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Voorwoord 

“Eindelijk nog eens een Wielevelder!” zult u denken terwijl 

u door ons literair prestigieus tijdschrift bladert. En 

terecht, want het is weer even geleden! Ter ere van 

Christus Koning zegent onze redactie jullie wederom met 

chiroweetjes, grapjes, liedjes en contactgegevens. En niet 

alleen deze Wielevelder is spiksplinternieuw! Zoals jullie 

weten werd dit jaar Christus Koning in een nieuw 

winterjasje gestoken als steunactie voor de Warmste 

Week. Want wat is er nu belangrijker dan warmte en 

solidariteit? 

Tijd dus, om te ontdekken wat onze leden hebben 

uitgespookt de voorbije weken, welke evenementen 

eraan zitten te komen, en om jullie uit te leven in de 

spelletjeshoek en de tokkelrubriek! Heel veel leesplezier! 
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In ’t verschiet  
 

 

5 december 2021 Spaghettidag 

20 maart 2022 Krokusmaaltijd 

22-23-24 april 2022 Breugelfeesten 

7 – 17 augustus Kamp te Han-sur-Lesse 
 

Al deze data zijn onder voorbehoud omwille van het 

coronavirus. Wij volgen steeds de coronamaatregelen die 

op dat moment gelden. 

Deze kalender, samen met nog meer nuttige informatie 

kan u steeds terugvinden op de site van Chiro Muizen: 

www.chiromuizen.be . 

Ook in onze Facebook groep kan u steeds terecht voor het 

laatste nieuws, deze vindt u onder de link: 

https://www.facebook.com/groups/14792153723/?fref= 

ts. Daarnaast hebben we sinds kort ook een 

Facebookpagina. Deze zal niet gebruikt worden voor info 

over de gewone chirozondagen, maar wel om onze 

grotere evenementen aan te kondigen. Zowel onze pagina 

als onze groep vindt u door simpelweg ‘Chiro Muizen’ in 

de zoekbalk in te typen. 
 
 
 

http://www.chiromuizen.be/
https://www.facebook.com/groups/14792153723/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/14792153723/?fref=ts
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Terugblik startdag 
 

Na de zomervakantie en de eerste weken van het nieuwe 

schooljaar was het eindelijk terug tijd voor het hoogtepunt 

van september: de startdag van Chiro Muizen! Zoals elk 

jaar begaven onze trouwe leden zich weer naar de 

Heerweg, waar de leiding stond te popelen om zich 

bekend te maken aan hun nieuwe groep. Ook de nieuwe 

Ini-Mini’s kwamen in grote getale opdraven, klaar om aan 

hun chirocarrière te beginnen! Al snel waren de leden 

druk in de weer met hints te verzamelen aan de hand van 

allerlei leuke spelletjes. Ook zongen ze luidkeels het 

nieuwe chirolied en dansten ze erop los, en wat gaf dat 

vonken! Na een lekkere versnapering tijdens het 

vieruurtje was het dan tijd voor de bekendmaking van de 

leiding. Al touwtrekkend kwamen de leden te weten wie 

hun leiding is dit jaar, en er werden alleen maar blije 

gezichtjes gezien! Het chirojaar werd weer eens daverend 

ingezet. 
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Bedankje kuisdag  
 
 

Ook langs deze weg bedanken wij graag de helpende 

handen die dit jaar zijn komen helpen op de kuisdag. Veel 

handen maken licht werk, en dat is ook deze editie van de 

kuisdag nog eens bewezen! De lokalen zien er weer spik 

en span uit! 
 

Dikke merci, jullie zijn toppers! 
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Afdelingen  
Ini mini’s 
Beste Sint en Piet 

Wij zijn heel blij dat jullie vanuit Spanje nog eens 

langskomen, want we hebben jullie hard gemist het 

afgelopen jaar. Eerst en vooral willen we graag vertellen 

dat wij, alle 45 Ini-mini’s, dit jaar al heel braaf zijn geweest 

op de Chiro! 
 

