
 
 

 
 

 

 
               
        

 Het maandblad van…. 
 

 
 

 
 

  

Maand: 

Oktober   

2019 



Voorwoord 
Beste chirokinderen, ouders & sympathisanten,  
 
We zijn alweer oktober, wat gaat de tijd snel! Helaas hebben we afscheid genomen van enkele 
fantastische leidsters en leiders, waaronder Dries. Tot vorig jaar schreef hij met plezier een A4-tje vol 
straffe verhalen en leuke feitjes. Hij kon het niet laten om nog een laatste keer het woord te voeren 
en schreef voor ons een soort van “nawoord” in de maand september. Maaaar… niet getreurd… het 
voorwoord blijft bestaan! Deze maand ben ik aan de beurt! “Huuuh wie?” Tip: kijk onderaan deze 
pagina, dan weet je het ☺   
 
Met een heleboel nieuwe kinderen, maar ook zij die al jaar en dag trouw lid zijn van Chiro Eppegem 
zijn we het nieuwe Chirojaar ingevlogen! Nu september weer voorbij is, kunnen we beginnen aftellen 
naar alle leuke evenementen dat ons te wachten staan: Sinterklaas, Bingo- en restaurantweekend, op 
weekend gaan, elke maand een lekker gerecht dat je kan bestellen bij ons om thuis op te smullen 
(Comme Chez Toi), groepsuitstap, dans, zang, Kampvurendag en … last but not least: 10 dagen op bivak 
gaan! Zoals jullie kunnen zien, staat er weer veel op de planning dit jaar!  
 
Maar wat heeft de komende maand ons allemaal te bieden? Dé belangrijkste dag van de maand (of in 
ons geval van het jaar) is… DE DAG VAN DE JEUGDBEWEGING! “Wat is dat nu weer voor iets?” Wel, ik 
zal het even uitleggen. Op die dag mogen wij voor één keer IN ONS CHIRO UNIFORM NAAR SCHOOL 
GAAN, joepie!! Zo kunnen wij aan al onze vriendjes en vriendinnetjes laten zien in wat voor leuke Chiro 
wij zitten en misschien willen zij zich dan ook nog snel inschrijven! De iets oudere kinderen (vanaf het 
eerste middelbaar) kunnen die dag heeeel vroeg opstaan om (gratis!!) te gaan ontbijten op de Grote 
Markt in Mechelen met alle andere jeugdbewegingen van Mechelen en omstreken. Ook is er een 
podium met live optredens, een bar waar je chocomelk en koffie kan krijgen, enzovoort. Het wordt 
weer één groot feest! “En wanneer is die dag dan precies?” VRIJDAG 18 OKTOBER! Noteer deze datum 
al maar in jullie drukke agenda!  
 
Wat valt er dan nog zo te beleven in de 10de maand van het jaar? De herfst komt eraan! Haal die 
laarzen/stapschoenen al maar boven, want dit is het ideale seizoen om een leuke boswandeling te 
maken! “Eikes, wandelen???” We kunnen uiteraard ook gewoon naar den bos trekken voor een kei 
cool spel! En dan nog één laatste feest dat we zeker en vast niet mogen vergeten! Het is iets met 
heksen, snoep en pompoenen… rara… het is… correct! HALLOWEEN! Wat is er leuker dan een 
schrikkeltocht? Of ga je liever deur aan deur om jouw snoepkast terug bij te vullen?  
 
Zo, nu zijn jullie wat meer te weten gekomen over wat jullie allemaal nog te wachten staat! Hopelijk 
heb ik een beetje aan jullie verwachtingen kunnen voldoen en was mijn voorwoord minstens even 
goed als dat van Dries! Merci voor de aandacht en nog veel Chiroplezier gewenst!!!  
 
