
 
 

 
 

 

 
               
        

 Het maandblad van…. 
 

 
 

 
 

  

Maand: 

November   

2019 



Voorwoord 
Beste Chirokinderen en ouders,  
 
Hier zijn we weer met het voorwoord. Deze keer is het niet Dries, ook niet Charlotte, maar één 
van de speelclub leiders, Jef ☺. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de maand oktober want 
die ging weer razendsnel voorbij, alleszins voor mij toch. Natuurlijk hebben we ons allemaal 
uitgeleefd op de Chirozondagen. Naast de Chirodagen in oktober ben je hopelijk ook de Dag 
van de Jeugdbeweging gaan vieren op vrijdag 18 oktober, of je gaan uitleven op een 
Oktoberfeest, of een enge schrikkeltocht gewandeld, ik hoop dat je hier geen nachtmerries van 
hebt overgehouden. Hoe dan ook, ik denk dat iedereen zich wel heeft geamuseerd.  
 
Genoeg gepraat over vorige maand want nu is het al november. Wat heeft november ons te 
bieden. Natuurlijk vier leuke Chirozondagen die je zeker niet mag missen. We starten al direct 
met 2 feestdagen: Allerheiligen en Allerzielen die plaatsvinden op 1 & 2 november. Op 
Allerheiligen herdenken we alle heiligen en martelaren. Op Allerzielen herdenken we de 
overledenen. Vervolgens hebben we op 11 november weer een feestdag. Hier vieren we Sinte-
Mette en herdenken we de wapenstilstand van Wereld Oorlog I in 1918. Op 15 november 
vieren we dan weer Koningsdag, hier eren we onze koning.  
Voor de iets oudere onder ons staat november ook wel bekent als “No Shave November”. Ben 
benieuwd wie hier zich aan kan houden.  
 
Aangezien Dries geen voorwoorden schijft zal ik hier een paar interessante weetjes droppen.  
- November is de elfde maand van het jaar in de Gregoriaanse kalender. Maar eigenlijk staat ‘novem’ 

voor “negen” (Latijn). Dit komt omdat vroeger november de negende maand van het jaar was. De 
Romeinse kalender begon namelijk op 1 maart.  

- Volgens een studie van de universiteit van Chicago heb je een langere levenskans als je in de herfst 
bent geboren. Deze studie toonde aan dat 30% van de 100-jarigen in de Verenigde Staten in de 
herfst geboren zijn.  

- In 2021 wordt waarschijnlijk de wissel tussen het zomer- en winteruur afgeschaft. Er valt nog te 
bespreken welke blijft. 

- In de herfst maken de bomen zich klaar voor de winter, dit kan je duidelijk zien omdat de groene 
bladkleur verandert in geel, rood en bruin. Een boom maakt chlorofyl aan (oftewel bladgroen), dit 
zorgt voor de groene kleur van een blad. Aangezien dit proces veel energie vereist gaan de bomen 
ipv bladgroen caroteen en xanthofyl aanmaken. Dit zorgt voor de herfstkleuren.  

- De Global Warming kan er dus met andere woorden voor zorgen dat de herfstkleuren van de 
bladeren uitsterven omdat het te warm wordt in de herfst en de winter.  

- Wilde nachten in de herfst: het testosterongehalte van de mannen stijgen in de herfst, dit kan voor 
veel vuurwerk zorgen.  
 

Dit was het dan. Veel plezier nog met de resterende dagen in de herfstvakantie. Ik dank jullie 
voor het lezen en tot zondag! 
 
Groetjes  
Jef 
 

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 november 
 

Zondag 3 november 2019:  
Chiro  
 

Zondag 10 november 2019: 
 chiro  
 
Zondag 17 november 2019 
Chiro 
 
Zondag 24 november 2019 
Chiro 
 
 

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

 
- 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 

 
 

 
  



CULINAIRE VERWENNERIJ 
 

Beste, 

Een sterrenrestaurant in Eppegem, voorlopig enkel en alleen een droom voor de levens 

genietende lekkerbek? 

Spijtig genoeg wel! Maar éénmaal per jaar wordt de parochiezaal van Eppegem omgedoopt 

tot een Michelin-waardige gastronomische tempel. 

Zaterdag 30 november is het weer zover: Culinaire verwennerij. 

  

Hoe gaan we jullie doen watertanden? 

  

Na een lekkere aperitief en amuse starten we met een overheerlijk voorgerecht: 

Verse pasta - truffelcrème - rode kidney - parmezaan - pinda 

of 

Fricassee - kalfszwezerik - grijze garnaal - bospaddenstoel - hollandaise saus 

  

Het hoofdgerecht brengt jullie in de zevende hemel: 

Zwaardvis - trio van schorseneer - blanke boter - zeesla 

of 

Wilde eend - spruit - knolselder - wildglacé 

  

Afsluiten doen we met een subtiel dessert: 

Witte chocoladebavarois - melkchocoladeganache - rood fruit 

  

Je kan van deze gastronomische maaltijd genieten voor 50€ per persoon. 