We zijn misschien wel de allerkleinsten, maar je kan ons 

echt niet missen. Jullie kunnen ons herkennen aan onze 

grote opkomst, luid gezang en enorm enthousiasme. 
 

Wat is het leuk om samen buiten te spelen, nieuwe 

spelletjes te leren en een beetje vuiler terug naar huis te 

gaan. Zeker met de verf spelletjes was dat het geval!  
 

Binnenkort gaan we eens overnachten, daar kijken we 

echt naar uit. Eerste keer op Chiroweekend is echt mega 

spannend. Misschien krijgen we wel een brief terug  

Wij willen jullie nog vragen om ook eens langs te komen 

op Chiro Muizen, dat zou echt super leuk zijn! 

Heel veel groetjes en hopelijk tot snel!! 

De ini-mini’s 



 

ze       overduidelijk       de       liefste, 

schattigste, meest energieke leden 

van de hele chiro. Hieronder enkele 

voorbeelden van wat deze schattige 

snoetjes allemaal kunnen. 
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Mini’s 
De afgelopen weken zijn we er achter gekomen dat de 

mini’s letterlijk alles kunnen. Jaja, zonder enig overdrijven, 

deze kiddo’s kunnen ALLES! Van boeren en boerinnen, tot 

padvinders, tot kunstenaars, tot enge heksen en 

tovenaars, tot Ruben z’n deurbel kapot ringelen op Sint- 

Maarten, tot acrobaten en tot letterlijk het hele 

jaarthemalied uit hun hoofd kennen … Naast dit alles zijn 
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Speelclub meisjes 

Speelclubleiding zoekt K3: 

Aangezien de zoektocht naar een nieuwe K3 maar blijft 

duren, zijn we er zelf naar op zoek gegaan. De 

verschillende teams moesten vele moeilijke opdrachten 

volbrengen om zo veel mogelijk punten te verzamelen en 

dus zo de nieuwe k3 te worden. Hieronder kan je enkele 

foto’s vinden van de modeshow. 

Welke K3 is jullie favoriet? 
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Speelclub jongens 
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Kwiks 
De Kwiks lieten hun creativiteit aan de vrije loop bij het 

versieren van hun lekkere cup cakes. Het waren niet 

alleen pareltjes, ze waren ook nog eens overheerlijk. Nu 

is het aan jullie, kleur de onderstaande cup cake zo 

origineel mogelijk in ◆:v! 
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Toen het zonnetje nog scheen gingen we 

met de rakkers op sporentocht. Hierbij 

moesten ze enkele opdrachtjes doen. Wie 

herkent de scène die wordt nagespeeld? 

Tijdens het verkopen van de 

kerstrozen toonden de rakkers 

zich als geoefende huis-aan- 

huisverkopers: Ze verkochten al 

hun rozen in een recordtempo, 

waardoor er nog tijd over was om 

te spelen op de speelplaats! 

 

Rakkers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op het rakkersweekend moesten de rakkers 

enkele proeven afleggen om te bewijzen dat ze 

hun uniform waardig zijn. Resultaat: Iedereen 

geslaagd! 
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Tippers 
De ingrediënten voor een gelukkige tipper: 

 
 

1. Een flinke scheut sfeer om te beginnen 

2. Een beetje vuil mag erbij gestrooid worden 

3. Dan kap je er voldoende spelletjes bij 

4. Een vleugje jongens af en toe voor de liefhebbers 

5. En als final touch, de kers op de taart, le moment 

suprême: een mega tof kamp om naar uit te kijken 

 
Als je dit recept stap voor stap volgt krijg je gegarandeerd 

een gelukkige tipper 

 
 

Xoxo uw koks van dienst 
 
 

Jessika, Marte, Kirsten 
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Toppers 
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Tiptiens 
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18 
 

 

Kerels 
Enkele weken geleden hebben de kerels een heuse sjorcursus 

gekregen. Hieronder leren we ook aan jullie aan hoe je een 

eenvoudige kruissjoring maakt. Ben je benieuwd naar het 

eindresultaat? Kom dan zeker eens kijken op de warmste zondag! 

