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Voorwoord
Aan allen die dit lezen proficiat, aan allen die dit niet lezen ook
proficiat!
Hier heeft u het beste magazine van Muizen in uw handen. Ook dit jaar
gebracht door drie enthousiastelingen.
De chiro werd in september overspoeld met blije gezichten om het
nieuwe chirojaar in te zetten. En onze redactie begon met volle moed
een nieuwe wielevelder te schrijven. Wij hebben er alvast zin in, jullie
toch ook?
Benieuwd wat uw kapoenen hebben uitgespookt de voorbije twee
maanden? Welk lid we deze keer wat extra in de schijnwerper zetten?
Of misschien heeft u wel al iets gehoord van onze gloednieuwe
anti-pest campagne? Dat en veel meer komt u te weten na het
omslaan van deze pagina.
Wij wensen jullie veel leesplezier!
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In ’t verschiet
8 december 2019

Spaghettidag (Rerum)

24 december 2019

Middernachtmis (Jeneverkraampjes)

21 februari 2020

Shake That Asspi (De Loods)

15 maart 2020

Krokusmaaltijd (Rerum)

24-25-26 2020

45e Breugelfeesten

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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Startdag 22/09
De startdag: misschien wel het spannendste moment van het chirojaar.
Want wie o wie wordt leiding van welke o welke groep? Aan de hand
van een spannend spel, uitgedacht door de fantastische nieuwe
oud-leiding, kwamen de groepen er een voor een achter welke leuke
leiding hun chiro-ervaringen dit jaar zal verrijken met een eindeloze
stroom leuke spelletjes en een overdosis enthousiasme.
De leden van jong moesten onder andere een wild parkour doen,
kunstwerken maken en het themalied zingen, terwijl de oudere
groepen tips over hun leiding konden verkrijgen aan de hand van een
levend spelletje risk. Sommige groepen hadden al een redelijk goed
idee van wie hun leiding zou worden, andere groepen stonden voor
een raadsel. Maar of er al vermoedens waren of niet, de onthulling
was in ieder geval megaspannend!
Op het einde van de dag kwam de leiding van elke groep tevoorschijn
van achter een mysterieus doek, onder luid gejuich en geklap van
leden en ouders. Een prachtig moment, vastgelegd in een reeks mooie
foto’s van elke groep met hun kersverse leiding, en uiteraard een foto
van de leidingsploeg apart (deze foto’s kunnen teruggevonden worden
op de site van Chiro Muizen)
Zoals gewoonlijk was de startdag weer een daverend succes, een dag
om nooit te vergeten. Het begin van alweer een prachtig chirojaar!
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Spaghettidag
Zondag 8 december is de jaarlijkse spaghettidag van chiro Muizen.
Die dag wordt er geen chiro gegeven maar is de leidingsploeg en
kookploeg een hele dag in de weer om je een lekker gerechtje voor te
schotelen.
De leden gaan gezamenlijk met hun groep eten maar moeten hiervoor
ook worden ingeschreven. De uren worden hiervoor nog meegedeeld.
Wij kijken er alvast naar uiten hopen op een grote opkomst!
Inschrijven kan via de website van Chiro Muizen of het evenement op
Facebook ‘Spaghettidag Chiro Muizen’.
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Bedankje kuisdag
Zaterdag 19 oktober was het weer zover! Een aantal fantastische
ouders kwamen de chiro een ferme poetsbeurt geven. De lokalen
ondergingen een ware transformatie en zien er nu prachtig uit!
Daarom een dikke merci aan alle ouders die mee zijn komen
helpen. Zonder jullie hulp was dit nooit gelukt!
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IniMini’s
Maak kennis met de nieuwste leden van Chiro Muizen: de inimini’s!
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Mini’s
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Speelclub Meisjes
Liefste speelclub meisjes
Ik schrijf dit briefje vanuit Parijs speciaal voor jullie. Voor degene
die mij nog niet kennen, ik zal in begin februari mee leiding
komen geven samen met Eva en Merel. Ik kon er het eerste deel
van het jaar niet bij zijn want ik woon voor een half jaar in Parijs
en ik ga dan ook hier naar school, maar in februari kom ik terug
naar huis. Spijtig genoeg als ik terug ben zal Fleur weggaan,
want zij gaat er eventjes tussenuit naar Ghana. Gelukkig is ze
eind maart al terug, want zo lang kunnen wij haar natuurlijk niet
missen! Ik denk dat wij dan ook wel een briefje uit Ghana mogen
verwachten. ;)
Ik twijfel er niet aan dat jullie al super coole spelletjes hebben
gespeeld en kei toffe dingen hebben geknutseld. Ik hoop ook dat
jullie allemaal al super braaf zijn geweest, maar wat ik van mijn
medeleiding heb gehoord valt dat allemaal goed mee. Ze hebben
mij gezegd dat jullie een toffe bende zijn. Ik kijk er althans enorm
naar uit om jullie allemaal te ontmoeten, en leuke zondagen te
beleven. Voor wie wil, kan ik eens een lesje frans geven ;)
Bisou
Pia x
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Speelclub Jongens
Zoek al de namen van de leden en die van de leiding.

