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Voorwoord
Hallo iedereen!
Hier zijn we weer met de eerste Wielevelder van ‘t jaar. Dé plek voor de
laatste nieuwtjes van Chiro Muizen. Benieuwd naar hoe ons kamp verliep,
wie onze kersverse leiding is of wat de sterren dit jaar voor jou in petto
hebben? U kan het hier allemaal ontdekken.
Om ook ons steentje bij te dragen aan een beter milieu, drukken we vanaf dit
jaar geen brieven of Wielevelders meer af. Het verspreiden van dit boekje
gebeurt vanaf nu dus volledig digitaal via mail, Facebook en op onze website.
Zijn jullie klaar voor dit gloednieuwe jaar? Wij alvast wel!

3

In ’t verschiet
22 september 2019 Startdag (T-shirts)

6 oktober 2019

Info-avond op de Chiro (T-shirts)

12 oktober 2019

Dia-avond van het kamp (Rerum)

19 oktober 2019

Kuisdag op de Chiro

8-9 november 2019

17de muziekkwis (Rerum)

24 november 2019

Christus Koning

8 december 2019

Spaghettidag (Rerum)

21 februari 2020

Shake that Asspi

maart 2020

Krakmoment (T-shirts)

15 maart 2020

Krokusmaaltijd (Rerum)

24-25-26 april 2020

45ste Breugelfeesten

27 juni 2020

Inschrijvingsavond Kamp (T-shirts)

2-12 augustus 2020

Kamp te Bonnerue

Deze kalender kan u steeds terugvinden op onze website:
www.chiromuizen.be, net zoals inschrijvingsformulieren, brieven met meer
informatie en het programma op zondag. Ook in onze Facebookgroep kan u
steeds terecht voor het laatste nieuws, deze kan u vinden onder volgende
link: https://www.facebook.com/groups/14792153723/?fref=ts of door
simpelweg ‘chiro muizen’ in het zoekveld van Facebook te typen.
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Praktische Info
Afdelingen
Inimini’s
Mini’s
Speelclub
Rakwi’s
Tito’s
Keti’s
Aspi’s

1ste leerjaar
2de leerjaar
3de en 4de leerjaar
5de en 6de leerjaar
1ste en 2de middelbaar
3de en 4de middelbaar
5de en 6de middelbaar

14u - 17u
14u - 17u
14u - 17u
14u - 18u
14u - 18u
14u - 18u
14u - 18u

We hebben het afgelopen jaar gemerkt dat leden steeds vroeger en vroeger
op de Chiro verschijnen. We gaan dit jaar de poort pas ten vroegste openen
om 13u45, zodat wij als leiding nog wat tijd hebben om het nodige voor te
bereiden.
Ook zouden we jullie willen vragen om zo veel mogelijk aanwezig te zijn op
de zondagen. Zo ken je jouw groep en de leiding en kennen zij jou. Zeker naar
het kamp toe is dit toch wel een must.
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 en je je online
inschrijft.

