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Voorwoord
Na enkele maanden afwezigheid zijn we weer terug met een
kersverse Wielevelder waarmee we jullie wederom updaten over de
laatste chiroweetjes, wat onze groepen de voorbije weken hebben
uitgespookt, en de belangrijke data en contactgegevens. Zoals jullie
al wel gehoord zullen hebben van jullie kleine spruiten is het
chirojaar tot nu toe al megaleuk geweest, vol met themaspelen,
kasacties, bakdagen en creatieve knutselwerkjes. Verderop in ons
tijdschrift zult u dan ook van elke groep een mooie herinnering of
ludiek werkje terugvinden zodat u vanuit uw warme zetel kan
meegenieten van het heerlijke chiroleven. Ook krijgt u meer
informatie over de spaghettidag en andere belangrijke
evenementen, en kan u vol bewondering lezen hoe enkele
gemotiveerde ouders een dag lang onze chiro hebben gepoetst!
Begin dus maar met bladeren, en geniet ervan!
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In ’t verschiet
4 december 2022

Spaghettidag

12 maart 2023

Krokusmaaltijd

21-22-23 april 2023

Breugelfeesten

6 – 16 augustus 2023

Kamp te Han-sur-Lesse

Hierboven een kort overzicht van belangrijke data over
activiteiten die buiten de chiro-uren doorgaan.
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.
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Terugblik startdag
Na een leerrijke start op school was het weer eens tijd om
zondagmiddag te ravotten met heel wat vriendjes en
vriendinnetjes. Maar dit kan natuurlijk niet zonder de
leiding! Net zoals de leden zeer graag wilden weten wie
hun leiding was, stond ook de leiding te popelen om hun
nieuwe leden voor het allereerst te ontmoeten en hen
daarna elke week opnieuw de zondag van hun leven te
bezorgen! Maar wie leiding zou geven aan welke groep
werd niet zomaar cadeau gegeven! De leden moesten
namelijk een aantal hints verzamelen die rechtstreeks
leidden naar hun leiding. Als echte helden stonden ze ook
dit jaar het nieuwe themalied luidkeels mee te zingen. Na
het vieruurtje was het natuurlijk tijd voor het moment
waarnaar de leden al een hele zondag hadden
uitgekeken, namelijk de leidingsbekendmaking. Vol
vertrouwen raadden de leden de al dan niet juiste namen.
Wanneer de leiding dan eenmaal van achter het doek
verscheen zag je alleen maar blije gezichtjes. Ook de
leiding was super blij, aangezien ze vol enthousiasme
wederom een super tof chirojaar konden inzetten!
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Spaghettidag
Zondag 4 december is het weer zover: de jaarlijkse
spaghettidag van Chiro Muizen! De koks doen net zoals op
kamp hun uiterste best om ons een verrukkelijke spaghetti
voor te schotelen. Kok worden van Chiro muizen wordt je dan
ook niet zomaar! Op de spaghettidag kan je daarom dus niet
alleen maar spaghetti eten, maar ook andere specialiteiten
van onze chefs. Denk maar aan linguini of een lekkere lasagne.
Ben je na deze maaltijd nog niet voldaan? Geen paniek, er
worden ook nog heel wat lekkere dessertjes geserveerd.
De leden eten net zoals elk
jaar met hun groep, de uren
vinden jullie hier.

