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Voorwoord 
 

Welkom bij de eerste Wielevelder van dit nieuwe chirojaar. 

Misschien bent u een trouwe lezer, een oude bekende. 

Mogelijks is het voor u de eerste keer dat u dit boekje erbij 

neemt, en dan speciaal voor u een extra warm welkom. 

In dit driemaandelijks boekje zal u te weten komen wat er zo al 

leeft in de Chiro, wat uw kleine spruit uitspookt op 

zondagnamiddag en nog veel meer goede redenen waarom u 

zeker moet blijven lezen. 

In deze editie dromen we nog even terug naar Han-sur-Lesse, 

nemen we jammer genoeg afscheid van enkele topleiding, maar 

verwelkomen we met heel ons hart ook enkele nieuwe leiding. 

Wij zijn er alvast meer dan klaar voor om er weer in te vliegen 

en elke zondag het beste van onszelf te geven. Jullie toch ook?! 

Let’s go! 
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In’t verschiet 

15 oktober 2022 Dia-avond 

22 oktober 2022 Kuisdag 

20 november 2022 Christus Koning 

4 december 2022 Spaghettidag 

10 februari 2023 Shake That Asspi 

12 februari 2023 Krokusmaaltijd 

21-22-23 april 2023 Breugelfeesten 

6 – 16 augustus 2023 Kamp te Botassart 
 

 
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. 

http://www.chiromuizen.be/
https://www.facebook.com/groups/14792153723/?fref=ts
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Praktische info 
Lidgeld 

 
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. 

 

 
Ledenstop 

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? 

Nieuwe leden met broers of zussen die reeds in de Chiro zitten 

hebben voorrang en zullen automatisch bij de ingeschrevenen 

zitten. BELANGRIJK: Deze voorrang liep tot maandag 19 

september, vanaf nu vullen we de groep aan tot we aan de limiet 

zitten. Als deze overschreden wordt, kom je op de wachtlijst. 

https://inschrijven.chiromuizen.be/


4  

 

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. 

Bij de mini's komt er ook een stop afhankelijk van de 

inschrijvingen. De ini-mini's van vorig jaar hebben automatisch 

voorrang. De stop is er enkel voor eventuele nieuwe mini's. 

Voor meer info verwijzen wij jullie graag naar onze site 

www.chiromuizen.be en onze facebookgroep (Chiro Muizen). 

 

 
Chiro uren 

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 

http://www.chiromuizen.be/
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Recap Han-sur-Lesse 
Eindelijk! Nadat corona ons twee jaar geteisterd heeft en we 

twee coronakampen hebben moeten slikken, waren we 

helemaal klaar voor een zorgeloos kamp. Jammer genoeg dook 

er een virusje op, maar na een dagje 

platte rust kon iedereen er weer 

tegenaan. Dinsdag werd tijdens de 

sportdag de conditie getraind, ’s 

avonds op de fuif de dansbenen nog 

eens onder het stof gehaald zodat die 

helemaal opgewarmd waren om op 

trektocht en tweedaagse te 

vertrekken. Terwijl de 

benen nog wat moe en stijf waren van al dat 

wandelen werd er vrijdagavond een heuse tv-avond 

georganiseerd waar de groepen van oud hun 

acteertalent bovenhaalden en de groepen van jong 

entertainden met hun zelf verzonnen toneeltjes. Op 

zaterdag en zondag konden de aspiranten al even 

oefenen op het leiding geven tijdens de 

familieleiding. Ravotten met de rakkers, zingen met 

de tippers of in de beek met de kerels, iedereen heeft 

zich    geamuseerd.    Voor    oud    stond    er    op 

maandagavond een groot avondspel klaar waar met het nodige 

gegil en gelach nog lang over nagepraat werd in de tent. 

Afsluiten deden we het kamp zoals gewoonlijk op de laatste 

avond met een heuse act van de aspiranten. 
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Naast de vele leuke activiteiten, hadden we dit jaar enorm geluk 

met het weer. Voor de leiding en aspiranten op voorwacht 

misschien net iets té veel geluk. We waren namelijk op kamp 

tijdens de heetste dagen van augustus, maar de nachten bleven 

gelukkig koud. Op voorwacht was er geen sprake van vuur, dus 

moesten we allemaal dicht bij elkaar kruipen voor warmte. Ook 

zorgde de hitte ervoor dat de aspiranten jammer genoeg geen 

kampvuur mochten maken. Maar we zouden natuurlijk niet 

Chiro Muizen zijn, als we niet voor 

alles een oplossing zouden vinden. 

