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Voorwoord
Hey, hallo daar!
Welkom bij de allereerste Wielevelder van dit nieuwe Chirojaar. In dit vierjaarlijks
boekje krijg je niet alleen veel praktische informatie over toekomstige
evenementen en gebeurtenissen, maar blikken we ook terug op de afgelopen
maanden en kijken we samen uit naar wat nog komen gaat.
Ben je benieuwd naar de nieuwe leiding, van welke leiding we helaas afscheid
moeten nemen en droom je graag nog even mee terug naar Bohon? Dan ben je
hier aan het juiste adres! Leg u lekker in uw luie zetel en lees snel verder, je komt
dit, en nog veel meer hier allemaal te weten!
Veel leesplezier!
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In’tverschiet
9 oktober 2021

Dia-avond in het rerum (meer info volgt)

10 oktober 2021

Info avond op de chiro (meer info volgt)

22 november 2021

Christus koning (meer info volgt)

5 december 2021

Spaghettidag

22-24 april 2022

Breugel

7-17 augustus 2022

Kamp te Han-sur-Lesse

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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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. Voor meer info verwijzen wij
jullie graag naar onze site www.chiromuizen.be en onze facebookgroep (Chiro
Muizen).

Chiro-uren
Afdeling
Ini-mini’s
Mini’s
Speelclub
Rakwi’s
Tito’s
Keti’s
Aspi’s

Leeftijd

Uren

1e leerjaar
2e leerjaar
3e en 4e leerjaar
5e en 6e leerjaar
1e en 2e middelbaar
3e en 4e middelbaar
5e en 6e middelbaar

14u00 – 17u00
14u00 - 17u00
14u00 – 17u00
14u00 – 18u00
14u00 – 18u00
14u00 – 18u00
14u00 – 18u00
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Een terugblik op Bohon
Het begon op de fiets en eindigde uit het niets! Een stapelgek superkamp met
geweldige leden, leiding en koks, dat helaas een tragisch einde kende. Nochtans
valt de afloop van Bohon 2021 in het niets bij het verloop van de rest van het
bivak.
Het begon allemaal op 27 juli toen de dappere aspiranten op hun fiets de tocht
naar Bohon inzetten. Na een gezellige eerste avond op het nog volledig groene
gras van de Bohonse weide die al snel onze thuis zou worden, kwam de
enthousiaste leidingsploeg ook fietsgewijs/autogewijs aan op het terrein. Nog
enkele dagen hard zwoegen, en klaar waren we om de leden te verwelkomen
met een glimlach op het gezicht! Het kamp kon beginnen…
Na een leuke eerste dag en eerste overnachting was het tijd voor de eerste
gezamenlijke Chiro-activiteit: de sportdag. Een dagje zweten met verschillende
sporten en heel wat kapotte ballonnen leidde tot een spannende finale! Die
werd gewonnen werd door het sterkste team, aangevoerd door een naadloze
samenwerking tussen leden van alle afdelingen, van speelclubbers tot
aspiranten. Zij gingen naar huis (naar de tent) met de befaamde gouden kassei
die dit jaar, ondanks het gemis van onze geliefde Breugel, dan toch nog het licht
heeft kunnen zien! Deze dag werd uiteindelijk afgesloten met een knalfuif waar
jong en oud hun dansbenen losgooiden op een reeks welgekozen schijfjes!
Op 5 augustus was het dan tijd voor de trektocht! De aspiranten en Keti’s waren
al op tweedaagse en hadden de nacht elders gespendeerd, van donkere bossen
tot chique appartementen. Donderdag waagden de rest van de leden en leiding
zich dan ook aan de Bohonse natuur en gezellige stadjes. De supermarkten van
Barvaux werden geplunderd en de omgeving rond het kampterrein werd
verkend door onze 200 flinke wandelaars. Toen iedereen terug was genoten we
met z’n allen van de legendarische stoofvlees met frietjes die alweer alle
verwachtingen overtrof.
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Helaas sloeg het noodlot toe! Aan ons prachtig kamp kwam een helaas een
vervroegd einde. Gelukkig was de eerste week eentje om U tegen te zeggen. Er
werd vollenbak geknutseld, gebruinezeept, gezwommen, gelopen en gelachen.
Drie keer per dag genoten we met z’n allen van een lekkere maaltijd. Banden
werden gesmeed en vriendschappen versterkt!
Met z’n allen hebben we nog met volle teugen genoten van de laatste dag op
het terrein, en we denken met een glimlach terug aan de mooie momenten die
we beleefd hebben in Bohon. Tijd voor weer een geweldig chirojaar!
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Ciaokes byekes (danku oud-leiding)
Een grote leidingsploeg betekent soms ook groot afscheid. Op de volgende
pagina’s vindt u een afscheid deluxe, voor een oud-leiding de max!
Kamile
Na een jaartje leiding nemen we helaas afscheid van Kamile.
Een stil maar bruisend leidingsfiguur dat het hart van de
Speelclub Meisjes dit jaar veroverde. Met haar eeuwige
glimlach en zorgzame karakter drukte ze haar stempel op de
Chiro en eindigde ze zo haar mooie chirocarrière. Haar
gevoel voor humor en sfeermakerij zullen gemist worden,
samen met haar gulle en lieve persoonlijkheid. <3