Inimini
Mini
Speelclub
Rakwi
Tito
Keti
Aspi

11.45u
12.00u
12.30u
13.15u
17.30u
18.15u
19.00u
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Bedankje kuisdag
Niets is beter dan een chirozondag te starten met propere
lokalen. Daarom willen we van deze plaats in de
wielevelder gebruik maken om alle ouders die zijn komen
helpen op de kuisdag nog eens dubbel en dik in de
bloemetjes te zetten. De kuisdag was ook dit jaar weer
een succes en we hopen dat dit volgend jaar ook zo zal
zijn. Bedankt!
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Afdelingen
Ini mini’s
Op een zonnige herfstnamiddag namen de kleinste maar
dappere leden van Chiro Muizen het op tegen hun stoere en
sterke leiding. Op het programma stonden verschillende
spelletjes waarbij ze het tegen elkaar moesten opnemen en
strijden om de overwinning. We gingen van start met een
spelletje rugby. De 26 ini-mini’s streden tegen hun 5 leiding
maar gingen dapper ten onder: het eerste punt was voor de
leiding. Nadien speelden we 10-bal, en ook dit was een helse
uitdaging voor de ini-mini’s. De leiding leken wel reuzen, dus
ook dit punt ging naar de leiding. Nadien volgden een spelletje
dassenroof en een spelletje ninja. Deze werden (met wat
geluk) gewonnen door de ini-mini’s. Toen speelden we een
spelletje stoelen gooien waarbij de ini-mini’s zulke grote
stoelen moesten gooien dat ze net baby’s leken. Bij dit spel
konden ze niet zo goed tegen hun verlies, zeker niet toen hun
leider hun stoel tot in de boom gooide. Het laatste spelletje
voor het vier uurtje was touwtrekken. De eerste ronde werd
gewonnen door de ini-mini’s, de tweede won de dappere
leiding, maar de derde en beslissende ronde werd gewonnen
door de leden. De ruststand was 3-3: het spel na het vieruurtje
zou alles bepalen. Na het vieruurtje speelden we het
bekertjesspel, een spel met twee velden, 2 gevangenissen en
tennisballen. De leiding begon goed: al snel zaten er 20 ini6

mini’s in hun gevangenis. Maar wanneer deze terug vrij
kwamen verloren ze snel heel wat gewonnen tennisballen.
Met nog 1 minuut te gaan gingen nog heel wat tennisballen
heen en weer. Uiteindelijk hadden de ini-mini’s 1 tennisbal
meer dan hun leiding. Zo wonnen zij de heldhaftige slag op die
zonnige zondag.
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Mini’s
Wij hebben afgelopen maand een fantastisch weekend met de
mini’s gehad! Er zijn vele leuke herinnering gemaakt zoals
hieronder in ons gedichtje te lezen valt.

Spelen, ravotten en eten
Maar vooral elke dag luide kreten
Het vele babbelen de eerste avond vonden we heel straf
Maar de volgende avond was iedereen dan wel bek af
Verkleed in heks, vampier of eng beest
Het miniweekend was één groot feest
Veel eten van de croque-monsieurkes kunnen ze wel
Maar zeker ook goed meedoen met ons spel!
Wij hebben er met de minileiding enorm van genoten
De chirokriebels zijn er zeker wel, dat is besloten
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Speelclub Meisjes
De speelclub meisjes zijn hun leiding verloren… Vul snel het doolhof
in zodat jullie hen terugvinden en terug samen kunnen spelen!
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Speelclub jongens