(TIP: je kan er op schommelen .̋◆) 

 
 

Beginnen doen we met een 

timmermanssteek. Deze knoop trekt 

zichzelf strak. Superhandig dus om je 

sjorring mee te starten! 

 

 
Nu kunnen we aan de start van onze 

sjorring beginnen, ga onder de balk die je 

wilt ophangen door en keer langs de 

achterkant van de steunbalk terug. 

 

 
Herhaal bovenstaande stap minimaal 

drie keer. Let erop dat de opeenvolgende 

windingen op de steunbalk (moederbalk) 

langs buiten lopen en op de dochterbalk 

langs de binnenkant. 

 

 
Om de sjorring strak te trekken woelen we nu dwars op de 

windingen (tussen de moeder- en dochterbalk). Leg evenveel 

woelingen als het aantal windingen dat je gelegd hebt. Belangrijk: 

houdt steeds spanning zodat je sjorring niet terug loskomt! 
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Om af te sluiten leggen we een mastworp op de dochterbalk. 

Hiermee is de sjorring afgewerkt! 

 
 
 
 

Leuk weetje: op kamp sjorren we al onze tafels en banken om aan 

te eten zelf. Dit alleen al zijn meer dan 150 kruissjorringen! 
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Aspi meisjes 
U hebt ongetwijfeld altijd al willen weten hoe de kamer 

van de aspiranten er nu eigenlijk uitziet. Vandaag, in 

primeur, presenteren wij u de kamers van onze 

aspiranten. Kan jij de juiste kamer aan de juiste aspirant 

linken? 

Veel succes ◆.̋ 



21  

 

Aspi jongens 
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Lid in de spotlight 
 

Lana Willekens 
 

Leeftijd: 15 

Groep: Tiptiens 

Hobby’s: koken en chiro natuurlijk 

Zolang zit ik al in de chiro: 10 jaar 

Favoriete spel ooit: Potteke Stamp 

Lekkerste eten op kamp: pasta met broccolisaus en 

gerookte zalm 

Dit dier zou ik wel willen zijn: een ringstaartmaki, die zijn 

schattig 

Mijn mooiste Chiro herinnering: de PX mogen bijwonen 

elk jaar, echt mooi om te zien! 

Waarom ik zo graag naar de Chiro kom: omdat het een 

dag is waar je je kan uitleven en even los kan gaan  en je 
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zorgen even achter kan laten, Chiro is gewoon je tweede 

familie, je tweede thuis. 

Dit wisten jullie nog niet over mij: ik kan echt blijven 

eten, eten is echt mijn leven 
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Tokkelrubriek 
 

Aan het kampvuur kunnen leuke meezingers en oude 

klassiekers natuurlijk niet ontbreken. Heb jij muzikaal 

talent? Leer dan zeker het volgende liedje spelen, 

daarmee krijg je iedereen meteen aan het zingen! 

 
Vrolijke vrienden 

Bob Davidse 

 
 

D A D 
 

Vrolijke vrolijke vrienden 
 

G D A 
 

vrolijke vrienden, dat zijn wij 

D A D 

Vrolijke vrolijke vrienden 
 

G D A D 
 

vrolijke vrienden, dat zijn wij 
 
 
 

A D 
 

Als wij samen gaan kamperen 

G D A 
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in het bos of op de hei 

D A 

Dan klinkt het wel duizend keren 

G D A D 

vrolijke vrienden dat zijn wij 
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Spelletjeshoek 
 

Kan jij de verborgen Chiro-woorden terugvinden? 
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Helpen jullie alle afdelingen veilig naar hun tent? 
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Zoek de 5 verschillen 
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Chiroscoop 
 

Boogschutter 

23 november – 21 december 

Beste boogschutter. It’s your time to 

shine! Tijdens de koude dagen en in de 

frisse wind zal jij het hardst stralen. Maar 

let op, want sommige van je chirovriendjes 

vinden deze koude periode niet even leuk 

als jij. Steek ze een hart onder de riem, 

want jij kan dat als geen ander. 