Toon
Toon, een doorwinterde Chiro boy die al heel wat
jaren als lid de Chiro onveilig maakte. Hoewel het
maar bij 1 jaartje leiding gebleven is, was het een
topjaar met u. Ik zal de vele fietsritjes naar de
Chiro en de zotte kuren van op buitenlands kamp
nooit vergeten. Het was een eer en genoegen om
samen met u de Speelclub Jongens te geven, ge
waart de perfecte balans tussen de ‘strenge’ en
de grappige leider. Tot int straat!
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Kobe
spijt in ons hart moeten we afscheid nemen van
deze topper. Zowel bij de leen als binnen de
leidingsploeg was je de sfeermaker waar iedereen
mee kon lachen. Jouw hele chiro-carrière zowel als
leider of als lid straalde je zorgeloosheid en rust uit.
Zelfs op de meest hectische momenten of tijdens de
opbouw van het kamp kon jij de kalmte bewaren en
zeggen dat het wel goed zou komen, zonder al dat
gestress van anderen. Discussies en gedoe waren
niks voor jou, zolang we ons achteraf maar konden amuseren. Want op de
momenten na een zware vergadering of op een zondag tijdens een spel straalde
je plezier uit (1 van de belangrijkste eigenschappen van een Chiro leider).
Ik (de persoon die dit schreef) zou hier graag nog iets aan toevoegen omdat Kobe
een bijzonder speciaal iemand voor mij in de Chiro was. Ik deelde heel mijn
Chiro-carrière met jou tot dit punt. We speelden elk spel samen, ik haalde een
vishaak uit je oog toen we bij de speelclub gingen vissen, we hingen samen
continu het varken uit. Kortom, we waren zowel als lid en als leiding een
onafscheidelijk duo. Je beslissing om uit de Chiro te gaan valt dan ook zwaar bij
mij, maar als 1 van jouw beste vrienden en in naam van heel de leidingsploeg
wensen wij jou nog het allerbeste toe in je verdere leven. You Will Be Missed x

Yen
Van Yen moeten we jammer genoeg
ook afscheid nemen. hij sluit zijn
Chiro avontuur af na een mooie 13
jaar. We kennen Yen als een
behulpzame en lieve leider. Hij stond
altijd klaar om zijn ini-mini’s te
helpen en plezier met hen te maken.
Zondagen waren altijd een feestje!
De leiding kon ook altijd bij Yen
terecht voor een gezellige babbel en een luisterend oor. We gaan je missen!
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Cato
15 jaar lang hebben we met zen allen kunnen
meegenieten van deze mooie chiroverschijning. Als lid
en als leiding heb je altijd alles gegeven. In je eerste jaar
leiding al aan de tiptiens geven; dat is niet niks. Maar
Cato deed dit allemaal zonder probleem. Je leden (nu
eerste jaars leiding) hebben je heeel graag als leidster
gehad. Niet alleen een top-leidster maar ook een topvriendin ben je geweest in de Chiro. Bij jou kon/kan je
altijd terecht! We gaan je heeel erg missen dit jaar. Maar
een echt afscheid is het niet, want ik ben zeker dat we je
nog op veel Chiro activiteiten gaan zien en dat zelfs nu je geen leiding meer bent,
we nog steeds op jou kunnen rekenen. Het ga je goed Cato en tot snel!
Joren
De Chiro bedankt ook Joren om 15 jaar lang al zijn tijd
en energie in de Chiro te steken. We zullen je
herinneren als een harde werker. Merci voor je inzet
en engagement als leider.
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WIJ STELLEN U VOOR …
Dit jaar starten we met maar liefst 16 nieuwe toppers in de leidingsploeg en die
stellen we graag even voor.
NIEKE:
13e jaar in de Chiro
Mooiste/ leukste chiromoment: Mijn 2
aspikampen
Lievelings chirospelletje: Weerwolven
Favoriete chiroliedje: Sunshine mountain
Als ik een dier zou zijn, koos ik: Een vlieg
Je mag me altijd wakker maken voor: Sushi
Chiro is … een deel van je leven.
Nog een inspirerende quote: Haal geluk uit elke dag