De Speelclub Jongens Krant

Al 8 weken zijn er voorbijgegaan bij de Speelclub Jongens dit
chirojaar. Maar wel 8 weken vol leuke en actieve activiteiten.
Een speelclub jongen zijn, betekent om gemotiveerd mee te
spelen met de vele spelletjes en altijd veel plezier te hebben.
Ook is het belangrijk om goed samen te werken tijdens
opdrachten en zo de vriendschappen en banden tussen elkaar
te versterken.
Volgens de leiding is het chirojaar dan al goed begonnen, want
alle drie vinden ze dat de leden perfect meespelen en altijd
gemotiveerd naar de Chiro komen. Ook merken ze op dat er al
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sterke banden gesmeed worden en betere vriendschappen
ontstaan. En dit is al heel goed nieuws, want bij de Speelclub
Jongens valt er niemand uit de boot en gaan we allemaal voor
een extra leuk jaar (met natuurlijk een top kamp erbij).
Uit getuigenissen van de leiding, komen er veel positieve
dingen naar boven over de Speelclub Jongens. “Ze spelen altijd
goed mee en luisteren ook als we iets uitleggen”, zegt leider
Viktor. Leider Robin zegt dat hij zich vereerd voelt om leiding
te kunnen geven aan deze leuke groep. Ook leider Nathan
spreekt met mooie woorden over de groep: “Dit is echt een
zalige groep en ik ben echt blij dat ik leiding geef aan deze
mannen.”
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Kwiks
Kwiksrebus!
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Rakkers
Recap van de voorbije zondagen!
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Tippers
Elke zondag proberen we in 1 foto de afgelopen dag vast te leggen.
Deze mooie en leuke herinnering komt dan op onze fotomuur te
hangen. Speciaal voor jullie hier al een aantal pareltjes van onze
afgelopen avonturen!
Enjoy!
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Toppers
Toppertjes
We zijn een toffe bende
We gaan er weer vol voor
We skippen gene bos, beek of wei
Waar we door zijn, zijn we weer voorbij
En we gaan weer door
Door door door en door
Eviva de toppertjes
We houden van het vuur
En zijn belange nog zuur
Maar da maakt ni uit
Want tis nog ni ons uur
En we gaan weer door
Door door door en door
Eviva de toppertjes
We hebben gene schrik
Voor ne gangster of ne flik
Want we zijn met heel de bende
We kenne geen ellende
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Tiptiens
Chiro is duidelijk niet alleen op zondag maar we houden met de
tip-10’s contact doorheen de hele week. Wie BeReal niet kent,
kent het nu. Ze krijgen een melding en moeten een foto sturen van
wat ze op dat moment aan het doen zijn. Hieronder ziet u een
voorbeeldje van wat de tip-10’s zoal op een zaterdagavond doen.
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Kerels
We weten dat de kerels veel sterke kanten hebben.
Onze vraag is dan ook bijna ‘Wat kunnen ze niet?’,
zouden ze ook volgende raadsels goed kunnen
oplossen? 🤔🤔🤔
Veel succes met de raadsels!
1) 2 Moeders en 2 dochters gaan uit eten.
Iedereen eet 1 hamburger. Toch worden er
maar 3 hamburgers gegeten. Hoe kan dat?
2) Waarom drinken muizen geen alcohol?
3) Een zakje chips en een kauwgompje kosten
samen € 1,10. Het zakje chips is € 1,- duurder
dan het kauwgompje. Wat kost een zakje
chips en wat kost een kauwgompje?
4) Er staan 3 huizen in de brand; een rood huis,
een geel huis en een groen huis? Welke gaat
de ambulance blussen?
Groetjes
Kerels leiding 😊
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Aspiranten
In oktober zijn de aspiranten op leefweek geweest. Hieronder een
korte samenvatting van de week!
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Lid in de spotlight
Kobe De Prins

Leeftijd: 17
Groep: Aspiranten
Hobby’s: Kickbox, padel en chiro natuurlijk!
Zolang zit ik al in de chiro: Dit jaar is mijn 12e jaar.
Favoriete spel ooit: Peking-express of banden-petanque!
Lekkerste eten op kamp: De pasta met broccoli en zalm!
Dit dier zou ik wel willen zijn: een duif, dan kan ik gratis
binnenvliegen in de efteling!
Mijn mooiste Chiro herinnering:
“kamplicht” op kamp vorige zomer.

“Ons”

eerste
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Waarom ik zo graag naar de Chiro kom: voor al mijn
vrienden en om dingen te doen die je normaal, zonder
Chiro, nooit zou doen!
Dit wisten jullie nog niet over mij: in mijn bed liggen vijf
teddyberen waarmee ik nog altijd slaap…
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Tokkelrubriek
De meeste van jullie zullen het goede nieuws wel hebben
vernomen, Hanne van K3 is bevallen! Dat maakt van K3 dus
eigenlijk K4. Maar wij weten dat K3 eigenlijk veel meer leden telt
want iedere zondag horen we jullie telkens meezingen met de K3liedjes. Als ze dus nog eens een vervanger nodig hebben, komen
ze die best zoeken in Chiro Muizen. Oefen alvast ‘Alle Kleuren’
voor als je het in het Sportpaleis moet zingen.
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Spelletjeshoek
Oei, de vlag van Chiro Muizen is gestolen. Breng jij de vlag
terug naar het kampterrein?
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Zoek de verschillen!
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Chiroscoop
RAM
Ram, jij bent deze periode je
energieke zelf. Je speelt elk
chirospelletje enthousiast mee en
hebt heel veel chirovriendjes. Let
wel op dat je andere genoeg de kans
geeft om ook eens uit te blinken.