Inschrijven
Alle inschrijvingen gebeuren online. Geef ons gerust een seintje bij vragen of
problemen. Het inschrijvingsformulier vindt u via onderstaande link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV-C0WHg6vN7GxUo1qQJV
yo1oH8tY9_JjUW4ApEw3g1tzWqw/viewform?vc=0&c=0&w=1
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Lidgeld
Het lidgeld bedraagt net zoals vorig jaar €30. Hiermee worden de verzekering
tegen ongevallen en de aansluiting bij Chiro Nationaal betaald. Dit bedrag
dient overgeschreven te worden op het rekeningnummer BE41 7512 0259
1210 (BIC AXABBE22). Vermeld zeker de afdeling en naam + voornaam. Om
de nodige papieren en verzekeringen tijdig in orde te kunnen brengen,
vragen wij jullie om de inschrijving en betaling
vóór 13 oktober te
doen. Voor inschrijvingen en betalingen die na 13 oktober gebeuren vragen
wij een extra bijdrage van €5 voor de nodige administratiekosten.
Uniform
Doorheen het jaar zijn er 4 momenten voorzien waarop je een T-shirt van
Chiro Muizen kan kopen. Ook tweedehands uniformen zullen steeds
beschikbaar zijn, dus kom zeker eens een kijkje nemen. Na de startdag, die bij
het lezen van deze Wielevelder al gepasseerd is, is de info-avond op 6
oktober het eerstvolgende moment waarop de t-shirts verkocht worden. Ook
op het krakmoment en de inschrijvingsavond van het kamp is dit mogelijk. Op
de kalender (p.4) kan je deze data makkelijk terugvinden.
Verder zouden we jullie graag nog warm willen maken voor onze kuisdag op
19 oktober. Vele handen maken licht werk. :)
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Terugblik: kamp Mazée
Als we terugdenken aan het chirokamp in
Mazée, wat komt er dan precies allemaal terug
aan herinneringen?
Wespen, teken, Eddy de Stier, warmte, regen…
Wel dit zijn dingen die iedereen zich wel zal
blijven herinneren, maar datgene dat niemand zal vergeten zijn al
de fantastische mensen, medeleden, leiding, koks… om zich heen.
Het was weer een onvergetelijk kamp vol activiteiten, lekker eten,
veel beekmomentjes, een memorabel kampvuur…
Het kamp begon voor de leiding zoals elk jaar weer met een
fietstocht met daaropvolgend de voorwacht.
Het was een heel warme voorwacht, maar toch zijn we erin
geslaagd om al de tenten op tijd recht te krijgen.
Zondag was het dan eindelijk zover, de startdag, het kamp kon
eindelijk echt beginnen.
Eerst naar de mis en rond 14u waren ze daar dan, de 250 leden die
gepakt en gezakt, helemaal klaar waren om 10 dagen volop te
genieten en zich te amuseren op kamp.
Veldbedjes werden in elkaar gezet, de tenten stuk voor stuk
opgevuld, de beek werd al volop uitgetest, mama en papa mochten
ook even kennismaken met de hudo’s…
Ook kregen we de première van het enige echte kamptoneeltje te
zien, dit jaar was het thema festivals.
En dan was het altijd wat moeilijkere momenten van het kamp
aangebroken, het afscheid van de mama’s, papa’s, broers, zussen,
grootouders, de hond…
Maar veel tijd om te treuren was er niet, want het kamp was
begonnen.
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Maandag was het een verschillende dag voor elke groep, want de
leiding had een eigen programma en activiteit voorzien.
Dinsdag was het tijd om lekker sportief te wezen, het was sportdag!
Er werd heel enthousiast over het veld heengelopen en de ringen
van de muizense olympische spelen werden verzameld.
Na inspanning was het tijd voor de ontspanning, het was tijd voor de
kampfuif. De dansbeentjes werden ingesmeerd, de kostuums
werden aangetrokken, de goede plaatjes werden opgesmeten…
Stilstaan was geen optie!
Woensdag was het brengdag voor de mini’s, nu waren we echt
compleet. De laatste lege tent werd opgevuld, er werden heel veel
afscheidsknuffels gegeven en dan kon het kamp ook voor de mini’s
echt beginnen.
En of dat het echt begon, terwijl de keti’s en aspiranten al een dag
op tweedaagse waren, was het voor hen donderdag ,net zoals al de
andere groepen, ook tijd om op trektocht te gaan. Nu werden niet de
dansbeentjes, maar de stapbeentjes uitgetest en of dat ze dat goed
deden. Er werden weer kilometers gestapt en dit werd dan bij
terugkomst beloond met de fantastische frietjes met stoofvlees. Hier
zou iedereen gerust nog een extra kilometertje voor willen stappen.
Na inspanning werd er dan ook weer tijd gemaakt voor een leuke
ontspanning voor jong. Oud stak zoals elk jaar weer een heel leuke
TV-avond in elkaar, vol leuke mopjes, verhaaltjes…
Gelachen werd er en in hun dromen beleefde sommige de tv-avond
ongetwijfeld nog eens opnieuw.
Ook voor de leiding was er de volgende dag een rustmomentje
voorzien, na de culinaire brunch ‘s ochtends voorzien door de koks,
was het namelijk familiedag, de aspiranten namen het voor een
dagje over en gaven leiding.
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Leiding gaf hun fluitje af samen met de leden en de leden kregen
voor even nieuwe leiding die voor hen een zeer leuk programma
hadden voorzien.
Als de aspiranten de rol van leiding overnamen voor een dagje, dan
is het vanzelfsprekend dat de leiding de rol van aspirant invulde.
Er werd nog nooit zo hard, zo veel en zo enthousiast aan tafel
gezongen als die paar maaltijden. (Tot grote verbazing van veel
leden, die in het begin niet echt wisten wat er gebeurde.)
Al genoot de leiding van hun dagje rust en deden de aspiranten het
echt geweldig als leiding, we waren toch wel blij dat we de volgende
dag onze leden terug in onze armen konden sluiten. Je kan ook niet
anders dan al die knuffels, lachende gezichtjes, het enthousiasme…
gaan missen.
Ondertussen zijn we al bijna aangekomen bij het einde van het
kamp, wat vliegt de tijd toch snel!
Dit jaar werd er niet gesprokkeld, wat iedereen meer tijd gaf om het
kampvuurstukje voor te bereiden.
Terwijl de aspiranten een hele dag hard doorwerkte aan de Px,
werden er door al de andere groepen de meest gekke toneeltjes,
dansjes… in elkaar gestoken.
In de avond was dan het mooiste en vaak ook emotioneelste
moment van het kamp aangebroken, de aspiranten die het
kampvuur aansteken.
Het was weer moeilijk om de traantjes binnen te houden en
uiteraard werd er ook weer een stevig aantal knuffels uitgedeeld.
Velen waren misschien wel blij om de volgende dag terug een
‘normaal’ wc te kunnen gebruiken, zich met warm water te kunnen
wassen, mama en papa terug te zien…
Toch ben ik er zeker van en dat getuigen de vele knuffels en tranen
ook, dat iedereen het kamp toch wel ging missen en dat iedereen
zich weer zeer hard heeft kunnen amuseren, uitleven en de mooiste
herinneringen heeft kunnen maken.
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Het was weer een kamp om niet meer te vergeten.
We bedanken hiervoor heel graag een paar mensen.
De koks die elke ochtend, middag en avond weer de ene na de
andere ongelooflijk lekkere maaltijd maakte.
De leiding die weer zoals elk jaar heel enthousiast leiding gaven en
de leukste activiteiten en programma in elkaar staken.
Maar natuurlijk ook al de leden, voor het enthousiast meespelen
met de spelletjes, de 100den knuffels, leuke verhalen…
Zonder al deze, stuk voor stuk, fantastische mensen was het nooit
mogelijk geweest om zo’n memorabel kamp te kunnen hebben.