JORI:
13e jaar in de Chiro
Mooiste/ leukste chiromoment: De Breugel
Lievelings chirospelletje: 3 musketiers
Favoriete chiroliedje: 10 kleine visjes
Als ik een dier zou zijn, koos ik: Een hond
Verborgen talent: lang mijn adem inhouden
Je mag me altijd wakker maken voor: Eten
Chiro is … een tweede familie.
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Nog een inspirerende quote: Geniet van elke dag, want je weet niet wat komen zal.

ROOS:
12e jaar in de Chiro
Mooiste/ leukste chiromoment: Kampvuur aansteken
Lievelings chirospelletje: Kiekeboe en potteke stamp
Favoriete chiroliedje: Lila is mode
Als ik een dier zou zijn, koos ik: Een dolfijn
Verborgen talent: Dit moet ik nog ontdekken
Je mag me altijd wakker maken voor: ijsjes
Chiro is … jezelf zijn en een onvergetelijke tijd beleven met je vrienden.
Nog een inspirerende quote: Leef alsof het je laatste dag is!

NIELS:
13e jaar in de Chiro
Mooiste/ leukste chiromoment: Het maken van de PX
Lievelings chirospelletje: Stratego met blaaspijpen
Favoriete chiroliedje: De poes van tante Loes
Als ik een dier zou zijn, koos ik: Een jachtluipaard
Verborgen talent: nog te ontdekken
Je mag me altijd wakker maken voor: Koffiekoeken
Chiro is … een plek waar je jezelf kan zijn samen met al je vrienden.
Nog een inspirerende quote: The best way to predict the future is to create it.
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LOWIE:
8e jaar in de Chiro
Mooiste/ leukste chiromoment: Kampvuur
Lievelings chirospelletje: 3 musketiers in het dorp
Favoriete chiroliedje: Bikke bikke bik
Als ik een dier zou zijn, koos ik: Een zeearend
Verborgen talent: Ik kan veel eten
Je mag me altijd wakker maken voor: ne pizza of eten
van de frituur
Chiro is … samen zijn en veel plezier maken
Nog een inspirerende quote: Elke dag is misschien geen goede dag maar er zit altijd iets
goed in elke dag.

