoon samen uit eten, een
terrasje doen of een avondje uit hoort
erbij! Heb je zelf ook enkele leuke
ideeën, wil je graag helpen tijdens
onze evenementen en deelnemen aan
onze activiteiten, laat ons zeker iets
weten! Want onze jeugdclub draait
natuurlijk niet zonder enthousiaste
leden …
Dus kom gerust de sfeer eens opsnuiven in onze jeugdclub in de Zelkstraat
te Halen, naast het Buurthuis. Onze
deur staat altijd open … Ons motto is
en blijft immers: ‘Durf je eens tonen!’.
LOKALEN
Zelkstraat 14A, 3545 Halen
CONTACT
Mathieu Schots
M 0495 89 12 96
W www.jcdeberg.be
Volg ons op Facebook
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JEUGDCLUB SFINX VZW
JC Sfinx is dé ontmoetingsplaats
voor alle jongeren van Zelem en omstreken en bestaat dit jaar 30 jaar!
Wanneer je mensen wil ontmoeten,
leuke feestjes/activiteiten wil beleven of gewoon iets wil drinken is dit
de perfecte plaats en ben je van harte welkom!
Een team van jonge, creatieve organisatoren maken bij ons de agenda!
Gezellige openingsavonden, een
beursavond en één keer per maand
organiseren we een thema-avond
waar we jullie onderdompelen in
een fantastisch thema-feest. Daarnaast hebben we ook enkele vaste
evenementen op onze agenda staan.
Zo zullen we op vrijdag 12 oktober
een lekkere Zelemse BBQ organiseren en de dag nadien de welbekende Zelemse Rocknacht. Wat ooit begon als een zeer klein feestje is nu
uitgegroeid tot één van de grootste
rockfuiven in omstreken! Leg je
luchtgitaren al maar klaar voor 13
oktober.
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Indien jezelf een goed idee hebt, een
leuk feestje wil organiseren of je gewoon wat meer informatie wil over
onze werking, kom gerust af of contacteer ons via één van de onderstaande contactgegevens.
OPENINGSUREN
Woensdag: 20.00 u. tot 00.00 u.
Vrijdag:
20.00 u. tot …
LOKALEN
Dorpsstraat 66, 3545 Zelem

CONTACT
M 0499 46 53 53
E jcsfinx.bestuur@gmail.com (info)
E jcsfinx.verhuur@gmail.com (verhuur)
W www.jcsfinx.be

JEUGDHUIS ‘T LEERKE
Jeugdhuis ’t Leerke is een jeugdhuis
met een 30-jaar-lange traditie en is
the place to be voor jongeren uit
Loksbergen en omstreken. Iedereen
vanaf 16 jaar is welkom bij ons!
De laatste jaren is ’t Leerke volledig
opengebloeid, met veel nieuwe
jeugd en een nieuw bestuur, wat
leidde tot nieuwe ideeën en concepten. Kortom, een boost voor ’t Leerke!
In ’t Leerke kan je terecht om gezellig iets te drinken, te kickeren, te
volleyballen, ... In de zomermaanden
is het jeugdhuis bijna elke dag geopend, fun gegarandeerd!

We organiseren allerlei activiteiten zoals: Halloweenparty, Kermisfuif, The
Day After Party (Nieuwjaar), de 12 uren
van Loksbergen, alsook kleinere activiteiten binnen het jeugdhuis zelf.
Kom zeker eens langs, ons jeugdhuis
opent wagenwijd zijn deuren voor
nieuwe jeugd!
Wil je JH ’t Leerke huren?
Neem dan zeker contact met ons op:
via Mathias.
JEUGDHUIS
Loksbergenstraat 43A, 3545 Loksbergen
CONTACT
Mathias Schils
M 0498 69 48 64
Stef Swartenbroekx
M 0474 86 98 27
Volg ons op Facebook
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