MERCI !!!
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Merci oudleiding!
Ook dit jaar moeten we weer met pijn in ons hart, maar met een hele hoop
mooie herinneringen afscheid nemen van een aantal toppertjes uit onze
leidingsploeg.
Kersverse oudleiding, bedankt voor de vele fijne jaren. Wij hebben voor elk
van jullie nog een laatste kleine boodschap van jullie vroegere collega’s. ;)

Anaïs

Wie Anaïs zegt, zegt in 1 klap ook
voor-en nawachtverantwoordelijke.
Zonder haar eeuwige enthousiasme
(en soms wel het nodige gezaag xx)
zouden
menig
kampterreinen
waarschijnlijk niet zo vlekkeloos zijn
opgebouwd. Misschien toch nog
maar eens een voorwachtje meepikken komend jaar? Jong of oud
maakte voor haar niet uit, voor elke
groep had ze wel een resem
activiteiten in petto om elke week
weer te entertainen. Ja Anaïs gaat
zeker gemist worden, maar zal zeker
geen nee zeggen als je haar beroept
om eens een weekje bij te springen
als vervangleiding. Bij deze wordt
Anaïs ook verplicht om nog 1 keer
helemaal te knallen op het
afscheidsfeestje.
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Lieve Maud, wat ga ik je missen in
de leidingsploeg. Nu dat je weggaat
valt er een vaste waarde voor ons
weg. Je durft uit te komen voor je
mening en laat je nooit doen, dat
vind
ik
enorm
bewonderingswaardig!
Al
die
momenten die we samen hebben
afgelachen als lid én als leiding gaan
me voor eeuwig bijblijven! Dikke
knuffel

Mats

Maud

Mats heeft in heel zijn Chiro carrière
alles gegeven voor de chiro. Hij is
één van de weinigen die als lid en
leider elke week op de chiro stond.
Hij miste maar zelden een zondag of
een andere chiroactiviteit. We
kennen hem als heel rechttoe en
rechtuit. Als lid heeft hij veel
geleerd en dit doorgegeven
gedurende 3 jaar fantastisch
leiderschap aan de kerels, rakkers
en de speelclubbers. Mats was ook
een master in het maken van een
bangelijk avondspel op kamp. We
hebben genoten van je inzet en
kracht tijdens je chirojaren. Tot
snel!
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Hoewel hij maar een kort jaartje
leiding gaf, gaan we zijn kunsten
toch fameus hard missen. Hoe Nick
zich kon inleven in de leefwereld
van de mini's, zo werd hem nooit
voorgedaan. Het was niet voor niets
dat hij werd gekroond als favoriete
leiding.
Zijn
speelsheid,
inlevingsvermogen en leiderschapskwaliteiten zullen gemist worden.