Onze geweldige aspiranten hadden 

namelijk het idee om dit jaar een 

kamplicht te organiseren. Prachtig 

was het, iedereen stond 

verwonderd en trots te kijken naar 

hoe onze oudste afdeling het licht 

aanstak. Magisch, elk jaar opnieuw. 

Tenslotte was elke groep ook dit jaar weer helemaal in hun 

nopjes. Onze toppers waren bijvoorbeeld echte waterratten dit 

jaar. Wie kan een dag zeggen dat de toppers niet in de beek zijn 

geweest? Ook hebben de koks verschillende awards uitgedeeld, 

zoals de mini’s (wie had dat ooit gedacht) die de award kregen 

voor luidste groep. De tip10s kregen de award van de meest 

modebewuste groep, ook op kamp pronkten onze grave tip10s 

met hun mooiste fitchecks. We sluiten af met de groep die de 

taak van de aspiranten hebben overgenomen, de keukentent 

werd namelijk altijd op stelten gezet door de rakkers! 

Wij hebben ervan genoten en kijken alvast uit naar volgend jaar! 
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Afscheid van enkele knallers 
 

Milan 

Jammer genoeg nemen we dit jaar 

afscheid van deze topleider. Hij stond 

elke zondag klaar voor zijn leden en 

zorgde altijd voor een zondag om nooit 

te vergeten. Zowel als lid als als leiding 

bracht hij altijd veel sfeer met zich mee, 

want Milan had altijd wel zin in een 

feestje. Toch was Milan niet alleen een 

feestbeest, maar ook een geweldige 

vriend om te hebben. Iemand waar je 

altijd op kon rekenen en voor iedereen 

klaarstond. Milan gaf in zijn tweede jaar als leiding al aspiranten, 

wat zeker niet gemakkelijk is. Toch deed hij dit geweldig goed en 

maakte van deze groep een enorm hechte bende. Daardoor 

werd hij voor deze aspi’s zeker een leiding om naar op te kijken. 

Ook had Milan altijd leuke ‘ideetjes’ om de leidingsploeg dichter 

bij elkaar te brengen en zo dus een sterke groep te creëren. We 

gaan hem daarom dit jaar dan ook super hard missen. Toch 

weten we dat we nog geen volledig afscheid van jou nemen dit 

jaar. De Chirokriebels zijn bij jou nog niet helemaal verdwenen, 

dus ik ben er zeker van dat we jou nog veel gaan zien volgend 

jaar. Als laatste willen we jou toch nog eens heel hard bedanken 

voor de geweldige inzet dat jij drie jaar lang als leiding hebt 

getoond, dikke merci Milan en tot snel! 

Aida 
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Godfred 

Met spijt in het hart neem je afscheid van 

de leidingsploeg. Niet alleen je beste 

vrienden maar ook je vriendin laat je in de 

steek, met als enige excuus dat je op zondag 

tegen een bal moet gaan stampen. Was het 

nu nog in eerste klasse dan zouden we ons 

verdriet beter kunnen plaatsen maar nee, 

Chiro Muizen laten vallen voor een amateuristische bende 

pottenstampers op een koeienwei is hoogverraad van de 

bovenste plank. Niet alleen verliest Chiro Muizen een goede en 

enthousiaste leider, maar vooral een rasecht werkpaard. Voor 

een karweitje groot of klein moest je bij Godfred zijn. Jouw 

kracht en uithouding zullen zeer erg gemist worden doorheen 

het chirojaar maar vooral op voor- en nawacht. Met wie zal ik nu 

kisten over het kampterrein moeten sleuren? Zorg er nu maar 

voor dat je wat matchen kan winnen anders was stoppen met de 

Chiro de grootste fout uit je leven! 

Emotionele groetjes 

Tim 
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Nele 
 

Zowel voor de medeleiding als voor de 

leden was Nele een enorme voltreffer. 

Ze stond altijd paraat met een 

luisterend oor. Geen huilbui was er te 

veel aan. Was het nu om heimwee, 

ruzie, pijn of een chirorok die (weeral) 

spoorloos was verdwenen in een rommelige valies. Nele nam 

steeds rustig haar tijd om het probleem op te lossen. Maar ook 

de leiding kon steeds bij haar terecht. Bijvoorbeeld voor een 

les plooien. Elke avond wanneer de leden in hun bed lagen, 

was het plooitijd. Een kwartiertje de valies opruimen en al onze 

kleren opvouwen. Ik kan het iedereen aanraden! Een grote 

knutselfreak was Nele niet. Ze ging veel liever met haar leden 

actief spelen of op avontuur. Zo greep ze de kans om haar 

leden op trektocht kaart te leren lezen. Lieve Nele, 4 jaar 

hebben we van jou leidinggevend talent mogen genieten. Voor 

ons mochten daar gerust nog heel wat jaren bij, maar van één 

ding zijn we zeker: we zien je nog wel is passeren. Bedankt 

voor de mooie jaren, we gaan je missen! 

