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Voorwoord  
 
Dag leden, ouders en sympathisanten! Het is bijna niet te          
geloven dat er alweer een nieuw chirojaar voor de deur staat! Na            
een ietsje minder 2e deel van het chirojaar - maar gelukkig wel            
een pracht van een kamp - zijn we klaar om er weer aan te              
beginnen. En is er een betere manier om te starten aan een            
nieuw chirojaar dan met een interessante Wielevelder? Wij        
denken van niet! Op de volgende pagina’s zullen jullie een          
overzicht vinden van de belangrijke data, een prachtige ode aan          
de leiding die helaas vertrokken is, een kennismaking met de          
fantastische nieuwe leiding, enzovoort. Uiteraard wordt deze       
Wielevelder afgesloten met de gegevens van alle leiding, zodat u          
weet wie er verantwoordelijk is voor de appel(s) van uw oog, en            
hoe u hen kunt bereiken.  

Zet de belangrijke data in uw agenda, pink een traantje weg bij            
het afscheid van de leiding die nu oudleiding is, glimlach bij het            
kennismaken met de frisse wind die dit jaar door de leidingsploeg           
waait, verdiep uzelf even in het interessante jaarthema, kijk even          
na welke topleiding er dit jaar instaat voor uw zoon/dochter, en           
geniet vooral van de eerste Wielevelder van het chirojaar 20-21!  

 

 

 

 

3 
 



In ’t verschiet 
 

Het nieuwe chirojaar is begonnen en daarbij zijn er enkele          
belangrijke  

activiteiten die je zeker niet mag missen! Hieronder staan ze          
opgelijst, 

zet deze data alvast in je agenda zodat je er zeker kan bijzijn. 

 

Zaterdag 17 oktober: dia-avond 

Zaterdag 24 oktober: kuisdag 

Zondag 22 november: Christus Koning 

Zondag 6 december: Spaghettidag 

zondag 1 augustus - woensdag 11 augustus: Chirokamp 
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Terugblik Bonnerue 
Een kamp in tijden van Corona: in mei leek het nog een verre             
droom. Maar toen de belgische jeugdbewegingen groen licht        
kregen, schoot de leiding van Chiro Muizen meteen in actie. En           
wat een pracht van een kamp is er uit al dat harde werk             
voortgekomen! Een bubbelsysteem, een beekschema, een grote       
maar supergezellige breugeltent en aangepaste activiteiten die       
een groot succes waren. Onze leden konden genieten van de          
talloze spellen in hun eigen bubbel, een met een         
Pukkelpopconcert te vergelijken kampfuif, een oscarwaardige      
toneelnamiddag, noem maar op! Wat het kamp compleet maakte         
was de verantwoordelijkheid van de leden, zowel oud als jong,          
die de coronaregels flink respecteerden.  

Ondanks de omstandigheden was het kamp even memorabel als         
altijd, en dat is te danken aan alle leden, leiding en koks! Op naar              
het volgende jaar en het volgende kamp, dat ongetwijfeld weer          
even spectaculair zal zijn! 
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Merci oudleiding 
Helaas moeten wij dit jaar afscheid nemen van heel wat medeleiding. Graag            
zetten we ze voor een allerlaatste keer nog even in de verf. ‘Afscheid nemen              
bestaat niet’ weerklinkt telkens weer in onze oren als we aan afscheid nemen             
denken. Toch proberen we onze oude brigade ook hier een mooi afscheid te             
geven.  

Dank u wel, bedankt, merciekes… 

 

Jasper 
Jasper, een brok ervaring die de leidingsploeg       
dit jaar zal moeten missen. Hij stond bekend        
onder ons als ‘den ancien’, Jasper was echter        
de enige van zijn jaar die zich aan het vijf jaar           
leiding geven gewaagd heeft, en dat deed hij        
zonder twijfel met glans. Jasper was, en is nog         
steeds iemand waar de jongere generaties      
naar opkijken. Een jaartje samen met hem       
leiding kunnen geven was dan ook een       
verrijking aan ieders chirocarrière. Jammer     
genoeg zitten de jaartjes met Jasper in       
leidingsploeg er nu wel op, maar Jasper, we        
kijken met niets dan goede herinneringen terug       

op al die bangelijke jaren die jij iedereen hebt gegeven binnen de Chiro. We              
willen je enorm hard bedanken voor alles wat je voor ons gedaan hebt, en je               
ook ontzettend veel succes wensen met wat je nog te wachten staat!  