Steenbok 

22 december – 20 Janurari 

Hey grave steenbok. Het leven loopt heel 

goed voor jou. Wat een leuke spelletjes 

hebben jullie de laatste tijd gedaan zeg! Je 

bent een enorm fijn lid om in de groep te 

hebben. Er is echter iemand die zich 

geprikt heeft aan je horens. In het vervolg 

iets minder wild zijn bij vleeshoop, hé! 

Waterman 

21 januari – 19 februari 

Waterman. Wat is er met je, man? Je zit in 

een dipje door het koude weer, hé? Weet 

dat je altijd bij jouw leiding en 

chirovriendjes terecht kan, ze staan dag en 

nacht voor je klaar. Maak er het beste van 

op school en kijk uit naar zondag voor een 

lekker dagje vol ontspanning! 
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Vissen 
 

 

 

 
20 februari – 20 maart 

10 Kleine visjes die gingen naar de zee, 

maar 1 van die visjes vind jij wel 

interessant hé, vis? Je bent soms afgeleid 

tijdens de spelletjes, dus komaan maak die 

move! Wie weet vindt dat visje jou ook wel 

interessant. Laat jouw knappe schubben 

maar eens zien! 

Ram 
 

 
21 maart – 20 april 

Je hebt een sterke mening, maar soms is 

het ook goed om eens een schaapje te 

wezen, Ram. Luisteren naar anderen zorgt 

voor een goede groepssfeer, dit geeft je de 

kans om van hen bij te leren. 

Stier 
 

 

 

 
21 april – 21 mei 

Je hebt een moeilijke tijd achter de rug, 

Stier. Maar wees gerust, mercurius is 

eindelijk uit retrograde en de realiteit zal 

stilletjes aan weer zijn normale gang gaan. 

Na regen komt zonneschijn! 
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Tweelingen 
 

 

 

 
22 mei – 21 juni 

Je zal binnenkort een belangrijke keuze 

moeten maken. Dat is voor jou niet altijd 

makkelijk, want Tweelingen willen altijd 

van alles een beetje. Volg je hart en het 

kan geen kwaad om raad te vragen bij je 

leiding of chirovrienden. Het lukt je wel! 

Kreeft 
 

 

 

 
22 juni – 22 juli 

Je gaat veel vrienden maken deze winter, 

kreeft. Deze koude periode brengt mensen 

samen, maar je voelt je ook niet altijd even 

geapprecieerd. Praat er over met de 

persoon die je dit gevoel geeft. Er is ook 

een andere oplossing, in deze persoon hun 

benen pitsen met je kreeftenpootjes! 

Leeuw 
 

 

 

 
23 juli – 23 augustus 

Hey knapperd, wat zie je er weer prachtig 

uit! Dat moet ik je niet vertellen, Leeuw, 

want je weet goed genoeg hoe geweldig 

je bent. Pas wel op, bij sommigen kan 

jouw zelfvertrouwen een beetje arrogant 

over komen. Laat iemand anders ook 

eens shinen! 
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Maagd 

 

 

 
24 augustus – 23 september 

Jij bent erg braaf geweest de laatste 

maanden, Maagd! Je hoeft binnenkort 

dus geen schrik te hebben van die grote 

zak van roetpiet! Wees echter niet bang 

om soms wat uit je comfortzone te 

komen, Sinterklaas is soms ook een 

kapoentje! 