Sofie 
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Daan 

Met jou gaat er niet alleen een 

gerespecteerde leider, maar ook groeps uit 

de Chiro. Niemand wist de discussie zo 

levendig en evenwichtig te houden als jij. 

Als leiding was je streng maar rechtvaardig 

en probeerde je waar mogelijk het zotte op 

te zoeken. Met jouw verdwijning uit de 

Chiro zullen we op zoek moeten gaan 

achter een nieuw Alfa mannetje dat leven 

in de brouwerij brengt. Veel succes nog met je studies, we zien 

je ongetwijfeld nog wel terug op één van de talrijke 

evenementen van onze Chiro! 

Brecht 
 

 
Merel 

Nadat Merel 4 jaar alles van zichzelf heeft 

gegeven in de leiding, nemen we met pijn 

in het hart afscheid. Zowel bij de 

allerkleinsten als bij de oudsten wist ze 

alles uit te kast te halen en er iedere 

zondag een feestje van te maken. Een 

dood moment kon niemand zo snel doen 

keren tot een hilarisch spelletje dat we 

nog lang zullen onthouden! Uw creatieve 

ideeën, enthousiasme en leuke dansjes zullen gemist worden, 

lieve Merel! Spring snel nog maar is binnen, we zijn u nog lang 

niet beu ◆.̋  Mara 
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Jarne 

Een zeer sociale en actieve leider, zo 

zullen we je herinneren. Of als schaap, 

één van je meer geliefkoosde bijnamen 

onder de leden. Het zal toch wat anders 

zijn om zonder jou leiding te geven. 

Geen tennisballen meer zoeken, geen 

voetbal kijken in de keuken tijdens het 

vieruurtje, geen zotte, in de haast verzonnen spelletjes... Veel 

succes in je toekomstige carrière als leerkracht, je gaat het 

ongetwijfeld goed doen! 

Brecht 
 

 
Ruben 

Ruben was een ontzettend harde werker in 

de chiro. Met zijn 5 jaar ervaring wist hij 

alles. 

Als je hem iets vroeg deed hij dit direct. Met 

zijn zotte, creatieve geest deed je dingen die 

je normaal anders nooit zou doen. 

Na de LK tot in de late uurtjes blijven, daar 

was hij ook een held in. 

En goede leider was hij zeker ook, ik denk dat de leden hem 

zeker zullen missen! 

Verschueren 
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Lars 

Na 12 jaar lid, vier jaar leiding, waarvan 

drie jaar groepsleiding nemen we ook 

afscheid van Lars. Als groepsleider 

zullen we Lars herinneren als iemand 

waar iedereen zijn hart bij kon luchten 

en als leider iemand die geen uitdaging 

uit de weg ging. Vooral zijn flauwe 

humor, het enthousiasme tijdens de 

kampdans en zijn uitmuntende 

wijnkennis gaat iedereen missen! Misschien zien we je volgende 

zomer als vervangleiding terug mee op kamp gaan zodat we 

samen weer kunnen genieten van een geweldige fietstocht! 

Nathan 
 

 
Marte 

Liefste Marte, voor de laatste keer gun ik 

het u om in uw plaats heel luid ’99!!!!!!!’ te 

roepen als een waardig afscheid na toch 

wel een 17-jarige chiro carrière (ja even 

oud als dat sommige nieuwe 

eerstejaarsleiding op deze aardbol 

rondlopen), in deze 17 jaar zit dus 5 jaar 

leiding in?!?! Het enige wat ik dan denk is 

dat ge daar toch een beetje goe zot voor moet zijn. Maar hoe 

kan het ook anders dan dat wanneer ook letterlijk elk lid goe zot 

van u is. Met vele traantjes maar vooral heeeeel veel lachjes die 

er elke zondag, elke vrijdag en een heel kamp waren (soms ook 
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de combinatie van lachjes en traantjes) heb je die 5 jaar in 

bijzondere schoonheid afgerond. Waaronder ook 2 coronajaren 

overleefd, maar het strafste van al ook 2 jaar met mij vrijwillig 

overleefd (goe zot dus). Hierbij sluit ik af, vaarwel (maar niet 

voorgoed) ancien en komt nog maar is een wijntje drinken he 

xxxx 

 