STIER
Stier, er komen mooie nieuwe
dingen op je pad. Je gaat een hele
leuke periode tegemoet. Vergeet
niet dat af en toe een tegenslag
hebben heel normaal is. Probeer er
niet teveel over te piekeren en
geniet in het nu.

TWEELING
In de sterren staat geschreven dat er
in het leven van een tweeling een
belangrijke nieuwe persoon komt.
Een nieuwe chirovriend/-vriendin?
Of misschien wel een grote liefde.
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Laat het deze maand maar op je
afkomen!

KREEFT
De kreeft komt deze maand voor
heel wat uitdagingen te staan.
Probeer het hoofd altijd koel te
houden en geloof in jezelf dat je het
kan!

LEEUW
Deze maand staat voor de leeuw in
teken van positiviteit. Er komen
nieuwe leuke dingen aan en je krijgt
deze maand een boodschap met
héél goed nieuws.
MAAGD
Als maagd kan het deze maand wel
eens zijn dat je ideeën wat op hol
slaan. Probeer niet teveel hooi op je
vork te nemen en doe enkel wat
jezelf aankan en waar jezelf plezier
uithaalt.
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WEEGSCHAAL
De weegschaal wordt deze maand
herenigd met iets of iemand die hij
een lange tijd niet gezien heeft. Het
kan een oude vriend zijn maar ook
het oppikken van een oude hobby is
zeker mogelijk

SCHORPIOEN
Gefeliciteerd schorpioen, jij moet
nog verjaren of bent net jarig
geweest. Het wordt gegarandeerd
een knaller van een feest, deze
periode staat helemaal in teken van
wat jij graag wil. Neem dus genoeg
de tijd omdat even uit te zoeken.
BOOGSCHUTTER
Je creatieve geest staat deze maand
helemaal op punt. Je gaat mooie
dingen bereiken op vlak van
werk/school en bent productiever
dan ooit.
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STEENBOK
Als steenbok kamp je deze maand
wel met wat tegenslagen. Niet alles
gaat hoe dat jij het zou willen. Maar
onthoudt, na regen komt
zonneschijn!
WATERMAN
Deze maand is de perfecte maand
om je open te stellen. Probeer
duidelijk te communiceren en zeg
wat je écht voelt en wat er écht in je
omgaat.
VISSEN
De vis stapt deze maand
wat uit zijn comfortzone.
Neem veel initiatief en
durf wat uit je dagelijkse
gewoontes te stappen.
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Gegevens leiding
Ini-mini’s
Tim Daniels
Sofie Daniels
Aida Princen
Amber Pithie
Matthias Monchy
leiding.iniminis@chiromuizen.be
Mini’s
Heleen van Caesbroeck
Lotte Blondiau
Nieke Verrijcke
Mathijs Vermeiren
Lucas Kayaert
Leiding.minis@chiromuizen.be
Speelclub meisjes
Kirsten Uytersprot
Mara De Vadder
Fien Suetens
leiding.speelclubmeisjes@chiromuizen.be
Speelclub Jongens
Nathan Kayaert
Robin Wijckmans
Viktor Dubbelloy
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Leiding.speelclubjongens@chiromuizen.be
Kwiks
Bess Van Cauwenbergh
Luna Maeremans
Roos Mertens
Leiding.kwiks@chiromuizen.be
Rakkers
Oscar Immesoete
Joren Van de Vondel
Frederik Van Capellen
Leding.rakkers@chiromuizen.be
Tippers
Sam Polspoel
Jessika Pateet
Stanse Tampère
Leiding.tippers@chiromuizen.be
Toppers
Bram Verschueren
Lowie Van Leemputten
Leiding.toppers@chiromuizen.be
Tiptiens
Marie Dubbelloy
Fleur Deraedt
Leiding.tiptiens@chiromuizen.be
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Kerels
Laurens Lempens
Jori Verschueren
Mesbahullah Dinarkhel
Leiding.kerels@chiromuizen.be
Aspi Meisjes
Eva Suetens
Leiding.aspimeisjes@chiromuizen.be
Aspi Jongens
Brecht Velghe
Niels op de Beeck
Leiding.aspijongens@chiromuizen.be
Veebees
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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