11

ALEXANDER

BEN

BOUWE

BRAM

BRIEK

DAAN

DENG

FELIX

FERDINAND

FERRE

FONS

GABRIEL

GUS

HECTOR

KAS

LARS

LUCA

LUCAS

MATS

MAXIME

MILAN

RIK

ROBIN

TIBO

TIJL

TIM

WARD

WARRE

WILLEM

WOUT
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Kwiks
Vorig weekend waren de kwiks op weekend. En ik kan jullie 2 dingen zeggen: ten
eerste hebben we het alles behalve proper gehouden en ten tweede hebben we ons
allemaal rot geamuseerd. We waren “per ongeluk” het bestek vergeten en wat is
dan een betere oplossing om dan met onze handen te eten, al vonden wij dat maar
wat zwakjes en hebben we onze handen niet gebruikt! We doken allemaal (ja leiding
ook) met ons gezicht in de pasta!
En voor de mensen die onze gekheid niet willen geloven geven wij u hier foto’s als
bewijs!
PS voor de ouders van de kwiks: sorry als jullie kind vanaf nu ook zo eet thuis maar
geef toe, zo is het 10x zo grappig en zijn jullie er zeker van dat ze hun bordje braaf
zullen leegeten !
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Rakkers
Nu de winter in het land komt, kijken we nog eens terug naar de (iets)
warmere dagen. In de afgelopen twee maanden hebben we al heel wat
uitgespookt samen: sportdag, reisje rond de wereld, Stratego, kampen
bouwen en zelfs een Halloweenfeestje. Om de ouders eens te laten
zien welke voorbereidingen we hiervoor troffen, geven we hen een
unieke inkijk achter de schermen!

Samen met de Kwiks leiding maakten we verse pompoensoep van
maar liefst zévén pompoenen. We hadden die avond dan ook liefst 47
man over de vloer. Niet mis! Verder werden er ook heerlijke
spinnenballetjes in de soep gedaan en kregen ze er brood bij om deze
dikke soep op te eten. Voor de vegetariërs en halal mensen onder hen
werd er natuurlijk een alternatief voorzien. Ze allemaal aan tafel
krijgen was ook niet eenvoudig, maar gelukkig stond alles klaar tegen
de enthousiaste leden aankwamen.
Hopelijk komen er nog meer zo’n zondagen!

14

Tippers
Hier zijn enkele sfeerbeelden van de tippers tijdens een super
leuk fotospel. Zwaai de pagina om voor hilarische foto’s van de
tippers tijdens hun doop.
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16

Toppers
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Tiptiens
Wij tiptiens zijn toffe grieten.
laat u niet bedriegen
want wij zijn niet zo lief als het lijkt.
Elke zondag gaan wij ervoor,
van coole rookbom tot hoogste toren tot grappigste grappen.
Elke zondag altijd lachen!
Maar de pret is nog niet gedaan.
Het chirojaar zal nog lang doorgaan.

greeeeeeeeetzzz Tiptiens
18

Kerels
Kerelsleiding anno...
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Aspi-Meisjes
De aspimeisjes, echte tekentalenten. Dat blijkt toch uit de volgende
documentatie. Probeer het spelletje thuis! Zal ongetwijfeld voor
hilariteit zorgen op de komende familiefeesten.
·

Je zit in een cirkel. Iedereen krijgt een aantal papiertjes.