Emma

Nick

Ik heb Emma pas echt leren kennen
toen ik leiding werd, en als iets is
gebleken is het wel dat ze iemand is
waar je op kan bouwen. De eerste
persoon die door heeft dat er iets
mis is en altijd met goede raad klaar
staat. Maakt niet uit of het op de
Chiro was of daarbuiten. Als je iets
vertelde aan Emma wist je dat het
goed ging komen. De ideale persoon
voor een flauw mopje of een serieus
gesprek. Als ik Emma met haar
leden zag, wou ik dat ik zelf leiding
van haar had gekregen. Als er iets is
wat ik van haar heb geleerd is het
dat je in jezelf moet geloven en dat
het allemaal goed komt. We gaan ze
allemaal missen, uit het oog maar
niet uit ons Chiro hartje.
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Met spijt in ons hart nemen we ook
afscheid van Robbe. Na 13 jaar
samen in de Chiro gezeten te
hebben, is dat toch wel gek. Hij was
leider van de speelclub, waar hij
een leuk jaar van maakte voor de
kinderen. Zijn enthousiasme voor
de leden gaat ons zeker nog lang
bijblijven. We genoten van de toffe
momenten met hem en we wensen
hem veel succes met zijn studies.

Robbe

Leen

Leentje knoflookteentje is een
vrouw met een gouden hart, voor
iedereen springt ze in de bres. Leen
kan je het best beschrijven als een
stille weldoener, de taakjes die
niemand wou, nam ze op zich! Ze is
een sterke, charmante, grappige en
aangename vrouw die door de hele
leidingsploeg
enorm
werd
geapprecieerd. Wat was het een
plezier om met haar leiding te
geven! Heel de leidingsploeg gaat u
ongelofelijk hard missen.
Dikke knuffel
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Als ik een tekst moet schrijven,
aanhalen, voorlezen of voordragen
heb ik het altijd heel moeilijk, maar
een tekstje voor u schrijven Jan dat
gaat vanzelf. Jan was het perfecte
voorbeeld van hoe een leiding
moest zijn, een goedlachse maar
ook altijd hardwerkende en
gedreven
leider. Naast een
vertrouwenspersoon en goede
vriend van velen bij de leiding en
leden, stond Jan ook altijd op de
eerste rij als er werd gelachen en
feest gevierd. We konden altijd op
hem rekenen voor zowel het
serieuze werk als voor een mop hier
en daar. Jan uit de Chiro is een
verlies voor zowel jong, oud als
leiding. Popli, we gaan u missen!

Jan
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Bedankt Swake!
Ann François, a.k.a. ‘Swake’, startte bij Chiro Muizen als lid in 1980,
aansluitend volgde haar leidingsjaren en ook zelfs nog wat jaren als kok, tot
2004. Swake draagt Chiro Muizen als vanzelfsprekend in hart en nieren. Na
een ‘pauze’ van enkele jaren startte Swake als VeeBee (Volwassen
Begeleider) van de Chiro in 2014. In haar rol als VeeBee heeft ze de liefde
voor Chiro Muizen overgedragen op de leiding. Ze was een vertrouwd en
gekend aanspreekpunt bij de leidingsploeg en ouders. Van goede adviezen,
serieuze gesprekken, tot leuke anekdotes en ideeën (onder andere ‘vanuit de
goeie oude tijd’), was Swake een belangrijke meerwaarde binnen de Chiro.
Na 5 jaar (en 6 kampen) de taak van VeeBee op haar schouders gedragen te
hebben, geeft Swake deze taak nu vol vertrouwen door aan Joke.
Namens alle leiding, mede-VeeBee(s), leden en ouders die met Swake als
VeeBee hebben mogen samenwerken, willen we dan ook gebruik maken van
dit moment om Swake nog eens extra te bedanken voor alles wat ze voor de
Chiro betekende: DANKJEWEL!!
Het ga je goed!