Haast je om jezelf, vrienden en famillie in te schrijven. De plaatsen in ons sterrenrestaurant 

zijn beperkt. Inschrijven kan via  

https://docs.google.com/forms/d/1uSlA8g7Tb4_8apoaRoNZUeKtVTP8E2wbiIkcdtjnLug/edit 
 
Indien u wenst gebruik te maken van onze babysit dienst hoeft u dit gewoon aan te duiden 
bij de inschrijving en we contacteren u voor verdere afspraken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1uSlA8g7Tb4_8apoaRoNZUeKtVTP8E2wbiIkcdtjnLug%2Fedit&data=02%7C01%7C%7C870ef71394de44ff499e08d757b92919%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637074325867820864&sdata=Yi8HftvtLX7Mkes1uhtci0Hv9pxY8nHRNJ3JlF%2BATGg%3D&reserved=0#_blank


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 
 
AMAI, zijn we alweer november?! Wat gaat een Chirojaar snel! Ook deze maand staat er weer 
heel wat op ons programma, woehoew!  
! Boodschap van algemeen nut: Het wordt al wat kouder, dus een extra trui kan van pas  
  komen ☺  
 
3 november 

 
Hm welke dagen zijn er net gepasseerd? Juist, 1 en 2 november! Speciaal daarom houden wij 
vandaag een heiligendag. ”Huuuh, wat is dat voor iets?” Wij gaan ons vandaag gedragen als 
heilige mensen en gaan alles doen wat zij ook doen. Zijn jullie benieuwd? Zeker komen dan!!!  
 
10 november  

 
Spidermand!! Batman!! Mega Mindy en Mega Toby!!! Wie had er altijd al eens een superheld 
willen zijn? Wij allemaal natuurlijk! Vandaag gaan wij met allerlei proeven bewijzen dat we 
échte superhelden kunnen worden. Kom dus… als je durft…  
 
17 november  

 
Het is eindelijk zover… wij gaan op ribbelweekend, joepieee! 
Na al die spelletjes en zotte dingen die we op weekend gedaan 
zullen hebben, denk ik dat we een beetje te moe gaan zijn om 
zondagnamiddag ook nog naar de Chiro te komen... Rust dus 
maar goed uit, zodat we er volgende week weer helemaal 
tegenaan kunnen!  
 
Meer info? ---> in de mailbox van onze mama’s en papa’s!  
 
24 november  

 
Leeeidiiiing… wij hebben het kouuuud…  Daar gaan wij vandaag iets aan doen! Wij gaan naar 
de ruimte proberen reizen in de hoop dat het daar warmer is. Maar… wat kunnen we dan zoal 
doen als we in de ruimte zijn? Kom en ontdek het!  
 
Groetjes van jullie allerliefste leiding,  
 
Marlies ☺ Bavo ☺ Seba ☺ Raf ☺ Charlotte ☺ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 november 

Vandaag gaan we verschillende spelletjes door elkaar spelen. In plaats van alleen kiekeboe te spelen, 

gaan we eens testen hoe het is om kiekeboe te combineren met tikkertje onder de benen. 

10 november 

Zijn jullie snelle lopers? 

Kunnen jullie goed tikken? 

Maak jullie maar klaar voor de grote tikkertjes dag. Vandaag gaan we alleen maar tik spelletjes 

spelen. 

17 november 

Wie is er klaar om de ultieme strijd aan te gaan?  

Wie is er klaar om oorlog te voeren? 

Wie is er klaar om te zweten van de spanning? 

Wie is er klaar om met de overwinning naar huis te gaan?  

Wie is er klaar voor de Grote Jungle Stratego? 

24 november 

Ik kan heel lang zijn maar ook heel kort, 

ik ben heel handig, je kan me bijvoorbeeld gebruiken bij constructies, 

ik ben dun maar zeer stevig, 

je kan me zowat in elke positie leggen als je wilt. 

RaRaRa wat ben ik.... 

Met dit voorwerp gaan we een hele dag spelletjes spelen. 

 

Houdoe en bedankt 

Elien, Chiara, Elleon, Cedric en Jef 

 

 

 

 

 

          
 



HELAAS! DEZE MAAND WORDT EEN 

GROTE VERRASSING WANT JULLIE 

LEIDING HEEFT GEEN ROCHI 

DOORGESTUURD!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tito’s 
Werelddag van de man         3/11/19 

Vandaag in ons Belgen landje staat de man in het daglicht! En wij jongens en meisjes gaan on daarin 

gaan inleven. Want vandaag worden WIJ namelijk DE MAN. Dus trek je stoute schoenen maar aan 

want het gaat een ruig dagje worden. 

Tot dan! 

 

Titodag           10/11/19 

Omdat er niet echt een speciale werelddag/feestdag van iets is, hebben we zelf beslist om deze dag 

de dag van de tito’s te maken! Wat denk je? Klinkt goed he!                   

Maar wat wilt dit nu eigenlijk zeggen? Wellll…. Jullie (tito’s) mogen zelf kiezen wat jullie spelen en 

doen deze dag! Klinkt dit niet leuk?!?! 