Groetjeees xo  
 
Charlotte  
 
 
Chiro Eppegem  

 
 

Adres: Zenneweg 9-11, 1980 Eppegem 
Website: www.chiroeppegem.be 
Contact: info@chiroeppegem.be 
Rekeningnummer: 001-1453420-48 

 

http://www.chiroeppegem.be/
mailto:info@chiroeppegem.be


Data oktober 
 

Zondag 6 oktober 2019:  
Chiro  
 

Zondag 13 oktober 2019: 
Geen chiro (leidingsweekend) 
 
Zondag 20 oktober 2019 
Chiro 
 
Zondag 27 oktober 2019 
Chiro 
 
 

Kalender: 
 
Hier zijn al een paar belangrijke data die je zeker in je agenda moet noteren! 

 
- LWI: 11- 13 oktober 2019. Geen chiro 
- LWII: 21- 23 februari 2020.  Geen chiro 
- Kamp (speelclub tot aspi): van 3 augustus tot 13 augustus 
- Kamp (ribbel): van 6 augustus tot 13 augustus 

 
 

 
  



2e handskledij te koop!!! 
 
Nog op zoek naar een chirohemd, chiroshort, chirorok,… Bij de chiro kan je steeds eens 
vragen aan de leiding om een kijkje te mogen nemen in de 2e hands kleerkast!  
Aan de hand van de kwaliteit van de kledij wordt de prijs bepaald en kan je goedkoper kledij 
kopen voor de chiro.  
Als je toch liever nieuwe kledij koopt kan je ook steeds T-shirts en truien van chiro Eppegem 
op de chiro kopen.  
Chirobroeken en andere chirokledij kan je steeds in de banier vinden!  
Alleszins veel shop plezier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor alle leden is het verplicht altijd een broek/rok, T-shirt en chiropull aan te hebben op 
zondag. De ribbels hoeven enkel verplicht een T-shirt aan te hebben. Je kan deze altijd bij 
onze leiding of vb’s kopen.   



 

 

 RIBBELS 
Eindelijk!  Het nieuwe chirojaar is begonnen! Wij hebben er alvast mega veel 
zin in! Hopelijk  jullie ook maar daar twijfelen we niet aan!! 

 

06/10  

Vandaag gaan jullie echte ribbeltjes worden! Het is namelijk doop JOEPIEEEEE!!!!!!!!! Het 

wordt een super leuke dag waar jullie jullie helemaal gaan kunnen laten gaan. We gaan 

verschillende leuke spelletjes spelen en natuurlijk ook een beetje vuil worden ;).  

13/10 

 Vandaag is het geen Chiro  

Jullie fantastische leiding is namelijk samen met alle andere leiding een heel weekend gaan 

vergaderen op  leidingsweekend!  

 

20/10  Vandaag gaan we jullie omvormen tot echte 

cowboys en indianen!! Tot straks!!!! 

 

 

27/10  Vandaag gaan we op reis naaaaaar……. DE RUIMTEEE 

Het is ruimtedag dus zeker allemaal komen!!!!!!! 

Groetjes van jullie nieuwe leiding: Seba, Bavo, Raf, Charlotte en Marlies xxxxxx 



 

6 oktober 2019 

Vrijdag 4 oktober is het Werelddierendag! Speciaal daarom spelen we vandaag het 

lievelingsspelletje van elk dier dat  op onze planeet rondloopt. Zijn jullie benieuwd welke 

spelletjes dat allemaal zijn? Zeker komen dan!! 

13 oktober 2019 

Spijtig genoeg is het vandaag geen chiro     , maar niet getreurd volgende week zijn we 

terug. 

20 oktober 2019 

Vandaag worden jullie gedoopt tot echte speelclubbers. Jullie zullen trots, maar ook vuil zijn 

dus zie dat je hierop voorzien bent als je met de auto naar huis gaat       

27 oktober 2019 

Halloween komt dichter en dichter bij, daarom gaan we ons vandaag wat voorbereiden op 

wat er ons te wachten staat op Halloween zelf. We zullen een paar bangelijke spelletjes 

spelen om te zien of jullie er klaar voor zijn. Verkleden mag ook altijd!  