B.V.E.
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Nieuwe leiding
Milan Princen
Hoeveel jaar zit je al in de chiro?
Dit wordt mijn 10de chirojaar.
Wat is je favoriete liedje?
Yung pinch 20 years later
Welke groep geef je dit jaar leiding?
Inimini’s
Wat wil je dit jaar zeker gedaan hebben met je
groep?
Veel thema activiteiten, met heel veel verkleden ;) .
Welk chirojaar laat voor jou de beste
herinneringen na en zal je nooit vergeten?
Laatste jaar aspirant (2 keer)
Leuk weetje over jezelf?
Ik studeer psychologie

Hekmat Khan
Hoeveel jaar zit je al in de chiro?
Ik zit al 3 jaar in de chiro.
Wat is je favoriete liedje?
Het avondlied
Welke groep geef je dit jaar leiding?
Inimini’s
Wat wil je dit jaar zeker gedaan hebben met je
groep?
Kat en muis
Welk chirojaar laat voor jou de beste
herinneringen na en zal je nooit vergeten?
Het laatste jaar als aspirant zal mij altijd bijblijven!
Leuk weetje over jezelf?
Ik maak heel veel grapjes!!!
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Kobe van Esbroeck
Hoeveel jaar zit je al in de chiro?
12 jaar
Wat is je favoriete liedje?
Snitch van Netsky
Welke groep geef je dit jaar leiding?
Mini’s
Wat wil je dit jaar zeker gedaan hebben met je
groep?
Heel erg veel verschillende activiteiten.
Welk chirojaar laat voor jou de beste
herinneringen na en zal je nooit vergeten?
Mijn laatste jaar als aspirant
Leuk weetje over jezelf?
Ik heb normaal geen ros haar

Eva Suetens
Hoeveel jaar zit je al in de chiro?
12 jaar
Wat is je favoriete liedje?
Ik blijf in chiro geloven
Welke groep geef je dit jaar leiding?
Speelclub meisjes
Wat wil je dit jaar zeker gedaan hebben met je
groep?
Ik zou dit jaar heel graag creatieve dingen doen met
mijn groep.
Welk chirojaar laat voor jou de beste
herinneringen na en zal je nooit vergeten?
Mijn leukste chirojaar was het laatste jaar als aspi. De
leukste groep en de leukste leiding!
Leuk weetje over jezelf?
Ik kan mijn oren bewegen
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Robin Wyckmans
Hoeveel jaar zit je al in de chiro?
Dit wordt mijn 8ste jaar in de chiro
Wat is je favoriete liedje?
Mijn favoriete lied is het avondlied op kamp
Welke groep geef je dit jaar leiding?
Speelclub jongens
Wat wil je dit jaar zeker gedaan hebben met je
groep?
Ik wil dit jaar wel een paar leuke zondagen hebben,
het maakt niet echt uit welke activiteiten we doen,
zolang de leden zich amuseren, dat is de belangrijkste
activiteit voor mij.
Welk chirojaar laat voor jou de beste
herinneringen na en zal je nooit vergeten?
Het laatste jaar bij de aspi’s laat bij mij toch wel de
beste herinneringen na, het was gewoon een
memorabel jaar met leefweek en een tof weekend, de
leiding maakte het nog beter.Dit was ook het jaar met
buitenlands kamp,wat ook perfect was.
Leuk weetje over jezelf?
Ik ken bijna alle hoofdsteden van alle landen en de
locatie van veel landen is geen geheim meer voor mij.

Marie Dubelloy
Hoeveel jaar zit je al in de chiro?
11 jaar
Wat is je favoriete liedje?
Bikke Bikke Bik
Welke groep geef je dit jaar leiding?
Kwiks
Wat wil je dit jaar zeker gedaan hebben met je
groep?
Boefdag
Welk chirojaar laat voor jou de beste
herinneringen na en zal je nooit vergeten?
Mijn laatste jaar aspirant, dat was een jaar om nooit
meer te vergeten!
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Leuk weetje over jezelf?
Ik studeer biomedische wetenschappen in Leuven

Kirsten Uyttersprot
Hoeveel jaar zit je al in de chiro?
12 jaar
Wat is je favoriete liedje?
De poes van tante Loes
Welke groep geef je dit jaar leiding?
Kwiks
Wat wil je dit jaar zeker gedaan hebben met je
groep?
De meest zotte activiteiten
Welk chirojaar laat voor jou de beste
herinneringen na en zal je nooit vergeten?
ASPIRANTEN
18-19
Leuk weetje over jezelf?
Ik studeer archeologie