Je verdient het beste, veel liefs, en bedankt voor alles 
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Hekmat 
Hekmat is bij de chiro begonnen als kerel en         
eindigt nu na één jaar leiding geven. Het is         
bewonderenswaardig hoe hij zijn Nederlands     
is geëvolueerd door de jaren heen,      
aanvankelijk kon hij bijna geen Nederlands      
en nu spreekt hij de taal vlot, dat verdient         
respect! Hij zal gemist worden door zowel de        
leden als de leiding. Met zijn enthousiasme       
en energie kon hij de leden keer op keer een          
geweldige zondag bezorgen. Onder de     
leiding stond hij bekend als een harde       
werker, het maakte voor hem niet uit hoe        

zwaar het werk was. Bedankt Hekmat voor jouw inzet bij de chiro! 

Joren VC 

Iedereen zal Joren altijd herinneren     
als iemand die niet bang was om zijn        
handen vuil te maken. Joren was      
echter iemand waarop je altijd kon      
rekenen, en iemand die er alles aan       
deed om de werking van de Chiro zo        
goed mogelijk te laten lopen. Hij      
kende de werking als zijn broekzak,      
wist je iets niet, dat het nu op kamp         
was, op een chiro zondag, op ‘den       
breugel’ of eender waar, er was maar       
één juist adres, en dat was bij Joren.        
Op zondag stond hij steeds paraat      

en gaf hij telkens weer het beste van zichzelf. Elke keer opnieuw wist hij er               
voor de leden een bangelijk jaar van te maken. Bedankt Joren voor die vier              
geweldige jaren leiding die je bij ons hebt gegeven, het was een eer met jou in                
de leiding te mogen zitten en iedereen heeft enorm veel van je kunnen             
bijleren! Veel succes met alles wat de toekomst je nog brengt en hopelijk zien              
we je regelmatig nog eens passeren! Bedankt!! 
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Namissa  

Liefste Namissa, 

Wat gaan we jou toch ongelooflijk hard missen.        
Je enthousiasme, goedlachsheid en out of the       
box denken werden altijd graag gezien. Niet       
enkel als leidster, maar ook als vriendin en        
warm persoon in de leidingsgroep waar      
iedereen bij terecht kon. Bedankt voor al jouw        
gekke en originele ideeën waar wij met de        
Chiro van hebben kunnen genieten. We hopen       
dat je die nog lang kan verderzetten in de         

mooie toekomst die je te wachten staat. Als medeleidster heb ik een bangelijk             
jaar beleefd met jou. Ondanks het oelewappen hier en daar, hebben we toch             
maar mooi samen de kneepjes van het vak geleerd. En natuurlijk was ik             
dankzij jou nooit alleen te laat, merci  Heel veel knuffels!  

Nele x 

Bouwe 

Altijd stond je klaar voor dat ene taakje dat         
nog gedaan moest worden. Je deed      
spontaan dingen die anderen nog niet eens       
hadden gezien. Je was streng maar      
rechtvaardig en de band die ge had met uw         
leden was eentje vanuit de boeken. Zoals we        
dat zo schoon zeggen, ge zijt nen trekker van         
de groep. Ge gaat gemist worden, niet alleen        
op de zondagen, maar misschien wel meer       
op die kleine momentjes in de week waar ge         
de handen uit de mouwen stak. Nog veel        
succes met uw studies en vergeet zeker niet        
af en toe goe te ontspannen en anderen het         
werk te laten doen. 
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Fleur  
 

Na drie mooie jaren valt het doek over leiding         
zijn. Geen uitdaging was haar te zwaar: alleen        
aan de aspi meisjes leiding geven,      
groepsleiding worden in haar eerste jaar. Met       
weemoed zullen we terugdenken aan die      
leuke mailtjes om iedere week opnieuw de LK        
aan te kondigen. Merci voor alles dat je voor         
chiro Muizen hebt gedaan en het altijd       
klaarstaan voor ons, niet enkel op zondag       
maar ook alle momenten erbuiten. Op jou       
konden we altijd rekenen voor een goeie       
babbel, maar tegelijk ook voor je      

enthousiasme bij een feestje! We gaan u missen, dus vergeet ons niet en kom              
zeker nog eens langs he! 