AIDA:
12e jaar in de Chiro
Mooiste/ leukste chiromoment: Kampvuur aansteken als
2e jaar aspirant
Lievelings chirospelletje: Kruisvlaggenroof
Favoriete chiroliedje: Lila is mode
Als ik een dier zou zijn, koos ik: Een koala
Verborgen talent: Piano spelen
Je mag me altijd wakker maken voor: Kampeten, vooral
vol-au-vent met puree
Chiro is … plezier maken met je beste vrienden en samen met hen de gekste avonturen
beleven
Nog een inspirerende quote: Geef elke dag de kans om de mooiste van je leven te
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HELEEN:
13e jaar in de Chiro
Mooiste/ leukste chiromoment: Last-minute een luxe
chalet vinden op tweedaagse om te overnachten
Lievelings chirospelletje: omgekeerd verstoppertje
Favoriete chiroliedje: Lila is mode
Als ik een dier zou zijn, koos ik: Een vogel, want dan kan
je vliegen.
Verborgen talent: Elke aflevering van FC. De Kampioenen
vanbuiten kennen.
Je mag me altijd wakker maken voor: Chocolade
Chiro is … vrienden maken voor het leven en je heel hard amuseren.
Nog een inspirerende quote: Wacht niet op een goede dag, maak er één.
JESSIKA:
12e jaar in de Chiro
Mooiste/ leukste chiromoment: PX aansteken
Lievelings chirospelletje: Chinese voetbal
Favoriete chiroliedje: Ik heb een rosse bomma
Als ik een dier zou zijn, koos ik: Sneeuwluipaard
Verborgen talent: Fluiten als een vogel
Je mag me altijd wakker maken voor: Eigenlijk nooit,
maar als er pizza is oké ;)
Chiro is … a way of life.
Nog een inspirerende quote: Everyone is fighting a battle you know nothing about. Be
kind. Always.
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MATHIJS:
13e jaar in de Chiro
Mooiste/ leukste chiromoment: Tweedaagse
Lievelings chirospelletje: Blaaspijp stratego
Favoriete chiroliedje: Brokkie song
Als ik een dier zou zijn, koos ik: Een zwaluw
Verborgen talent: Druppel nabootsen
Je mag me altijd wakker maken voor: Een feestje
Chiro is … Lachen.
Nog een inspirerende quote: Houd het gras laag zo zie je de slangen.

OSCAR:
13e jaar in de Chiro
Mooiste/ leukste chiromoment: Kampvuur
Lievelings chirospelletje: Stratego met blaaspijpen
Favoriete chiroliedje: Brokkie song
Als ik een dier zou zijn, koos ik: Een gorilla
Je mag me altijd wakker maken voor: Een dutje
Chiro is … Leven.
Nog een inspirerende quote: You can call me Spider Man, cause I’m in love with Mary
Jane.
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MESBAH:
3e jaar in de Chiro
Mooiste/ leukste chiromoment: De leefweek
Lievelings chirospelletje: Nachtspel
Favoriete chiroliedje: CH, CHI, CHIRO..
Als ik een dier zou zijn, koos ik: Een schattige koala
Verborgen talent: Lekker koken
Je mag me altijd wakker maken voor: jou te helpen
Chiro is … vriendschap.
Nog een inspirerende quote: Alles komt goed!

GODFRED:
5e jaar in de Chiro
Mooiste/ leukste chiromoment: Kamp
Lievelings chirospelletje: Dropping
Favoriete chiroliedje: Here we go again
Als ik een dier zou zijn, koos ik: Een haai
Je mag me altijd wakker maken voor: Voetballen
Chiro is … een geloof
Nog een inspirerende quote: Ik blijf in Chiro geloven
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JOREN:
13e jaar in de Chiro
Mooiste/ leukste chiromoment: Kampvuur aansteken
Lievelings chirospelletje: Flik en dief
Favoriete chiroliedje: 10 kleine visjes
Als ik een dier zou zijn, koos ik: Een leeuw
Verborgen talent: Dat ik een goede loper ben.
Je mag me altijd wakker maken voor: naar de Chiro te
gaan.
Chiro is … een deel van je leven, dat je nooit zult vergeten.
Nog een inspirerende quote: Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must
keep moving.

BESS:
13e jaar in de Chiro
Mooiste/ leukste chiromoment: Het grote kampvuur
aansteken
Lievelings chirospelletje: Pisquiz
Favoriete chiroliedje: Guust de boer
Als ik een dier zou zijn, koos ik: Een panda
Mijn verborgen talent: Boertjes laten
Je mag me altijd wakker maken voor: Een pizza BBQ
chicken
Chiro is … de slappe lach hebben met mijn vrienden en vriendinnen.
Nog een inspirerende quote: Een dag niet gefeest, is een dag niet geleefd!
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LUNA:
7e jaar in de Chiro
Mooiste/ leukste chiromoment: Aspirant zijn
Lievelings chirospelletje: Hoe vettiger hoe prettiger
Favoriete chiroliedje: Ik blijf in Chiro geloven
Als ik een dier zou zijn, koos ik: Leeuw
Mijn verborgen talent: Mijn neus volledig plat duwen
Je mag me altijd wakker maken voor: Rode wijn bij het ontbijt
Chiro is… vrienden voor het leven.
Nog een inspirerende quote: Liever te dik in de kist dan een feestje gemist!