Brecht Velghe
Hoeveel jaar zit je al in de chiro?
12 jaar
Wat is je favoriete liedje?
Het is een nacht
Welke groep geef je dit jaar leiding?
Rakkers
Wat wil je dit jaar zeker gedaan hebben met je
groep?
Een reusachtige knikkerbaan bouwen
Welk chirojaar laat voor jou de beste
herinneringen na en zal je nooit vergeten?
Mijn laatste jaar als aspirant
Leuk weetje over jezelf?
Ik ben LEGO verslaafd
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Jarne De Cock
Hoeveel jaar zit je al in de chiro?
Sinds het tweede jaar speelclub jongen
Wat is je favoriete liedje?
Vrolijke vrienden
Welke groep geef je dit jaar leiding?
Rakkers
Wat wil je dit jaar zeker gedaan hebben met je
groep?
Ik kijk heel erg uit naar het weekend, voor de eerste
keer met groep en als leider.
Welk chirojaar laat voor jou de beste
herinneringen na en zal je nooit vergeten?
Laatste jaar als aspi
Leuk weetje over jezelf?
Naast chiro speel ik ook nog voetbal

Janten Versteele
Hoeveel jaar zit je al in de chiro?
4 jaar
Wat is je favoriete liedje?
De poes van tante Loes
Welke groep geef je dit jaar leiding?
Rakkers
Wat wil je dit jaar zeker gedaan hebben met je
groep?
Een shelter bouwen
Welk chirojaar laat voor jou de beste
herinneringen na en zal je nooit vergeten?
Het laatste jaar als aspirant
Leuk weetje over jezelf?
Ik kan het Ave Maria en Pater Noster in Latijn
opzeggen
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Daan Van Caesbroeck
Hoeveel jaar zit je al in de chiro?
11 jaar
Wat is je favoriete liedje?
Leef van André Hazes jr.
Welke groep geef je dit jaar leiding?
Toppers
Wat wil je dit jaar zeker gedaan hebben met je
groep?
Zelf een sauna maken
Welk chirojaar laat voor jou de beste
herinneringen na en zal je nooit vergeten?
Aspiranten, door tal van leuke activiteiten ben je een
super hechte groep!
Leuk weetje over jezelf?
Ik speel toneel

Jorre Pithie
Hoeveel jaar zit je al in de chiro?
12 jaar
Wat is je favoriete liedje?
You are gold
Welke groep geef je dit jaar leiding?
Tip-10’s
Wat wil je dit jaar zeker gedaan hebben met je
groep?
Dit jaar gaan we het super gezellig maken met kei
toffe spelletjes, een super weekend en een mega tof
kamp!
Welk chirojaar laat voor jou de beste
herinneringen na en zal je nooit vergeten?
Mijn laatste kampvuur is een mooie herinnering die ik
nooit zal vergeten.
Leuk weetje over jezelf?
Ik ben de enigste jongen binnen de
meisjesleidingsploeg en ik zie dat helemaal zitten!
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Hello Joke
Naast al de nieuwe fantastische leiding verwelkomen we dit jaar ook

Joke Kellens

als onze nieuwe veebee. Zij neemt dit jaar de plek van
Swake over, samen met Bram Van Eupen zal ze onze volwassen
begeleiding zijn.
Wij zien het helemaal zitten en wensen haar veel succes en plezier!

Hoeveel jaar heb je in de chiro gezeten?
15 jaar
Hoeveel jaar heb je leiding gegeven?
3 jaar. Ik heb aan de Tippers, Tip-10’s en de Aspiranten gegeven.
Wat was/ is jouw favoriete chirolied?
Vroeger was dit Lila is Mode, nu het avondlied.
Wat is een herinnering aan jou jaren in de chiro die je nooit zal
vergeten?
Het tweedaagse met de Tip-10’s toen ik hen leiding gaf. We zijn toen
verkeerd gelopen en hebben 25km moeten stappen.
Leuk weetje over mezelf
Ik ben ongelofelijk zot van orka's... maar niet gewoon fan, echt
stapelzot...
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Jaarthema
We eten taco’s, onze kleren zijn ‘made
in China’, we slapen in Zweedse
bedden en we chatten met mensen aan
de andere kant van de wereld. Ja, we
zijn wereldburgers. We horen of lezen
verhalen over mensen aan de andere
kant van de wereld, maar we weten niet
altijd wie ze echt zijn.
Met 'Grenzeloos Chiro' willen we buiten onze eigen Chirogrenzen gaan
en andere jeugdbewegingen ontmoeten over de landsgrenzen heen!
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Jaarthemalied - Grenzeloos Chiro
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Chiroscoop
Voor sommigen onder jullie stonden de sterren misschien wel gunstig,
anderen onder jullie zullen teleurgesteld worden. Dat het een plezier is
om te weten hoe de komende weken eruit gaan zien, dat geldt echter
voor ieder van ons!
Waterman (20 januari – 18 februari)
Waterman, het wordt tijd om die handen
uit de mouwen te steken. Doe die Chirokleren aan en wees eens
inventief tijdens
het 4-uurtje. Ga eens door de modder
ploeteren of kruip eens in de bomen. In de
liefde heeft de single Waterman heel veel
geluk, maar hij heeft het zelf niet door. Die
persoon die elke zondag in de Chirokring
naar je kijkt, kijkt niet voor niets. Open je
ogen, Waterman!
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Vissen (19 februari – 21 maart)
Vissen, jij beleeft een toptijd. Je voelt je opperbest en doet dan ook
super gemotiveerd mee met alle activiteiten. Ook je leiding merkt dit
op en is hier heel blij mee. Op liefdesvlak gaat het echter minder goed.
Die jongen/ dat meisje lijkt niet door te
hebben dat je een oogje op hem/haar
hebt, tijd om initiatief te nemen! Stap
erop af en kus hem eens goed!