 

 

Pia 

Altijd haar enthousiaste, zotte zelve     
gebleven, en oh wat zagen we die       
graag! Altijd klaar om eens goed      
onnozel te doen, maar daarnaast ook      
een top leidster, die haar leden      
steeds wist te entertainen! 15 jaar in       
Chiro Muizen, 15 jaar dat wij hebben       
kunnen genieten van onze prachtige,     
hardwerkende, vrolijke, oh zo    
grappige Pia! Ik prijs mezelf gelukkig      
dat ik hier 14 jaar van heb kunnen        
meemaken. En amai wat ga ik u hier        
missen! We love you Pia, we do!!       
Bisous xxx Ps: volgend jaar     

vervangleiding op kamp? 
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Robbe 

Ik heb kunnen genieten van een jaar met u leiding          
te mogen geven. Ge kon zowel de strenge maar         
losse, de grappige maar serieuze, de actieve       
maar ingetogen leider zijn. Met u erbij waren die         
zondagen nooit een probleem, ge sleurde de       
groep mee in uw enthousiasme en zat vaak met         
goeie ideeën voor die uurtjes die we nog niet         
gevuld hadden. Hoewel ik het jammer vind da ge         
gestopt bent met leiding geven, wil ik u veel         
succes wensen op alle andere vlakken die het        
leven te bieden hebben. Als ge wilt kan ik nog          
even verder gaan met de eufemismen en       
metaforen, maar ik zal het even kort zeggen: ge         
waart een topmedeleiding. Ge gaat gemist      
worden, maar zeker niet vergeten worden.      
Het ga je goed. 

 

Janten 

 

Janten is door zijn studie jammer genoeg na        
een half jaar als leiding moeten stoppen. Zijn        
carrière als leiding was daardoor kort, maar       
krachtig! We kennen Janten als iemand die       
altijd vrolijk en enthousiast was, iemand die       
zich elke keer 200% gaf. Dikke merci voor al         
jouw inzet en enthousiasme Janten! 

 

 

 

10 
 



Sofie  

Drie jaar lang gaf Sofie het beste van haar zelf          
als leiding, maar ook de 12 jaren voordien als lid          
kon je veel plezier beleven met haar. Ze gaf         
tweemaal aan de speelclubmeisjes en afgelopen      
jaar maakte ze een leeftijdssprong naar de       
tippers. Sofie is iemand die vaak lacht, voor        
iedereen klaar staat en die haar mening op tafel         
durft smijten. Met deze drie eigenschappen en       
nog veel meer was Sofie een leidster dat we niet          
snel vergeten en we zijn er zeker van dat ze nog           
wel eens opduikt als vervangleiding. Allée dat       
hopen we toch! 

 

Lisa 

Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat Lisa een pracht           
van een leidster was. Zo had ik het geluk om twee           
jaar met haar in de leidingsploeg te staan. In dit          
twee jaar kon je altijd met vragen, bezorgdheden en         
nog zoveel meer bij Lisa terecht want met haar         
ervaring in de chiro kon ze op vele vragen een          
antwoord bieden. Ook stond ze steeds paraat om        
van een doodgewone LK een feestje te maken.        
Daarnaast heb ik ook zelf leiding van Lisa gekregen         
als aspirant. Ze zorgde ervoor dat elke zondag        
speciaal was en dat je met plezier naar de chiro          
kwam, dit kunnen alle andere leden waar ze leiding         
aan gaf zeker beamen. We blikken terug op Lisa als          

een leidster en een vriendin die van elke dag het beste wil maken en waar we                
zeker nog wel van gaan horen! Dus spring nog is binnen hé Lisa! 
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Jorre  
Veel te vroeg verliest Chiro Muizen weer een        
krak van een leider. We kunnen Jorre gerust een         
alles-kunner noemen. Iedereen was ervan     
overtuigd dat hij zowel bij de jongens als de         
meisjes een fantastische leider zou zijn, en dat        
bewees hij het afgelopen jaar bij de tip-10’s! Ook         
was het een eer om samen met hem lid te          
mogen zijn! Naast een vertrouwenspersoon was      
Jorre een sfeermaker die als eerste klaarstond       
om, ook de stomme, taakjes op zich te nemen.         
Het enorme enthousiasme, creativiteit & liefde      
die je iedereen gaf, zal gemist worden! Knal die         

studies en passeer nog is hé! 