 
Joran 

Na 4 mooie jaren als leiding moeten we met 

veel spijt in het hart afscheid nemen van een 

grote leider en een goede vriend. Joran, 

onder velen ook gekend als Bosch, stond 

altijd klaar voor de chiro, al was het voor de 

leden, of voor de chiro op het laatste 

moment op te kuisen, hij was er altijd. Ieder van ons heeft 

sowieso veel grappige en leuke herinneringen met u, want gij 

waart één van de sfeermakers die altijd wel openstond voor een 

feestje. Hij was een echte leider met een groot chirohart en gaf 

alles voor de chiro, vooral veel tijd en moeite. Hij kwam altijd 

goed overeen met de leden en zorgde ervoor dat de leden een 

leuke tijd hadden. We gaan je allemaal missen. 

Ik kan waarschijnlijk voor iedereen spreken als ik zeg dat wij u 

graag zien terugkeren als vervangleiding op een zondag en/of op 

kamp. 

Robin 
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Nieuwe garde 

 
FIEN 

13e jaar in de Chiro 

Ik geef leiding aan de speelclub meisjes 

Leukste Chiromoment? Mijn twee kampen als Aspirant 

zijn voor mij de leukste Chiromomenten 

Chiroliedje waar ik altijd luidkeels mee meezing is Lila is 

mode 

Als je de rest van je leven nog maar één gerecht zou 

mogen eten, welk gerecht zou dat dan zijn? Wok 

Wat is jouw quilty pleasure? De serie ‘Glee’ bingen 

Wat zou je zeker meenemen naar een onbewoond eiland? 

Naar een onbewoond eiland neem ik zonder twijfel mijn katten 

mee 

Chiro is…in mijn <3 
 

 
LUCAS 

13e jaar in de Chiro 

Ik geef leiding aan de mini’s 

Leukste Chiromoment? Kampvuur (stiekeme BosTD) 
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Chiroliedje waar ik altijd luidkeels mee meezing is 10 kleine 

visjes, dus ik kijk er alvast naar uit om alle mini’s het liedje te 

leren ◆̋.◆ 
 

Als je de rest van je leven nog maar één gerecht zou mogen 

eten, welk gerecht zou dat dan zijn? Donuts 

Wat is jouw quilty pleasure? // 

Wat zou je zeker meenemen naar een onbewoond eiland?... 

Nathan (mijn broer) horen die voor 20 man telt met zijn luide 

stem 

Chiro is…elke dag een toffe ervaring 
 
 
 
 

MONCHY 

13e jaar in de Chiro 

Ik geef leiding aan ini-mini’s 

Leukste Chiromoment? De dagen op voorwacht 

Chiroliedje waar ik altijd luidkeels mee meezing is 

here we go again 

Als je de rest van je leven nog maar één gerecht zou 

mogen eten, welk gerecht zou dat dan zijn? Tajine 

kefta 

Wat is jouw quilty pleasure? Mijn guilty pleasure is iets 

drinken met de mensen die ik graag heb ◆:v 
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Wat zou je zeker meenemen naar een onbewoond eiland? 

Een gsm zodat ik zeker nog naar de voetbal kan kijken ; ) 

Chiro is…een plek waar je jezelf mag zijn en herinneringen voor 

het leven maakt 

 

 
VIKTOR 

13e jaar in de Chiro 

Ik geef leiding aan de speelclub jongens 

Leukste Chiromoment? Leefweek 

Chiroliedje waar ik altijd luidkeels mee meezing is Bikke bikke 

bik 

Als je de rest van je leven nog maar één gerecht zou mogen 

eten, welk gerecht zou dat dan zijn? Spaghetti 

Wat is jouw quilty pleasure? Mijn guilty pleasure luisteren en 

kei hard meezingen met de liedjes van Justin Bieber ; ) 

Wat zou je zeker meenemen naar een onbewoond eiland? 

Mijn waterzuiveraar 

Chiro is…een excuus om niet te moeten studeren 
 

 
LOTTE 

13e jaar in de Chiro 

Ik geef leiding aan de mini’s 
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Leukste Chiromoment? Mijn allerleukste chiromoment is 

het weekendje Rotterdam met de aspimeisjes 

Chiroliedje waar ik altijd luidkeels mee meezing is Lila is 

mode 

Als je de rest van je leven nog maar één gerecht zou 

mogen eten, welk gerecht zou dat dan zijn? Sushi ◆v:◆ 

Wat is jouw quilty pleasure? Mijn guilty pleasure is dat 

ik elke keer weer ween als ik de Titanic kijk… 
 

Wat zou je zeker meenemen naar een onbewoond eiland? 