LAURENS
8e jaar in de Chiro
Mooiste/ leukste chiromoment: Chirokamp als aspi
Lievelings chirospelletje: Stratego
Favoriete chiroliedje: Tien kleine visjes
Als ik een dier zou zijn, koos ik: Gorilla
Mijn verborgen talent: Nog niet ontdekt.
Je mag me altijd wakker maken voor: Een goede grap
Chiro is… samen de tijd van je leven hebben.
Nog een inspirerende quote: Na regen komt zonneschijn!
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Jaarthema: “VONKEN”
Waarom Vonken?
We beseffen het niet altijd, maar in de Chiro
doen we de dingen heel bewust samen, en niet
alleen. Door samen te werken, delen we onze
energie met elkaar. Meer zelfs, we wekken
nieuwe energie op en geven elkaar impulsen. Elk
met ons eigen engagement en onze motivatie
laten we de Chiro iedere keer opnieuw stralen
en dat mogen we dit jaar extra waarderend in de
kijker zetten.
De boodschap die we willen brengen met Vonken is eigenlijk niet helemaal
nieuw. We vinden het gevoel dat bij Vonken hoort bijvoorbeeld heel goed terug
in het klassieke Chiroliedje ‘Tuimeling’. Samen aan Chiro doen, dat geeft vonken!
De twee pijlers van Vonken
→ Samen(horig) als ploeg
Samen in de Chiro zitten schept een band tussen leden, leiding,
kaderleiding en oud-leiding, zowel binnen de eigen ploegen als binnen
de jeugdbeweging in haar geheel. In de eerste plaats bestaat die band
tussen Chiroleden en leiding uit lokale groepen die tot elkaars dichte
‘Chirofamilie’ behoren. In hun eigen werking gaan ze samen aan de slag
om elke zondag opnieuw memorabel te maken.
Aan de andere kant komt dat gevoel van samenhorigheid ook terug als
je mensen leert kennen. Als je iemand van de Chiro tegenkomt op straat,
op school, op de Dag van de Jeugdbeweging, op een fuif of festival …
Ook al heb je elkaar nog nooit eerder gezien, toch slaat er een soort
vonk over omdat jullie de Chiro als gemeenschappelijk punt hebben.
Dat gevoel van samenhorigheid vertaalt zich ook in een soort liefde voor
onze Chiro. Als we denken aan de Chiro krijgen we telkens een gevoel
dat we niet goed kunnen beschrijven, dat moeilijk te vatten is. Het is iets
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intuïtiefs dat je ook hebt bij liefde of verliefdheid waarbij de vonken er
ook af vliegen.
Dat samen-gevoel verbindt en versterkt ons dus als jeugdbeweging maar
ook als gemeenschap.
→ Samen maar toch elk uniek
Wat we samendoen, geeft inderdaad vonken en is krachtig. Binnen de Chiro
vinden we het echter ook belangrijk dat iedereen van de (kader)leiding en de
leden kan stralen en hun energie kwijt kan. Onze jeugdbeweging is dan ook voor
veel kinderen en jongeren een uitlaatklep en een plaats waar ze zichzelf kunnen
en mogen zijn. Het is een plaats waar je ook energie kan krijgen als het even
minder met je gaat. We hechten waarde aan ieders eigenheid en laten iedereen
participeren vanuit eigen sterke en zwakke kanten.
Specifiek bij leiding vonkt het als iedereen zich smijt vanuit hun eigen
engagement en motivatie. Als je iets graag doet en je zet je eigen sterktes in (of
ontwikkelt ze verder), dan til je jezelf naar een hoger niveau, groeit je
zelfvertrouwen, groeit je draagkracht en spat de energie er automatisch af.
Als iedereen dat doet, kan het niet anders dan dat dat vonken geeft binnen je
eigen ploeg en de ruimere Chiro.