 

 

 

Leen 
Liefste Peen, 

Dikke dikke merci voor al die jaren dat je je          
hebt geëngageerd voor de chiro! Op jou       
hebben we altijd kunnen rekenen, dat liet je        
ook zien als drievoudig vervangleiding, en dat       
deed je fantastisch! De tiptiens & speelclub       
meisjes waren gelukzakken dat ze er zomaar       
opeens een Peentje bij kregen! Je stond dan        
ook steeds paraat voor een goed potje       
onnozel-gedoe! Oh wat hebben we met jou       

goed gelachen! Ik zou zeggen, Leen, we gaan u missen, maar iets zegt mij              
dat er misschien nog wel een jaartje vervangleiding bij kan! 
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Katrijn 

 

Als eerste jaar tip-10 vond Katrijn haar weg naar         
Chiro Muizen. En gelukkig maar! Zonder Katrijn       
zou er toch een groot puzzelstuk missen in de         
grote puzzel die een leidingsploeg vormt. Katrijn       
was altijd aanwezig zowel op de chiro als op         
activiteiten daarbuiten met de leiding. Een feestje       
sloeg ze nooit af! Als leiding ging ze in haar eerste           
jaar voor de allerjongste waarin ze zich dus        
ontfermde over de mini’s. De laatste twee jaren        
ging ze voor de oudere groepen en was ze leidster          
maar ook een vriendin voor de tip-10’s en        

aspiranten. We zullen Katrijn en haar enthousiasme missen bij Chiro Muizen!  

 

 

Amber 

 

Als een bron van enthousiasme, creativiteit en       
inspiratie, was je een enorme aanwinst voor onze        
leidingsploeg! Geen chiro-uitdaging was voor jou te       
groot! Jij maakte misvieringen, bedacht spelletjes,      
kon dutjes doen en feesten gelijk geen ander, maar         
was vooral een medeleidster waar we allemaal       
enorm naar opkeken. We gaan je heel erg hard         
missen, Amber! Dikke dikke merci voor alle energie        
en liefde die je de voorbije 15 jaar in de chiro hebt            
gestoken!  
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Wannes 

Ook onze Border Collie verlaat na vier       
geweldige jaren met spijt in het hart van        
velen onze leidingsploeg. Hiermee heb ik      
het ter verduidelijking over niemand     
minder dan Wannes, die elke     
chirogelegenheid opnieuw met zijn    
enthousiasme iedereen kon meetrekken.    
Ook jou Wannes, willen we enorm hard       
bedanken voor al de inzet die je       
doorheen de jaren, voor elke keer      
opnieuw dat wanneer er iets te doen was,        

leuk of minder leuk, je toch weer met een glimlach tot over je oren aanwezig               
was en gewoon voor alle leuke herinneringen die we met jou hebben kunnen             
maken. Wannes, duizend maal dank voor alles wat je gedaan hebt en ook             
voor het zijn van wie je bent! Veel succes nog met je studies, en graag sluit ik                 
dit tekstje af met volgende quote: ‘Waar sfeer is, is Wannes, en waar Wannes              
is, is sfeer 

Arne 

Last but certainly not least nemen we       
afscheid van Arne. Arne heeft 4 jaar alles        
gegeven voor de Chiro als leiding,      
waarvan ook enkele jaren als     
groepsleiding. Hij zal hard gemist worden      
en mag trots zijn op de projecten die hij         
heeft gerealiseerd, vooral rond diversiteit.     
Grote schoenen om te vullen, maar dat zal        
wel in orde komen zeker. Hij was een        
harde werker, maar wist ook altijd wel wat        
genieten was. Hij kon leiding geven aan       
groepen van jong tot oud, en dat deed hij         

altijd met de volle goesting. Merci Arne voor alles dat je hebt gedaan voor              
Chiro Muizen, we gaan u missen!! 