·

Iedereen start met het schrijven van een zin. Dit mag een
spreekwoord, citaat, liedje of zelfverzonnen zin zijn. Hiervoor heb
je 40 seconden de tijd.

·

Als de tijd om is, geeft iedereen zijn papiertjes en het papiertje met
de zin door.

·

Je leest de zin en steekt het papiertje met de zin achteraan de
stapel.

·

Je maakt een tekening over de zin. Ook hiervoor heb je 40
seconden.

·

Je geeft alle papiertjes, met je tekening bovenaan, door.

·

Je ontvangt een tekeningetje van de persoon naast je. Over deze
tekening maak je een zin in 40 seconden.

·

Je geeft de stapel weer door enzoverder…

Al snel bekom je heel grappige zinnen en rare creaties. Veel plezier
ermee!
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Wij startten met de volgende zin:
De aspimeisjes zijn kleine varkens, maar op leefweek maakten ze het
niet te bont.

Luna:
Bess: ‘De aspimeisjes drinken graag pintjes op de rug van een biggetje.’

Roos:
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Djena: ‘Er zat een aspimeisje op de rug van een varken.’

Ella:
Aida: ‘Een aspimeisje rijdt op een varken met twee poten en een
misvormd hoofd naar de chiro.’

Elien:

Jessika: ‘Het chiromeisje gaat naar de chiro op haar varken.’
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Heleen:
Mara: ‘Het chiromeisje zit op een varken te spelen voor de
chirolokalen.’

Fleur:
Sofie: ‘Een meisje rijdt op een varken op het chiroterrein.’
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Stanse:
Nieke: ‘Een aspimeisje rijdt op een varken aan de chirolokalen.’

Ja. De tekeningen zijn getekend door dé aspimeisjes, niet door de
inimini’s.
Grts
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Aspi-Jongens
We zijn er met de aspiranten meteen ingevlogen dit jaar
door een grote kasactie te doen. Een weekend lang zijn
we op het grootste game-evenement van België gaan
werken, namelijk gameforce in de Nekkerhal. Dit geld
konden we goed gebruiken want onze leefweek stond
namelijk voor de deur.

En wat is nu een leefweek zonder leuke
verrassing? Vorig jaar was er de geweldige
partybus waar we dit jaar natuurlijk niet voor
mochten onderdoen. Na een lange zoektocht
hadden ze de verrassing gevonden, namelijk
een JACUZZI!! Ja dat leest u goed, de
aspiranten hebben een hele week lang kunnen genieten van een
jacuzzi tijdens de leefweek. En wees er maar gerust van dat ze dit ook
gedaan hebben. (Volgens de legende zou Evert nog steeds in de jacuzzi
zitten.)
De leefweek is dus waar het allemaal begon voor de aspiranten.
Dit is de week waarin ouders hun hart vasthouden en dat de aspi’s een
onvergetelijke week tegemoet gaan. Ook dit jaar was dit niet anders.
Onze week zat helemaal vol met studeren en af toe eens een activiteit
als er nog tijd over was tussen al dat studeren door natuurlijk. Op
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woensdagmiddag zijn we met de aspi jongens naar het trampolinepark
in Mechelen geweest terwijl de meisjes aan het relaxen waren in
Welness Chiro Muizen.