Ram (22 maart- 20 april)
Ram ram ram toch, wat heb jij een drukke
periode achter de rug. Tijd om wat rust in te
bouwen. Kruip eens op tijd in je bed, laat je
eens verwennen door je liefje, maar vooral,
laat je eens gaan op de Chiro. Je moet niet
steeds de serieuze persoon zijn, laat je grappige kant ook maar eens
zien.
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Stier (21 april – 21 mei)
Stier, jij bent op de goede weg. Je hebt net
een dipje achter de rug, maar nu ga je er
weer volledig voor. Laat dat zonnetje in
jou maar schijnen! Je vriendinnen zullen
het ook leuker vinden om je terug te zien
stralen. Geniet van deze periode, je weet
immers niet hoe lang ze zal duren.

Tweelingen (22 mei – 22 juni)
Tweelingen, probeer jullie relatie uit dat
dipje te halen. Probeer je liefje wat op te
vrolijken. Voor de single tweelingen breekt
er een leukere tijd aan. Cupido is jullie
goed gezind, dus tijd om in actie te komen!
Laat die vlindertjes maar fladderen!
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Kreeft (23 juni- 23 juli)
Ook al is het herfst en schijnt het zonnetje
niet meer zo vaak, jij zal blijven stralen.
Met je onuitputtelijke vrolijkheid maak je
iedereen rondom jou blij. Blijf zo voort
gaan, je wordt er alleen maar beter van!
Leeuw (24 juli – 23 augustus)
Leeuw toch, zo depressief. Dat is nergens
voor nodig. Niets staat je in de weg om
je doelen te bereiken, alleen jijzelf! Dus
doe gewoon waar je zin in hebt en laat
die zorgen varen. Ga eens iets leuk doen
met vriendinnen! En kom zeker alle zondagen naar de chiro, dat zal je
opvrolijken.

29

Maagd (24 augustus – 23 september)
Uh-ow, maagd toch! Je hebt reclamaties
gekregen dat je te weinig naar de chiro
komt! Tijd voor verandering! Trek op zondag die chirokleren aan en
spring op je fiets! Wedden dat je zondag er ineens 100 keer zo leuk
gaat uitzien!
Jouw chirolied: Ik blijf in chiro geloven (zangboek p25)
Weegschaal (24 september – 23 oktober)
Weegschaal, je bent voor het eerst in
balans na een lange tijd! Alles loopt op
rolletjes en je weet het. Tijd om je dromen
waar te maken. Laat je door niemand tegenhouden, jij weet wat je kan
en wilt
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Schorpioen (24 oktober – 22 november)
Schorpioen, je zit goed in je vel en iedereen ziet het! Je straalt en de
zonnestralen
doen iedereen deugd. Je vriendinnen
komen jou om raad vragen en jij geeft met
veel plezier raad. Loop wel niet te hard van stapel, sommige mensen
kunnen niet om met commentaar.
Jouw chirolied: vrolijk lied ( zangboek p 77)
Boogschutter (23 november – 22 december)
Boogschutter, de periode rond je verjaardag is altijd een leuke tijd.
Geniet ervan,
want voor je het weet is het over en moet
je weer een jaartje wachten. Financieel zit
je nu op wolkjes, maar pas op, geld geraakt
snel op!
Steenbok (23 december – 20 januari)
Steenbok, alles zit je tegen. Je toetsen
gaan minder goed, dan is plots je fiets
kapot, het kan niet meer op. Maar blijf
niet bij de pakken zitten! Ga eens de
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deur uit en ga je eens lekker uitleven op
de chiro. Binnenkort komt alles wel in
orde.
J.D.
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Spelletjeshoek
Druk deze pagina’s af om je helemaal te kunnen uitleven.
Veel teken- en spelplezier!
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Gegevens leiding
Inimini’s
Jasper Van Laere
jasper.vanlaere@chiromuizen.be
Milan Princen
milan.princen@chiromuizen.be
Hekmat Khan
hekmat.khan@chiromuizen.be
Sam Polspoel
sam.polspoel@chiromuizen.be
Mini’s
Cato Mertens
cato.mertens@chiromuizen.be
Namissa Glorieux
namissa.glorieux@chiromuizen.be