Een helikopter 

Chiro is…vrienden maken voor het leven 
 

 
AMBER 

13e jaar in de Chiro 

Ik geef leiding aan ini-mini’s 

Leukste Chiromoment? Alle momenten uit mijn aspi- 

jaren zijn eigenlijk mijn favoriete momenten! 

Chiroliedje waar ik altijd luidkeels mee meezing is Lila is 

mode 

Als je de rest van je leven nog maar één gerecht zou mogen 

eten, welk gerecht zou dat dan zijn? Spaghetti Bolognaise 

Wat is jouw quilty pleasure? Ik heb de serie ‘Friends’ 

ondertussen al 7x gezien 
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Wat zou je zeker meenemen naar een onbewoond eiland? 

Een aansteker zodat ik altijd vuur kan maken 

Chiro is…samen met vrienden heel veel plezier hebben 
 

 
FREDERIK 

13e jaar in de Chiro 

Ik geef leiding aan de rakkers 

Leukste Chiromoment? Eén moment 

eruit pikken is zéér moeilijk, ik zou 

eerder zeggen dat ik op élk kamp 

opnieuw weer de mooiste 

herinneringen maak! 

Chiroliedje waar ik altijd luidkeels mee meezing is ze allemaal 

Als je de rest van je leven nog maar één gerecht zou mogen 

eten, welk gerecht zou dat dan zijn? Pizza 

Wat is jouw quilty pleasure? Een ijskoude douche nemen 

Wat zou je zeker meenemen naar een onbewoond eiland? 

Chiro is…plezier maken 
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iets bijleert over diversiteit. Elke zondag opnieuw geven we 

het beste van onszelf en worden we stap voor stap beter op 

onze eigen manier. In de Chiro zitten, is als het ware een 

zoektocht naar je eigen superkrachten. Dit werkjaar gaan we 

die zoektocht allemaal samen aan! 

Chirohiro’s, want Chiro daar is toch een hoek af. Het hoeft niet 

allemaal perfect te zijn, een beetje speels daar zijn we niet 

vies van. We mogen fouten maken en samen groeien we verder 

naar een betere versie van onszelf en van de Chirogroep. En 

ook: laat een mini eens ‘Chiroheroes’ schrijven, dan kom je 

sowieso op Chirohiro’s uit :D. 

 

Jaarthema: ‘Chirohiro’ 
Waarom Chirohiro's? 

 Chirowerk is meer dan enkel 

 spelletjes spelen. Een ini-mini die 

 voor het eerst een toneeltje maakt. 

 Een aspi die zich kwetsbaar opstelt. 

 Een leidster die de fuif coördineert. 

 Een oudleider die de financiën 

 beheert. Een kadervrijwilliger die 
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Chiroscoop 
Het is een sappig seizoen geweest voor jou, Maagd. Je bent 

namelijk al jarig geweest, of je moet nog verjaren. Als je nog 

niet bent verjaard, verwacht je dan maar aan een dag waar 

alles op z’n kop gaat staan. Tijd voor een nieuw hoofdstuk. 

Jij bent iemand die altijd de perfecte balans kan vinden, 

Weegschaal, maar die laatste volle maan heeft er voor gezorgd 

dat je de kluts kwijt bent. 

Voor jou was het ofwel een gigantisch zalige zomer, of een 

tegenvaller, Schorpioen. De keerzijde van de medaille van dat 

het een geweldige zomer was, is dat de winter jou minder goed 

gaat doen. Blijf niet bij de pakken zitten en maak het beste van 

die koude wintermaanden. 

Wauw Boogschutter, er is deze zomer een nieuwe vlam op je 

pad gekomen! Maak je move als je het gevoel hebt dat je weet 

wie, jouw buikgevoel is altijd juist. Ik weet dat ook jij stiekem in 

vuur en vlam staat. 

Beste Steenbok. Een ezel stoot zich in het gemeen geen 

tweemaal aan dezelfde steen, maar een steenbok blijkbaar wel. 

Vertrek van de plek die niets goeds voor je doet, stop met 

zoveel moeite te doen voor iets waar je niets voor terugkrijgt. 