Voordat we het wisten was het alweer
donderdagavond, dit betekende de
laatste avond op de Chiro. Na zo veel en
hard te studeren vliegt de tijd jammer
genoeg veel te snel voorbij.
Maar donderdagavond mocht dan wel de
laatste avond zijn, maar dit hield ons niet tegen om er nog een laatste
keer ten volle van te genieten. Het was namelijk gala avond. De
aspiranten zochten hun date uit en schoven zich samen aan tafel om
zich voor de eerste keer in de week te laten verwennen door de
leiding. Er werd heerlijk gekookt, het eten werd opgediend en
natuurlijk nog een slow om de avond af te sluiten.
De volgende dag moesten we er al weer
vroeg uit om naar het ontbijt van de dag
van de jeugdbeweging te gaan. En jawel,
daar stonden we dan om 7u30 in de rij
voor een warme chocomelk of een tasje
koffie. Sommige met kleine ogen van al
dat studeren in de week, maar we
stonden er. En dat was dan ook meteen een mooie afsluiter van een
nog mooiere leefweek.
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Lid in the spotlight
Godfred Agbloe
Leeftijd: 16 jaar oud
Groep: Aspiranten
Hobby’s: voetbal en Chiro natuurlijk
Zolang zit ik al in de chiro: dit is mijn 4 de jaar
Leukste leiding: Ik heb geen favoriete leiding, ik vind iedereen wel leuk
Favoriete spel ooit: het avondspel op kamp te Mazée
Lekkerste eten op kamp: kippenworst met wortelpuree, vooral de
kippenworst!
Dit dier zou ik wel willen zijn: een cheetah lijkt mij wel cool
Mijn mooiste Chiro herinnering: mijn allereerste kampvuur
Waarom ik zo graag naar de Chiro kom: om al mijn vrienden te zien en
mega toffe spelletjes te spelen
Dit wisten jullie nog niet over mij: Ik eet geen groenten (ik zou daar wel
eens werk van moeten maken!)
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Tokkelrubriek
Deze keer hebben voor jullie een echt schefke in petto dat jullie
ongetwijfeld allemaal luidkeels kunnen meebrullen. Ga allemaal uit
jullie dak en begin maar te tokkelen op het liedje: hoe het danst van
Marco Borsato, Davina Michelle en Armin Van Buuren.
[Intro]
e|-----5-4-2---2-2-2-2-----5-4-2---2-2-4---2-|
B|-2-5-------5---------2-5-------5-------5---|
G|-------------------------------------------|
D|-------------------------------------------|
A|-------------------------------------------|
E|-------------------------------------------|
e|-----5-4-2---2-2-4--------7-4-----2--------|
B|-2-5-------5-------2--2-5-----2-5---5-0----|
G|-------------------------------------------|
D|-------------------------------------------|
A|-------------------------------------------|
E|-------------------------------------------|

[Verse 1]
E
B

A
Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand
E
B

A
Maar ik twijfel of ik nog wel echt naar binnen kan
E

B
F
#m
Jouw iedere beweging lijkt bij mij vandaan

F#m


F#m


A
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E

B
F
#m
Ik heb je hart zo lang niet open meer zien staan

A


[Chorus]

F
#m

A
Wil je weten hoe het danst zonder mij
E

B

Misschien heb je meer balans zonder mij

F#m

A
Als het moet zet ik een stapje opzij

E

B
Als het beter, als dat beter is

F#m
A

Heeft het leven dan meer glans zonder mij
E

B

Krijgt de liefde weer een kans zonder mij

F#m

A
Als dat echt zo is dan laat ik je vrij

E

B
Als het beter, als dat beter is

F#m
A

Wil niet zeggen dat ik jou niet mis
[Verse 2]
E
B


F#m
De voordeur die gaat open en ik sla weer dicht
E
B

A
Al staat wat ik wil zeggen wel op mijn gezicht
E

B
F
#m
Ik kan niet met je praten dus ik hou me stil
E
B

A
Maar het voelt of je voor mij niet vechten wil


A
F#m



A
F#m


[Chorus]

F
#m

A
Wil je weten hoe het danst zonder mij
E

B
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Misschien heb je meer balans zonder mij

F#m
A

Als het moet zet ik een stapje opzij

E
B

Als dat beter, als dat beter is

F#m
A

Heeft het leven dan meer glans zonder mij
E

B

Krijgt de liefde weer een kans zonder mij

F#m

A
Als dat echt zo is dan laat ik je vrij

E

B
Als het beter, als dat beter is

F#m
A

Wil niet zeggen dat ik jou niet mis

Ga maar kijken hoe het danst


F#m


A

E



B


F#m


A

E



B

Ga maar kijken hoe het danst

F#m

A
Het is niet dat ik niet wil

E

B
Maar heel de weg lijk ik vergeten
F
#m
A

Zou niet weten welke richting

E
E

Welke weg nog leidt naar jou

[Bridge]
E

B

F#m
Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand


A


F#m
A

Ik leer vast wel hoe het danst zonder jou

E
B

Ook al mis ik de balans zonder jou

F#m

A
Oh, ik hoop dat ik het kan zonder jou
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E