 

Groetjes van jullie liefste leiding 

Chiara, Jef, Elleon, Cedric en Elien 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          

Rakwi 
De zomer loopt ten einde en de winter staat terug voor de deur, dit is typerend voor de maand 

oktober. Dit hoeft niet noodzakelijk negatief te zijn, het heeft natuurlijk ook zo zijn voordelen. 

Zo verzetten we de klok in de nacht van 26 op 27 oktober een uurtje vroeger waardoor we 

allemaal een uurtje langer kunnen uitslapen, gaan sommige van jullie zeker en vast halloween 

vieren op 31 oktober, maar natuurlijk niet te vergeten is het vrijdag 18 oktober dag van de 

jeugdbeweging.  

 

6 oktober 

Nu dat jullie allemaal gedoopt zijn en officieel volwaardige rakwis zijn kan het jaar echt 

van start. Vandaag gaan we jullie een onvergetelijke chirozondag laten beleven zoals wij 

deze in onze jeugd hebben meegemaakt.  

 

13 oktober 

Jammer genoeg is het vandaag geen chiro :( Maar niet getreurd want volgende week zijn 

we er weer.  

 

20 oktober 

Smeer jullie beentjes alvast maar in want vandaag gaan jullie de achtervolging inzetten. 

Om het jullie iets makkelijker te maken is een fiets toegelaten dus neem deze zeker 

mee. 

27 oktober 

Vandaag nemen de aspietjes het van ons over. 

 

Groetjes van jullie nieuwe favoriete leiding 

Jens, Arne, Kayn, Kaat en Ellen 

 

 

 

 



Tito 
Startdag – 22/09 
Eindelijk het nieuwe Chirojaar gaat van start! Vandaag leren jullie jullie overgemotiveerde leiding 

kennen, spannend! 

Afrikadag – 29/09 
Vandaag trekken we naar het machtige Afrika. Waar we de hele zondag het grote Afrika-mysterie 

zullen proberen ontrafelen. 

Amerikadag – 06/10 
De wijze woorden van K3 zullen wij opvolgen: 

Van Afrika tot in Amerika. 

Van op de Himalaya tot in de woestijn. 

Van Afrika tot in Amerika. 

Ja, wij zijn zoveel mooier als we samen zijn. 

Strek je hand naar me uit, leg ze in de mijne. 

En laat ons dromen van betere tijden 

Is je huid donkerder of bleker dan de mijne. 

Laat ons proberen elkaar niet te vermijden! 

 

Niemand op straat spreekt je aan, ziet je staan. 

Waarom doen mensen elkaar toch zo`n pijn. 

Zou het niet beter zijn als wij voortaan. 

Verdraagzaam zijn, verdraagzaam zijn. 

 

Van Afrika tot in Amerika. 

Van op de Himalaya tot in de woestijn. 

Van Afrika tot in Amerika 

Ja, wij zijn zoveel mooier als we samen zijn. 

 

Hand in hand! Oog in oog! 

Alle kleuren van de regenboog! 

 

De planeet, waar je woont, 

als ze soms te grauw is. 

Laat ons beloven samen te gaan leven. 

Waar het niks uitmaakt of men purper, 

groen of blauw is. 

Want voor ons drietjes is het om het even. 

 

Niemand op straat spreekt je aan, ziet je staan. 

Waarom doen mensen elkaar toch zo`n pijn. 

Zou het niet beter zijn als wij voortaan. 

Verdraagzaam zijn, verdraagzaam zijn. 

 

Van Afrika tot in Amerika. 

Van op de Himalaya tot in de woestijn. 

Van Afrika tot in Amerika. 



Ja, wij zijn zoveel mooier als we samen zijn. 

 

Hand in hand! Oog in oog! 

Alle kleuren van de regenboog 

 

Als wij nu hand in hand samen gaan staan. 

Kinderen onder de zon, één voor één. 