0474 12 62 86
0486 86 94 93
0465 17 43 28
0468 32 16 54

0471 57 18 80
0460 95 05 72
36

Kobe Van Esbroeck
kobe.vanesbroeck@chiromuizen.be
Joren Van Calster
joren.vancalster@chiromuizen.be
Nathan Kayaert
nathan.kayaert@chiromuizen.be
Speelclub meisjes
Pia van Cauwenbergh
pia.vancauwenbergh@chiromuizen.be
Merel Vermeiren
merel.vermeieren@chiromuizen.be
Eva Suetens
eva.suetens@chiromuizen.be
Fleur Hendrickx
fleur.hendrickx@chiromuizen.be
Speelclub jongens
Bouwe Degraeve
bouwe.degraeve@chiromuizen.be
Robin Wyckmans
robin.wyckmans@chiromuizen.be
Bram Verschueren
bram.verschueren@chiromuizen.be
Tim Daniels
tim.daniels@chiromuizen.be
Kwiks
Marte Wils
marte.wils@chiromuizen.be
Marie Dubelloy
marie.dubelloy@chiromuizen.be
Kirsten Uyttersprot
kirsten.uyttersprot@chiromuizen.be

0468 12 51 75
0477 65 51 46
0484 30 63 10

0478 05 09 77
0468 24 07 00
0492 68 07 91
0470 52 84 49

0470 45 75 49
0468 13 82 98
0484 16 85 56
0477 04 29 69

0472 02 61 39
0468 17 33 32
0491 73 12 69
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Rakkers
Robbe Glorieux
robbe.glorieux@chiromuizen.be
Ruben Vyncke
ruben.vyncke@chiromuizen.be
Jarne De Cock
jarne.decock@chiromuizen.be
Janten Versteele
janten.versteele@chiromuizen.be
Brecht Velghe
brecht.velghe@chiromuizen.be
Tippers
Lisa Andries
lisa.andries@chiromuizen.be
Sofie van Loock
sofie.vanloock@chiromuizen.be
Topper
Daan Van Caesbroeck
daan.vancaesbroeck@chiromuizen.be
Joran Deraedt
joran.deraedt@chiromuizen.be
Tiptiens
Jorre Pithie
jorre.pithie@chiromuizen.be
Nele Diels
nele.diels@chiromuizen.be
Kerels
Joren Van Eupen
joren.vaneupen@chiromuizen.be
Lars Blondiau
lars.blondiau@chiromuizen.be

0486 40 89 19
0474 93 53 75
0472 80 31 43
0476 77 39 32
0478 50 98 98

0494 67 02 65
0470 87 13 54

0470 05 19 57
0491 06 91 38

0479 41 54 58
0473 37 90 49

0471 40 06 66
0477 08 43 93
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Aspi meisjes
Amber Vermeiren
amber.vermeiren@chiromuizen.be
Katrijn De Vos
katrijn.devos@chiromuizen.be
Aspi jongens
Arne Princen
arne.princen@chiromuizen.be
Wannes Vanderroost
wannes.vanderroost@chiromuizen.be

0483 50 83 68
0494 25 97 42

0484 45 96 32
0479 09 06 35

Groepsleiding
Arne Princen
Fleur Hendrickx
Lars Blondiau
groepsleiding@chiromuizen.be

0484 45 96 32
0470 52 84 49
0477 08 43 93

Veebee’s
Joke Kellens
joke.kellens@chiromuizen.be

0472 53 34 06

Bram Van Eupen
bram.vaneupen@chiromuizen.be

0479 60 87 81
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