PS: Regel nog maar een jongensleidingsweekend, dan kunnen we nog eens           
terugblikken op de goeie oude tijd (wanneer het terug mag). Vergeet uw            
kapiteinshoed dan zeker niet.  
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Frisse wind! 
Ondanks het massaal vertrekken van een aantal karakteristieke        
Chiro Muizen-gezichten, heeft de leiding er gelukkig ook zeven         
pareltjes bij gekregen. Hieronder stellen we ze jullie even voor: 

 

Naam: Sofie Daniels  

Hoeveel jaar lid: 12 jaar  

Geeft leiding aan: ini-mini’s 

Lievelingseten: pizza 

Favoriet chirospel: bruine zeep  

Mooiste chiro-ervaring: buitenlands   
kamp  

Tofste chirolied: ik blijf in chiro geloven  

Een extraatje over mezelf: ik zit samen       
met Mara op kot 

 

Naam: Mara de Vadder 

Hoeveel jaar lid: 12 jaar 

Geeft leiding aan: Tippers <3  

Lievelingseten: Appelmoes!!! 

Favoriet chirospel: basebal  

Mooiste chiro-ervaring: Ongetwijfeld mijn    
twee aspi jaren 
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Tofste chirolied: sunshine mountain  

Een extraatje over mezelf: Ik kom heel vaak te laat… 

 

Naam: Toon Huyghe  

Hoeveel jaar lid: 12 jaar  

Geeft leiding aan: Speelclub jongens  

Lievelingseten: Ribbetjes met frietjes  

Favoriet chirospel:  

Mooiste chiro-ervaring: het kampvuur mogen     
aansteken  

Tofste chirolied: de labadoe  

Een extraatje over mezelf: Naast 12 jaar in de         
chiro te zitten, speel ik ook al 10 jaar piano 

 

Naam: Stanse Tampère 

Hoeveel jaar lid: Dit is nu mijn 13de jaar 

Geeft leiding aan: de speelclub meisjes!! 

Lievelingseten: Paella 

Favoriet chirospel: Kiekeboe en ik zit in       
het groen 

Mooiste chiro-ervaring: Na een hele dag hard werken in de hitte,           
eindelijk het kampvuur mogen aansteken!! <3 

Tofste chirolied: het avondlied en ik blijf in chiro geloven 
16 

 



Een extraatje over mezelf: ik studeer orthopedagogie in Antwerpen! 

 

Naam: Yen Verschaeren 

Hoeveel jaar lid: 12 jaar 

Geeft leiding aan: Ini-mini’s 

Lievelingseten: Lasagne 

Favoriet chirospel: Vlaggenroof 

Mooiste chiro-ervaring: Kampvuur   
2020 

Tofste chirolied: Ik blijf in chiro geloven 

Een extraatje over mezelf: Ik kan goed zwemmen 

 

Naam: Kamile Cuypers 

Hoeveel jaar lid: 8 jaar (sinds de kwiks) 

Geeft leiding aan:  Speelclub meisjes 

Lievelingseten: Iets Tex-Mex 

Favoriet chirospel: Dode vis 

Mooiste chiro-ervaring: Het kampvuur en     
alle vrienden die ik nu voor het leven heb 

Tofste chirolied: Het avondlied 
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Een extraatje over mezelf: Ik zit al sinds het kon in de Chiro maar              
ben drie keer veranderd  

 

Naam: Fleur Deraedt   

Hoeveel jaar lid: 12 jaar 

Geeft leiding aan: mini’s 

Lievelingseten: witloof met kaas    
en hesp van mijn oma  

Favoriet chirospel: alle spelen  

Mooiste chiro-ervaring: Mijn   
aspirantenjaren  

Tofste chirolied: Mijn   
aspirantenjaren 

Een extraatje over mezelf: Ik slaap veel 😊  
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Jaarthema 
onvoorSPELbaar 
 
Dit chirojaar staat alles in teken van onvoorSPELbaar. Als         
leidingsploeg gaan we proberen om het spel weer op de          
voorgrond te brengen, om van elke zondag een onvergetelijke         
zondag te maken. Het jaarthema onvoorspelbaar spitst zich toe         
op 3 focuspunten.  