Dan is de hemel op aarde voortaan. 

Van iedereen, van iedereen. 

 

Van Afrika tot in Amerika. 

Van om de Himalaya tot in de woestijn. 

Van Afrika tot in Amerika. 

Ja, wij zijn zoveel mooier als we samen zijn. 

 

Hand in hand! Oog in oog! 

Alle kleuren van de regenboog! 

 

Hand in hand! Oog in oog! 

Alle kleuren van de regenboog! 

 

Alle kleuren van de regenboog 

Aziëdag – 13/10 
Iedereen wordt een Chineesje! We zullen dan ook de opperchinees eren vandaag. 

Europadag – 20/10 
Vandaag ben jij migrant. Na een loodzware tocht bent u aangekomen in Griekenland, u zal doorheen 

deze Chirodag heel Europa moeten doorkruisen om het gegeerde Verenigde Koninkrijk te bereiken. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



Keti 
 

 

06/10 

0100010001100101001000000110101101100101011101000110100101101011011011000110010101110101011100100010000

0011010010111001100100000011110100110111101100001011011000111001100100000011010100111010101101100011011

0001101001011001010010000001110010011001010110010101100100011100110010000001110111011001010111010001100

1010110111000100000011000100110110001100001011101010111011100101110001000000100001001101001011010100010

0000011001000110010101111010011001010010000001101011011011000110010101110101011100100110010101101110001

0000001110111011010010110101000100000011011110110111001110011011110100110010101101100011001100010000001

1101100110000101101110011001000110000101100001011001110010000001100010011011000110000101110101011101110

0101110 

13/10 

0100001001101100011010010110101001100110001000000111010001101000011101010110100101110011001011000010000

0011101110110010100100000011110100110100101101010011011100010000001101111011100000010000001110111011001

010110010101101011011001010110111001100100 

 

20/10   

0101101001101111011100100110011100100000011001000110000101110100001000000110101001110101011011000110110

0011010010110010100100000011101100110000101101110011001000110000101100001011001110010000001100101011001

0101101110001000000110011001101001011001010111010001110011001000000110110101100101011001010110100001100

1010110001001100010011001010110111000101100001000000111011101100101001000000110011101100001011000010110

1110001000000110111001100101011010110110010101100101011100100010000001100101011001010110111000100000011

1010001101111011001010111001001110100011010100110010100100000011001000110111101100101011011100010111000

1000000100100001100101011101000010000001111010011011110111010100100000011100000110110001100101011110100

1100001011011100111010000100000011110100110100101101010011011100010000001100001011011000111001100100000

0111011101100101001000000110110101100101011101000010000001110110011001010110010101101100001000000111101

001101001011010100110111000101110 

 

27/10 

0100010101101100011010110110010100100000011010110110010101100101011100100010000001110111011011110111001

0011001000110010101101110001000000110010101110010001000000111011101100101011001010111001000100000011001

0001100101011110100110010101101100011001100110010001100101001000000110001101101000011010010111001001101

1110111001101110000011001010110110001100101011011100010000001100111011001010110001001110010011101010110

1001011010110111010000100000011000010110110001110011001000000111000001110010011011110110011101110010011

0000101101101011011010110000100101100001000000111011101101001011010100010000001111010011010010110101001

1011100010000001111010011011110010000001101100011010010110010101100110001000000110111101101101001000000

1100101011001010110111000100000011010000110010101101100011001010010000001100100011000010110011100100000

0111010001101111011001010010000001110100011001010010000001110111011010010110101001100100011001010110111

0001000000110000101100001011011100010000001100100011010010111010000100000011100000111001001101111011000

1001101100011001010110010101101101001000000110010101101110001000000110100101101110100100100111010000100

0000111000001100001011100110111001101100001011011100111010000100000011011110110111101101011001000000110

1001011011100110010101100101011011100111001100100000011010100111010101101100011011000110100101100101001

0000001100011011100100110010101100001011101000110100101110110011010010111010001100101011010010111010000

1000000111010001100101001000000110110001100001011101000110010101101110001000000111011101100101011100100

1101011011001010110111000101110 

  

Beust, De peet en Nicolas 

 

 

 

 



Aspi 

 

6/10: Flap flap flap doet de vogel, maar wij geen niet vogelen. Nene 

ken je die film birdbox. Ja die vogel gaan wij deze zondag leren kennen. 

