
 
 

Hallo, 

 
Een nieuw chirojaar, een nieuwe groep, nieuwe leiding ... daar hoort een startdag bij! 

Deze zal plaatsvinden op zondag 25 september op de Chiro van 14u00 tot 18u00. Ouders 

worden om 17u00 verwacht. De nieuwe leiding van jullie kroost zal bekend gemaakt worden 
en jullie kunnen er dan direct kennis mee maken. Ook krijgen jullie ‘de Wielevelder’, ons 
Chiroboekje met alle informatie die jullie nodig hebben (dit zal digitaal verschijnen). Uiteraard 
hoort hier ook een drankje bij. 

 

Voor zij (van 6 tot 18 jaar) die hun eerste stapjes in de Chiro willen zetten: kom gerust drie 
zondagen proberen alvorens je lidgeld betaalt. Het lidgeld bedraagt net zoals vorig jaar €30. 

Inschrijven gebeurt online en kan via https://inschrijven.chiromuizen.be. We gebruiken net 

zoals vorig jaar Stamhoofd, ouders die hier al een account op hebben kunnen eenvoudig 
herinschrijven door in te loggen, de gegevens te controleren en de nieuwe groep aan te 
duiden. 

 
Dit jaar zijn we echter genoodzaakt een ledenstop in te voeren door de enorme toestroom 
afgelopen jaar bij de ini-mini's. We vinden het zelf ook heel jammer maar we willen alle 
leden de nodige aandacht geven die ze verdienen en in gigantische groepen is dit niet 
mogelijk. 

 
Hoe gaat dit in praktijk te werk? 
Voor de ini mini's gaat de stop staan op het aantal 40. Indien er meer inschrijvingen zijn 

zullen deze automatisch op de wachtlijst terecht komen. 
Ook bij de mini's komt er een stop op het aantal 40. De ini-mini's van vorig  jaar kunnen 

hierna nog inschrijven, nieuwe mini’s komen hierna op de wachtlijst. 
Tijdens het jaar evalueren we de aanwezigheid van de leden om zo mensen van de wachtlijst 

te kunnen toe laten. We verwachten dat elk lid 50 % van de zondagen komt. In overleg met 
de leiding kan van deze regel afgeweken worden (bv. kind dat om de twee weken bij een 
ouder is). 

 
Voor de overige groepen is er geen ledenstop! 
Voor meer info verwijzen wij jullie graag naar onze site www.chiromuizen.be en onze 

facebookgroep (Chiro Muizen). 

 
De uurregeling vanaf 2 oktober ziet er als volgt uit: 

 

Ini-mini’s 
Mini’s 

1e leerjaar 
2e leerjaar 

14u00 – 17u00 
14u00 – 17u00 

Speelclub 3e en 4e leerjaar 14u00 – 17u00 
Rakwi’s 5e en 6e leerjaar 14u00 – 18u00 
Tito’s 1e en 2e middelbaar 14u00 – 18u00 

Keti’s 3e en 4e middelbaar 14u00 – 18u00 
Aspi’s 5e en 6e middelbaar 14u00 – 18u00 

 

 
 

[Adres] Heerweg 8, 
2812 Muizen 

[Site] www.chiromuizen.be 
[E-mail] info@chiromuizen.be 

http://www.chiromuizen.be/
http://www.chiromuizen.be/
mailto:info@chiromuizen.be


Verloren voorwerpen van het Chiro kamp zijn uitgestald op de Chiro. 

Ze zijn een laatste keer te bezichtigen op de startdag. Kleren die na 
de startdag niet opgehaald zijn, gaan naar de organisatie Spullenhulp. 
Tot dan! 

 
Aida, Amber, Bess, Bram, Brecht, Eva, Fien, Fleur, Frederik, Heleen, 
Jessika, Joren, Jori, Kirsten, Laurens, Lotte, Lowie, Lucas, Luna, Mara, 
Marie, Mathijs, Monchy, Mesbah, Nathan, Nieke, Niels, Oscar, Robin, 
Roos, Sam, Sofie, Stanse, Tim, Viktor 