B
Als het beter, als dat beter is
[Chorus]


F#m

A
Ga maar kijken hoe het danst zonder mij

E
B

Geef de liefde weer een kans zonder mij

F#m
A

Als het het moet zet ik een stapje opzij

E

B
Als het beter, als het beter is

F#m
Ga maar kijken hoe het danst

F#m
Ga maar kijken hoe het danst

A


E


B


A


E


B


F
#m

A
Wil je weten hoe het danst zonder mij
E

B

Misschien heb je meer balans zonder mij

F#m
A

Als het moet zet ik een stapje opzij

E

B
Als het beter, als dat beter is

F#m
A

Wil niet zeggen dat ik jou niet mis
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Spelletjeshoek
Woorzoekertje jeeeeeeeuj!
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Begin al maar te watertanden voor spaghettidag!
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Chiroscoop
Schorpioen (24 oktober-22 november)
Stop met het vertellen van leugens tegen anderen
en vooral uzelf. Durf de confrontatie aan te gaan
met de waarheid, speel er een spel dammen mee.
Boogschutter (23 november - 22 december)
Durf het verleden achter je te laten, want de
toekomst heeft u zoveel te bieden. Maar doordat je
jouw blik op het verleden richt, keer je jouw rug
naar de toekomst. Je zal er geen spijt van hebben. ?
Steenbok (23 december - 20 januari)
Laat jouw mening vaker horen, ook al zal je soms de
wind van voren krijgen. Het is ten slotte de
tegenwind die de vlieger doet stijgen.
Waterman (21 januari - 19 februari)
Je zit met de handen in het haar, je wilt het juiste
pad vinden, maar je slaagt er niet in het te vinden.
Het pad zal jou niet vinden als je niet blijft zoeken.
Blijf zoeken is de boodschap.
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Vissen (20 februari - 20 maart)
Jouw gesloten houding zal je doen realiseren dat
het zo niet werkt. Stel jezelf open, net zoals een
parachute, je zal ervan genieten.
Ram (21 maart - 20 april)
Maakt de schoenmaker zijn eigen brood, dan is hij
niet bij zijn leest gebleven. Pas ervoor op dat u
niet zo handelt, broden met zolen of kruimelende
schoenen worden helaas niet gewaardeerd.
.

Stier (21 april - 21 mei)
Hetgeen je al jaren probeert te bemachtigen, ligt
dichterbij dan je denkt. Open enkel jouw oogkleppen
en het zal vanzelf naar jou komen.
Tweeling (22 mei- 21 juni)
Maak je niet zo’n zorgen. Een kloek dient ooit haar
jongen los te laten, al is de vrees voor een leeg nest
terecht. De leegte kan u kraken, maar ook voller
maken. Het hangt er vanaf hoe je het aanpakt.
Kreeft (22 juni - 23 juli)
Volgende keer als je in de spiegel kijkt, zal je meer te
zien krijgen dan het oog jouw reiken kan. Koester dit
moment, want zo zal je jezelf nog nooit eerder gezien
hebben.
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Leeuw (24 juli - 23 augustus)
Jouw goede daden zullen vruchten afwerpen.
Loop er echter niet mee te koop. Bescheidenheid
maakt een mens zo mooi.

Maagd (24 augustus - 23 september)
Wanneer je keuzes moet maken, vergeet dan niet de
jij de koning van jouw rijk bent. Houd wel in het
achterhoofd dat hebzucht een heel koninkrijk kan
neerhalen.
Weegschaal (24 september - 23 oktober)
Tijd om uit jouw cocon te komen. Durf te laten zien
welke mooie vlinder in jou schuilt. Vergeet niet dat
het beter is om gerespecteerd te worden om wie je
bent, dan geliefd te worden om wie je niet bent.
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Ik heb een roosje in mijn hand
Aan wie zal ik het geven?
Al wie dicht bij mij zal staan
Zal ik dit roosje geven
O, mooie vrouw
Geef mij die hand van jou
Dit roosje is voor jou, mevrouw
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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
Kobe Van Esbroeck

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

0471 57 18 80
0460 95 05 72
0468 12 51 75
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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

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
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
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

41

42

43