13/10: De leiding is een weekendje naar het filmfestival in Cannes en 

hierdoor is het deze week dus geen chiro. 

20/10: Jaja wie had dat ooit gedacht, de film die vandaag centraal staat 

is sausage party. Deze heel lieve tekenfilm heeft toch wel zijn donkere 

kantjes. 

27/11: Om af te sluiten gaan we als tovenaars ons naar een nieuwe 

maand toveren. Het einde van oktober is niets voor ons hop hop naar 

November.     

 

Van Baki, Polle en Coecke 

Veel leesplezier en duid vooral de spelfouten aan in dit vluchtig 

tekstje!!! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

• Als je je rechteroog sluit je nooit over je rechterschouder kunt kijken. Je 

neus staat in de weg. 

• De meeste vrouwen het vaak kouder hebben dan mannen en hebben dus 

ook vaak koude voeten in bed. Dit komt door verschillende hormonen en 

omdat eer bij vrouwen minder bloed naar de uiteinden van hun lichaam 

stroomt. 

• Een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht te kijken. 

• De aansteker al werd uitgevonden voor de lucifers. 

• De hoogste golf ooit gemeten was 30,5 meter hoog, deze golf wat een 

gevolg van een aardbeving in Alaska. 

• De strepen van een zebra voor verkoeling zorgen. 

• Een krokodil zijn tong niet kan uitsteken. 

• Een slak drie jaar kan slapen. 

• Een worm maar liefst 10 harten heeft. Ze hebben 2 bloedvaten die door 

hun hele lichaam lopen. 

• Er op zijn minst 9 miljoen mensen jarig zijn op dezelfde dag als jij. 

• Heet water sneller bevriest dan koud water. 

• De blokken in het welbekende spel “Tetris” allemaal uit 4 blokjes bestaan, 

de blokken noemen tetromino’s. 

• Het grootste zwembad ter wereld is 1013 meter lang. Dit zwembad ligt in 

San Alfonso del Mar, Chili. Je kan er zelfs kajaken, zeilen en surfen. 

• Het hart bij de mens in het midden van de borstkas zit en niet links. 

• Het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersens. 

• Ijsberen linkspotig zijn. Ze vangen dus eerder vis met hun linkerpoot dan 

hun rechter. 

• Dat je in de morgen langer bent dan in de avond. 

• Je niest met een luchtsnelheid van ruim 150 kilometer per uur. 

• Je voet is even groot als de binnenkant van je onderarm. 

• De melk van de nijlpaard bevat bepaalde stoffen die in de zon rood 

worden, daarom kleurt de melk van een nijlpaard soms roze.  

• Pinda’s zijn één van de ingrediënten van dynamiet. Het word gebruikt voor 

zaagsel in de staven. 



• Er zijn meer kippen dan mensen in de wereld. Het bekendste kippenras is 

de klassieke legkip. 

• Het Hawaiiaanse alfabet heeft 12 letters (a, e, h, i, k, l, m, n, o, p, u, w). 

• Een nijlpaard (hippopotamus) ondanks zijn naam niet verwant is met een 

paard maar met een walvis. 

 

Tot de volgende! 