Wat het ook is, het deugt niet. 

Waterman, mercurius verplaatst vandaag van Weegschaal en 

je negende huis naar Maagd en je intieme achtste. Sinds de 

start van Mercurius’ retrogradefase (op 9 september), heb je 

hoogstwaarschijnlijk al een paar keer met iemand in de clinch 

gelegen om iets wat je zei. Maar in plaats van proberen uit te 
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leggen wat je bedoelde (en het waarschijnlijk alleen maar erger 

te maken) kun je beter onder de radar blijven totdat Mercurius 

weer voorwaarts gaat bewegen, op 2 oktober. 

Yow Vis. Als bepaalde relaties al niet in zwaar weer zijn geraakt 

sinds Mercurius op 9 september retrograde ging in 

Weegschaal, zullen ze in ieder geval wel iets complexer zijn 

geworden. 

Het kan zijn dat je een van de dagen enorm de behoefte hebt 

gehad om je boeken, bureau, kamer … helemaal te 

herorganiseren, Ram. Maak er gebruik van! 

Alles nog op z’n plek, Stier? Je zal het nog wel tot 2 oktober 

moeten uitzingen met de huidige ‘georganiseerde chaos’ om je 

heen. Het lukt je namelijk niet om alles op orde te houden, en 

dat is soms echt oke. 

Ga vandaag zeker geen ruzie maken, Tweeling, want dat kan 

vervelender uitpakken dan je dacht. Stel het nog maar even uit. 

Dan ben jij namelijk rustiger. Bedenk eerst wat je precies wilt 

zeggen voordat je alles eruit floept. 

Het gezelschap van actieve, dynamische mensen zal je 

aanmoedigen hun voorbeeld te volgen. Gebruik de drukte van 

school niet als excuus om fysiek niet langer actief te zijn. 

Integendeel, Kreeft! Het kan soms een geweldige afleiding zijn. 

Onlangs heb je een grote stap gezet in je persoonlijke 

ontwikkeling, Leeuw. Zelf ben je daar uiterst tevreden over, 

maar sommige mensen in je omgeving moeten nog wennen 

aan de nieuwe jij. Geef ze daar even de ruimte voor. 
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Spelletjeshoek 
 

Wil je graag zelf even aan de slag als leiding en leuke 

spelletjes verzinnen voor je vriendjes en vriendinnetjes? 

Als je met dit stappenplan een happertje leert vouwen, kan je 

achter elke flap een leuke opdracht schrijven die de andere 

moeten uitvoeren als ze het vakje kiezen. Veel vouw- en 

speelplezier! 
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Ons jaarthema staat in het teken van helden. Help jij deze 

grote brandweerman-superheld terug bij zijn 

brandweerwagen? Dan ben jij vandaag toch ook wel een 

beetje een held! 
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In de chiro speel je vaak buiten. Je zal dus vele soorten, 

maten en kleuren tegenkomen van deze afbeelding! Verbind 

alle punten en kleur de tekening in in je lievelingskleur. 
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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 

Mathijs Vermeiren 

Nieke Verrijcke 

Lotte Blondiau 

Lucas Kayaert 

leiding.minis@chiromuizen.be 
 
 

Speelclub meisjes 

Kirsten Uytersprot 

Mara De Vadder 

Fien Suetens 

leiding.speelclubmeisjes@chiromuizen.be 

mailto:Leiding.iniminis@chiromuizen.be
mailto:leiding.minis@chiromuizen.be
mailto:leiding.speelclubmeisjes@chiromuizen.be
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Speelclub jongens 

Nathan Kayaert 

Robin Wijckmans 

Viktor Dubelloy 

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 Capelle 

leiding.rakkers@chiromuizen.be 
 

 
Tippers 

Sam Polspoel 

Jessika Pateet 

Stanse Tampère 

leiding.tippers@chiromuizen.be 

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

Bram Verschueren 

Lowie van Leemputten 

leiding.toppers@chiromuizen.be 
 

 
Tiptiens 

Marie Dubelloy 

Fleur Deraedt 

leiding.tiptiens@chiromuizen.be 
 

 
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 

mailto:leiding.toppers@chiromuizen.be
mailto:leiding.tiptiens@chiromuizen.be
mailto:leiding.kerels@chiromuizen.be
mailto:leiding.aspimeisjes@chiromuizen.be
mailto:leiding.aspijongens@chiromuizen.be
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Groepsleiding 

Brecht Velghe 

Kirsten Uytersprot 

Mara De Vadder 

Jori Verschueren 

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