 

Koningsdag          17/11/19 

Pfffff koningsdag, wel vandaag gaan jullie koning(in) worden van jullie eigen land. Jullie 

vertegenwoordigen namelijk die dag jullie land. Maar omdat we natuurlijk niet willen dat er 

onderling oorlog wordt gevoerd, gaan we deze dag opzoek naar de OPPERKONING(IN)!           

Deze heeft duidelijke de ultieme macht over al de andere landen.              

Maar wie, o, wie wordt deze OPPERKONING(IN)?? 

Wel, laat de spelen beginnen! 

 

Dag van de strijdkrachten        24/11/19 

Even beginnen met een klein weetje: de dag van de strijdkrachten is namelijk een feestdag in 

Griekenland.                       

Vandaag wordt er vooral gekeken of er goed in team kan worden gewerkt. Die teams veranderen 

doorheen de dag namelijk van grote, personen, aantallen, sterktes, zwaktes,…. . Uiteindelijk is het 

hierbij belangrijk dat we elkaar zo ietsjes meer gaan leren kennen en vertrouwen! Want vertrouwen 

is ALLES! 

 

 

En wij kijken al uit naar een volledig nieuwe maand.                                     

Komke, Dyen, Fibe & Felan                                    

Groeten jullie! 

 

 



Keti’s 
 
3 november 
 
Vandaag gaan we Pokémon catchen! Joepie 
 
10 november 
 
Vandaag gaan we leuke spelletjes spelen 
 
17 november 
 
Vandaag bestaat het Suezkanaal 150 jaar, proficiat! 
 
24 november 
 
Vandaag is beust jarig, neem allemaal 3 taarten mee 
 
Hier nog een foto van een mooie shiny Aron 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aspiranten 
 

Maand november. De dagen worden korter, het wordt sneller donker, we krijgen het al eens koud, … 

Maar toch blijven hakken niet verzwakken!! Gij zult blijven komen naar de chiro al vriezen uw tenen 

eraf, een echte aspi komt door weer en wind. Nee effe onder ons echt komen want we gaan kei 

plezante dingen doen (En hopelijk hebben we snel onze pullen om ons lekker warm te houden.) 

 

3 november 

          

10 november 

 

17 november  

(lezers +16!!)  

 

24 november 

 

 

Kusjes en likjes van jullie aller coolste leiding 

Baki, Coecke en Polle 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

 

 

1. Halloween wordt gehouden op 31 oktober, dit is de laatste dag van de Keltische kalender, 

dus eigenlijk was het dan oudejaarsavond. Het nieuwe jaar begon dus op 1 november. 

2. Er wordt beweerd dat wanneer je je kleren binnenstebuiten draagt op Halloween en je 

achteruit loopt je een heks zult tegenkomen. 

3. Sommige honden zijn allergisch voor katten 

4. een baby zuigt op zijn duim, baby olifanten doen dit ook maar dat niet met hun duim, ze 

doen dit door op hun slurf te sabbelen. 

5. Een regendruppel van met zo’n 38 km/u naar beneden! 

6. Voor 1 grote honing pot heeft een bij 5 miljoen bloemen moeten bezoeken. 

7. De langste worm ter wereld is wel 30 meter lang geworden. 

8. In dubai staat binnen in een hotel een regenwoud van 7.000 vierkante meter. 

9. De Franse versie van donuts ‘pet de nonne’ heten, letterlijk vertaald: ‘nonnenscheet’! In 

Frankrijk lijken donuts ook meer op smoutebollen dan op de Amerikaanse donuts. 

10. Het eerste recept van bier komt uit Mesopotamië, het recept is 3.900 jaar oud en het is 

geschreven op een stenen tablet. 

11. Volgend de universiteit van Pennsylvania zouden de bouwers van de piraminders in ruil voor 

hun harde werk, 4 à 5 liter bier naar huis mee krijgen. 

12. Wanneer een pinguin vis eet, eet ze altijd eerst het hoofd op. Zo glijd de vis sneller naar 

binnen. 

13. Als je gilt voor 8 jaren, 7 maanden en 6 dagen heb je genoeg geluidsenergie geproduceerd 

om een kopje koffie op te warmen. 

14. Een koe kan een trap oplopen maar ze kan die niet terug naar beneden lopen. 

15. Baby’s worden geboren zonder knieschijven. 

16. honing het enige voedsel is dat niet slecht wordt, het blijft meer dan 3000 jaar eetbaar. 

17. Je kan jezelf niet kietelen (de beweging wel maar het kietel gevoel niet). 

18. in de casino’s van Las Vegas nergens een klok of raam te bespeuren is. Ze willen niet dat de 

mensen weten of het dag of nacht is! 

19. als je in Tokio om 7h ’s morgens het vliegtuig neemt, dat je dan om ongeveer 16.30h de 

vorige dag aankomt in Honolulu. 

20. We zien altijd maar 1 kant van de maan, ookal draait die rond zijn eigen as. Dit verschijnsel 

heet gebonden rotatie. 

Dit was het dan voor deze maand!!!! 



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