Weegschaal 
 

 

 

 
24 september – 23 oktober 

Je vindt het erg belangrijk om balans te 

hebben in je leven, Weegschaal. Dit is 

echter een beetje moeilijk voor jou 

momenteel. Ga op zoek naar wat voor jou 

belangrijk is en laat de bad vibes niet te 

hard doorwegen hé, Weegschaal. Dit geldt 

ook in de liefde! 

Schorpioen 
 

 

 

 
24 oktober – 22 november 

Voor een schorpioen is het elke dag 

krapullekes dag. Sinterklaas komt er aan, 

dus doe je best maar om extra braaf te 

zijn! Jouw leiding, mama en papa zullen 

het erg appreciëren! Hopelijk krijg je dan 

wat lekkers in je schoentje of laarsje 

gegooid … 
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Gegevens leiding  

Ini-mini’s 

Marie Dubelloy 

Roos Mertens 

Stanse Tampère 

Godfred Agbloe 

Joren Vandenvondel 

leiding.iniminis@chiromuizen.be 

mailto:leiding.iniminis@chiromuizen.be
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Mini’s 

Sam Polspoel 

Tim Daniels 

Luna Maeremans 

Mathijs Vermeiren 

Mesbahullah Dinarkhel 

leiding.minis@chiromuizen.be 
 

 

Speelclub meisjes 

Nele Diels 

Sofie Daniels 

Aida Princen 

leiding.speelclubmeisjes@chiromuizen.be 
 

 

Speelclub jongens 

Ruben Vyncke 

Lowie Van Leemputten 

Oscar Immesoete 

Niels op de Beeck 

leiding.speelclubjongens@chiromuizen.be 

mailto:leiding.minis@chiromuizen.be
mailto:leiding.speelclubmeisjes@chiromuizen.be
mailto:leiding.speelclubjongens@chiromuizen.be
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Kwiks 

Fleur Deraedt 

Bess Van Cauwenbergh 

Heleen Van Caesbroeck 

leiding.kwiks@chiromuizen.be 

 
Rakkers 

Milan Princen 

Jarne De Cock 

Robin Wyckmans 

Laurens Lempens 

leiding.rakkers@chiromuizen.be 
 

 

Tippers 

Marte Wils 

Kirsten Uytersprot 

Jessika Pateet 

leiding.tippers@chiromuizen.be 

mailto:leiding.kwiks@chiromuizen.be
mailto:leiding.rakkers@chiromuizen.be
mailto:leiding.tippers@chiromuizen.be
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Toppers 

Joran Deraedt 

Daan Van Caesbroeck 

Jori Verschueren 

leiding.toppers@chiromuizen.be 
 

 

Tiptiens 

Eva Suetens 

Nieke Verrijcke 

leiding.tiptiens@chiromuizen.be 
 

 

Kerels 

Bram Verschueren 

Brecht Velghe 

leiding.kerels@chiromuizen.be 
 

 

Aspi meisjes 

Merel Vermeiren 

Mara De Vadder 

leiding.aspimeisjes@chiromuizen.be 

mailto:leiding.toppers@chiromuizen.be
mailto:leiding.tiptiens@chiromuizen.be
mailto:leiding.kerels@chiromuizen.be
mailto:leiding.aspimeisjes@chiromuizen.be
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Aspi jongens 

Lars Blondiau 

Nathan Kayaert 

leiding.aspijongens@chiromuizen.be 
 
 
 
 

Groepsleiding 

Daan Van Caeysbroeck 

Kirsten Uytersprot 

Brecht Velghe 

groepsleiding@chiromuizen.be 
 

 

Veebees 

Joke Kellens 

joke.kellens@chiromuizen.be 

0472 53 34 06 

Bram Van Eupen 

bram.vaneupen@chiromuizen.be 

0479 60 87 81 

mailto:leiding.aspijongens@chiromuizen.be
mailto:groepsleiding@chiromuizen.be
mailto:joke.kellens@chiromuizen.be
mailto:bram.vaneupen@chiromuizen.be