Het eerste is doe’n keer zot : Betrek onbekenden in je werking,            
gooi je leidingskring helemaal om, enz. We dagen zowel leden,          
leiding als kader uit om elke zondag iets nieuws te proberen. Het            
tweede punt is spel. We zijn in de Chiro vaak bezig met            
nevenactiviteiten zoals administratie, contact met ouders,      
kasactiviteiten, enzovoort. Met dit jaarthema gaan we graag nog         
eens terug naar de basis van Chiro: spel.We zetten spel niet           
alleen centraal maar bekijken het ook met een nieuwe blik en           
brengen het ‘onvoorspelbare’ in wat we al kennen. Dat doen we           
door bekende spelconcepten te combineren, te stimuleren om        
knotsgekke originele activiteiten in elkaar te steken of door         
tikkertje te spelen op ongewone plekken (het moet niet altijd          
moeilijk zijn). We denken groots en outside the box.  
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Het laatste focuspunt dit jaar is inleving en fantasie. In de Chiro            
krijgen we de kans om knotsgekke gedachten in acties om te           
zetten. We maken dan ook graag werk van contexten waarin          
knotsgekke ideeën kunnen ontstaan en van nog meer        
ondersteuning bieden om die ideeën om te zetten in actie! Om           
dat te bereiken, heb je niet altijd een uitgebreid decor, nieuwe           
verkleedkleren of grime nodig. Less is more en onszelf uitdagen          
om aan de slag te gaan met tafels, stoelen of gewoon een            
simpele stok is de boodschap.  

Tot slot, laten we kennis maken met Krabbel, het vrolijke          
wezentje dat dit jaar op bezoek komt bij ons in de Chiro. Een             
tijdje geleden kwam hij via een breukje in de aardkorst naar           
buiten gefloept. Normaal gezien leeft Krabbel in de binnenkant         
van de aardbol bij alle andere Krabbeltjes. Krabbel komt bij ons           
langs om onze Chirowerking op haar kop te zetten en onze           
gewone activiteiten een onvoorspelbare toets te geven.  
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Gegevens leiding 
 
Inimini’s 
Sofie Daniels  
sofie.daniels@chiromuizen.be 
Merel Vermeiren  
Merel.vermeiren@chiromuizen.be 
Daan Van Caesbroeck 
Daan.vancaesbroeck@chiromuizen.be 
Yen Verschaeren  
Yen.verschaeren@chiromuizen.be 
 
Mini’s 
Fleur Deraedt  
Fleur.deraedt@chiromuizen.be 
Kirsten Uyttersprot 
Kirsten.uyttersprot@chiromuizen.be 
Joren Van Eupen  
Joren.vaneupen@chiromuizen.be 
Kobe Van Esbroeck  
Kobe.vanesbroeck@chiromuizen.be 
 
Speelclub Meisjes 
Stanse Tampère  
Stanse.tampere@chiromuizen.be 
Kamile Cuypers 
Kamile.cuypers@chiromuizen.be 
Marte Wils  
Marte.wils@chiromuizen.be 
 
 
 
Speelclub jongens 
Toon Huyge  
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Toon.huyge@chiromuizen.be 
Robin Wyckmans  
Robin.wyckmans@chiromuizen.be 
Brecht Velghe 
Brecht.velghe@chiromuizen.be 
 
Kwiks 
Marie Dubelloy 
Marie.dubelloy@chiromuizen.be 
Sam Polspoel  
Sam.polspoel@chiromuizen.be 
 
Rakkers 
Bram Verschueren  
Bram.verschueren@chiromuizen.be 
Joran Deraedt  
Joran.deraedt@chiromuizen.be 
Jarne De Cock  
Jarne.decock@chiromuizen.be 
 
Tippers 
Mara De Vadder 
Mara.devadder@chiromuizen.be 
Eva Suetens  
Eva.suetens@chiromuizen.be 
 
Toppers 
Nathan Kayaert  
Nathan.kayaert@chiromuizen.be 
Lars Blondiau  
Lars.blondiau@chiromuizen.be 
 
Tip-10’s 
Nele Diels  
Nele.diels@chiromuizen.be 
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Kerels 
Ruben Vyncke  
Ruben.Vyncke@chiromuizen.be 
 
Aspi-meisjes  
Cato Mertens 
Cato.mertens@chiromuizen.be 
 
Aspi-jongens  
Tim Daniels  
Tim.daniels@chiromuizen.be 
Milan Princen 
Milan.princen@chiromuizen.be 
 
Groepsleiding 
Lars blondiau  
Daan Van Caesbroeck  
Groepsleiding@chiromuizen.be 
 
Volwassen begeleiding 
Bram Van Eupen  
Bram.vaneupen@chiromuizen.be 
Joke Kellens  
Joke.kellens@chiromuizen.be 
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