Samen aan Chiro doen, dat geeft Vonken!
Het feit dat Chiro vonken geeft, komt doordat het gezamenlijke en het individuele niet
van elkaar los te koppelen zijn. Pas als iedereen hun eigen vonkje kan vinden, dragen we
samen bij tot een groter Chirovuur. Dat grotere Chirovuur stimuleert op zijn beurt dan
elk individu om er telkens opnieuw voor te gaan. Die cirkelbeweging zorgt voor een
sneeuwbaleffect dat onze liefde voor de Chiro aanwakkert.
"Gooi alles ondersteboven, laat het vuur in jou niet doven!"
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Jaarthemalied Vonken
Ook dit jaar gaat ons jaarthema hand in hand met een spetterend jaarthemanummer.
Vonken staat helemaal in het teken van teambuilding en het gevoel dat Chiro met zich
meebrengt. Daarom was onze Chiroband de geknipte ploeg om het jaarthemanummer
voor ons te maken.
Ze lieten zich deze keer deels inspireren door een heel bekend Chirodeuntje. Bijna elke
Chiroheld kent het al maar nog nooit eerder werd het effectief in een nummer gebruikt!
"C-H
C-H-I
C-H-I-R-O
We zijn een toffe bende
We zijn van de Chiro!"
We weten allemaal dat Chiro een vonkend feest is dat we samen maken. Daarom deed
de Chiroband een beroep op enkele jonge Chiro-enthousiastelingen om te helpen met
het nummer in te zingen. Het resultaat is een instant klassiekertje, goed voor elke
zangstonde en Chirofuif!

Strofe 1
Zondagmiddag, het is weer tijd
Dat ik naar de Chiro rijd
Ik heb geen zin, toch doe ik mijn Chirokleren aan
En plots, ineens komt dat gevoel
Je weet echt wel wat ik bedoel
De Chirovonk zet mij in vuur en vlam
Refrein
Chiro geeft vonken!
Al is het leven zuur
Chiro doet je pronken!
Samen rond het Chirovuur
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Strofe 2
Er is een plek voor elk talent
Een zottekot in onze Chirotent
Dat enthousiasme straalt echt op mij af
En geraakt mijn vuur weleens geblust
Dan weet ik dat de rest niet rust
Totdat ik weer in lichterlaaie sta
Refrein
Chiro geeft vonken!
Al is het leven zuur
Chiro doet je pronken!
Samen rond het Chirovuur
We wakkeren de vlam wat aan en delen het moment
Ik weet dat jij er voor mij bent
Bridge
C-H
C-H-I
C-H-I-R-O
We zijn een toffe bende
We zijn van de Chiro!
C-H
C-H-I
C-H-I-R-O
We zijn een toffe bende
We zijn van de Chiro!
C-H
C-H-I
C-H-I-R-O
We zijn een toffe bende
We zijn van de Chiro!
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C-H
C-H-I
C-H-I-R-O
We zijn een toffe bende
We zijn van de Chiro!
Refrein
Chiro geeft vonken!
Al is het leven zuur
Chiro doet je pronken!
Samen rond het Chirovuur
We wakkeren de vlam wat aan en delen het moment
Ik weet dat jij er voor mij bent
Outro
C-H
C-H-I
C-H-I-R-O
We zijn een toffe bende
We zijn van de Chiro!
C-H
C-H-I
C-H-I-R-O
We zijn een toffe bende
We zijn van de Chiro!
C-H
C-H-I
C-H-I-R-O
We zijn een toffe bende
We zijn van de Chiro!
C-H
C-H-I
C-H-I-R-O
We zijn een toffe bende
We zijn van de Chiro!
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Chiroscoop
Maagd (24 augustus – 23 september)
Voor de maagd is de herfst de periode van de liefde.
Wees wel steeds subtiel genoeg en dring jezelf zeker
niet op. Wees niet te veel afgeleid hierdoor en werk
voldoende mee met de spelletjes op de Chiro!

Weegschaal (24 september – 23 oktober)
Je staat stevig in je schoenen maar je kan deze maand
weleens je kalmte verliezen. Het is beter dat je je dan
even afzondert. We raden je aan je deze maand op je
kwaliteiten te richten en deze op het gepaste moment
toe te passen.