Medemogelijk gemaakt door Marre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTACT 

RIBBELS 

Bavo Van Steenbergen Sebastiaan Lauwers  

Brusselsesteenweg 450 Kompaartveld 23  

1980 Eppegem 1980 Eppegem 

0483/74.04.63 0496/36.62.63 

b-van-steenbergen@outlook.com sebastiaan.lauwers@gmail.com 
    

Marlies Van den Ecker Charlotte Mergaerts 

Heustraat 102 Grimbergsesteenweg 11 

1980 Zemst 1980 Eppegem  

0499/74.69.93 0499/17.13.14 

marliesVandenEcker@hotmail.com charlotte.mergaerts@gmail.com 

  
Raf Van Waeyenbergh  
Weerdsesteenweg 31  
1982 Elewijt  
0470/68.20.68  
vanwaeyenbergh.r@hotmail.com  

SPEELCLUB 

Elleon Vervenne Cedric Vandevoorde 

Spiltstraat 65 Korporaal Tresigniesstraat 10 

1980 Zemst 1980 Eppegem 

0493/75.19.66 0498/56.22.68 

elleon.vervenne@gmail.com c.vandevoorde@hotmail.com 
    

Chiara Jakubek  Elien De Peet 

Bovenweg 35  Heustraat 98 

1980 Zemst  1980 Zemst 

0497/84.02.62  0486/41.68.60 
chiarajakubek@hotmail.com  elien.de.peet@hotmail.com 

   
Jef Goovaerts  
Heustraat 2  
1980 Zemst  
0479/12.40.14  
jef.goovaerts@hotmail.com  

RAKWI 
Jens Fortan Kaat Bakelants 

Kompenhofstraat 17 Kompaartveld 30 

1980 Eppegem 1980 Eppegem 

0498/19.72.74 0498/51.23.12 

jens.fortan@gmail.com kaat.bakelants@hotmail.com 
    

Arne Van Waeyenbergh Kayn Van Lint 

Grimbergsesteenweg 166 Bonekruidstraat 59 

1980 Eppegem 1982 Elewijt 

0479/40.55.34 0471/21.31.33 

Arne_v.w@hotmail.com Kaynvanlint4@outlook.be 
    

  



Ellen Van Campenhout  

Leiweg 24  

1980 Eppegem  

0476/46.67.87  

ellen.vancampenhout@hotmail.com  

TITO 

Dylan Goovaerts Femke Vansteenwinkel 

Nieuwe Rolleweg 105 Damstraat  104 

1800 Vilvoorde 1800 Houtem 

0493/60.54.70 0484/37.80.16 

Dylan.goovaerts@outlook.com femkevansteenwinkel1@gmail.com 

  

Kobe Verhelst  Fien Van Steenbergen 

Damstraat 175 Brusselsesteenweg 450 

1800 Houtem 1980 Eppegem 

0470/53.49.04 0492/99.56.93 

kobe.verhelst@hotmail.com fienvst@outlook.com 

KETI 
Jonas Vandevelde Arne De Peet 

Grimbergsesteenweg 151 Heustraat 98 

1980 Eppegem 1980 Zemst 

0479/83.06.98 0468/10.52.92 

Jonas-vdv@hotmail.com arne.de.peet@hotmail.com 

  
Nicolas Kraus  
Clemenceaustraat 157  
Sint-Katelijne Waver  
0487/65.84.87  
nkraus333@gmail.com  

ASPI 
Stijn Coeckelberghs Stijn Bakelants 

Kompaartveld 6 Kompaartveld 30 

1980 Eppegem 1980 Eppegem 

0477/08.88.58 0474/11.16.42 

stijn_coeckelberghs@hotmail.com stijnbakelants@icloud.be 
  

Paulien Van den Ecker  
Heustraat 102  
1980 Zemst  
0471/29.11.34  
paulienvde@hotmail.com  

VB 

Leen Mertens Griet Van Steenbergen 
Stijn Streuvelslaan 36, 1980 Eppegem Jagers-te-Voetlaan 60, 1980 Eppegem 
0485/75.41.38 0478/30.72.68 
ln.mertens@gmail.com  grietvst@gmail.com  

 

mailto:ln.mertens@gmail.com
mailto:grietvst@gmail.com