Schorpioen (24 oktober – 22 november)
Evenwicht is belangrijk voor de schorpioen. Deze
maand krijg je veel tegenwind. Ga hier tegenin en
kruip zeker niet in een hoekje. Bind je niet te veel aan
bepaalde personen. Zoek naar een balans tussen
liefde en vriendschap.
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Boogschutter (23 november – 22 december)
Initiatief is het woord van de maand voor de
boogschutter. Ga projecten niet uit de weg. Bijt even
door en dan word je dubbel beloond voor de moeite.
Mogelijke conflicten kunnen je moraal aantasten, hou
hier rekening mee.

Steenbok (23 december – 20 januari)
Een sterk karakter is slechts nuttig in samenwerking
met een sterke persoonlijkheid. Stel jezelf een beetje
zachtmoedig op voor anderen. Niet iedereen vindt je
manier van aanpakken ideaal. Neem de tijd om dit uit
te leggen.

Waterman (21 januari – 19 februari)
Consequent zijn is de basiseigenschap van de maagd. Je
bent goed bezig om je leven op orde te stellen. Wees
minder naïef en laat je zeker niet leiden door
manipulatieve mensen.
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Vissen (20 februari – 20 maart)
Deze maand zal je bepaalde zaken goed moeten
afwegen. Kiezen is verliezen maar vissen kiezen altijd
voor het beste van twee kwaden. In de liefde ga je
deze maand een evenwicht vinden tussen
tegenstrijdige gevoelens.

Ram (21 maart – 20 april)
Het is belangrijk op te komen voor je mening en je zeker
niet te laten doen door de andere, ram. Wees trots op
wie je bent en laat dit zien. Maar ga zeker niet
opscheppen. Laat je creativiteit maar eens los. Iedereen
kan genieten van jouw talenten.

Stier (21 april – 21 mei)
Met voldoende concentratie en wilskracht kan de stier
alles bereiken. Zoek het doorzettingsvermogen bij je
vrienden, ze zullen je steunen als ze je doelen begrijpen.
Vermijd ruzies waar je niet in verwikkeld moet geraken.

Tweeling (22 mei – 21 juni)
Onder het wakend oog van Mars, schenken de sterren de
tweeling een leuke maand. Mits hij zich goed gedraagt,
weliswaar. Probeer wel iets oplettender te zijn, zowel op
school als erbuiten. Belangrijke details kunnen wel eens
voor tegenslag zorgen.
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Kreeft (22 juni – 23 juli)
De kreeft staat bekend als een kalm persoon. Hij laat de
gebeurtenissen gewoon op zich afkomen. Deze maand
staat er echter iets belangrijk op het spel, maar met
voldoende concentratie is het geen probleem om de
situatie onder controle te houden.

Leeuw (24 juli – 23 augustus)
Als een vis in het water ga je de maand oktober
tegemoet. Waar je vorige maand nog problemen mee
had, zijn deze op dit moment peanuts. Probeer iets
minder snel kwaad te worden, dit wordt soms niet
geapprecieerd.
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Spelletjeshoek
Vind jij alle nieuwe leiding terug?
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Welke brandweerman zal de weg naar het vuur vinden?
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Gegevens leiding
Ini-mini’s
Marie Dubelloy
Roos Mertens
Stanse Tampère
Godfred Agbloe
Joren Vandenvondel
leiding.iniminis@chiromuizen.be
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
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Niels op de Beeck
leiding.speelclubjongens@chiromuizen.be
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
Toppers
Joran Deraedt
Daan Van Caesbroeck
Jori Verschueren
leiding.toppers@chiromuizen.be
Tip-10’s
Eva Suetens
Nieke Verrijcke
leiding.tiptiens@chiromuizen.be
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Kerels
Bram Verschueren
Brecht Velghe
leiding.kerels@chiromuizen.be
Aspi meisjes
Merel Vermeiren
Mara De Vadder
leiding.aspimeisjes@chiromuizen.be
Aspi jongens
Lars Blondiau
Nathan Kayaert
leiding.aspijongens@chiromuizen.be

Groepsleiding
Daan Van Caeysbroeck
Kirsten Uytersprot
Brecht Velghe
groepsleiding@chiromuizen.be
Veebees
Joke Kellens
Bram Van Eupen

joke.kellens@chiromuizen.be
bram.vaneupen@chiromuizen.be

0472 53 34 06
0479 60 87 81
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