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Maand: 

Februari 

2020 



Voorwoordje 
Beste oudertjes, lidjes & sympathisantjes. 

Terug van weggeweest. Nadat ik afgelopen maandje juni van het vorige jaartje op pensioen ging, is er 
een kriebeltje gekomen om nieuwe wetenschappelijke exposeetjes te schrijven, vol met nieuwe 
journalistieke verhaaltjes en nieuwswaardige feitjes gebracht door mij, Professortje Oud-Leidertje. 
Waar ik vroeger met mede-Oud-Leidertjes Frétje en Driesje zulke artikeltjes schreef, zal ik dat nu ook 
doen, mits een beetje raad van hen. Jullie vragen je waarschijnlijk af: “Waarom schrijft dat professortje 
in verkleinwoordjes?” Aandachtige en trouwe lezertjes zullen door hebben dat we heden, het maandje 
februari zijn, en het traditietje wil dat het Rochietje dan in verkleinwoordjes wordt geschreven. Zoals 
bij de verhaaltjes van het Oude Belgje Valentorixke –nog dapperder dan Ambiorixke- die de hartjes van 
de Romeintjes verzamelde voor Valentijntje. Gefascineerd door dit fabeltje ben ik verder gaan zoeken 
naar de rootsjes van het feestje Valentijntje. Met resultaatjes! 

We zijn gaan graven in de archiefjes en zijn tot het constatatietje gekomen dat niet enkel Valentorixke, 
maar ook een ander figuurtje een oorsprongetje heeft in het feestje van Valentijntje. Zo was er enkele 
eeuwtjes na Valentorixke, in het derde eeuw na Christusje, het Heertje Sint-Valentinuske. 

Sint-Valentinuske was bisschopje van Terni in Italië en stond bekend om zijn betrokkenheidjes met de 
arme, oudere en kwetsbare mensjes in het maatschappijtje. Hij zocht hen geregeld op en nam altijd 
een bloemetje mee. Naar verluidt was het bisschopje een toegewijd verzorgertje van het 
bloementuintje in het kloostertje waar hij resideerde. Van heinde en verre stroomden 
bewonderaartjes toe om zijn tuintje te bezichtigen. Aan jonge paartjes schonk het bisschopje een fraai 
bloemetje als symbooltje van trouw en genegenheid. Het bisshopje was naar verluid geïntegreerd door 
de verhaaltjes van het dappere oude Belgje Valentorixke, waardoor hij zo veel liefde toonde aan zijn 
naaste mensjes. 

Rond 270 na Christusje stierf Sint Valentinuske het marteldoodje in Rome. Over het jaartalletje bestaan 
enige twijfeltjes, maar over het sterfdagje is iedereen het eens: 14 februari, het latere Valentijnsdagje. 
Zijn grafje werd druk bezocht, vooral door verloofde koppeltjes die zijn zegentje over hun toekomstig 
huwelijkje wilden afsmeken. St.-Valentinuske wordt vaak afgebeeld met het zwaardje waarmee hij 
onthoofd is. 

Pausje Gelasiusje I riep in 496, 14 februari uit tot het dagje van de Heilige Valentinuske. In het tijdje 
van pausje Gelasiusje was er echter geen enkel biografisch gegeventje meer over hem bekend. Sint-
Valentinuske werd genoemd als iemand "die terecht door mensjes wordt vereerd, maar wiens daadjes 
slechts aan God bekend zijn". 

Straf dat belangrijke historische figuurtjes zoals Valentorixke en nu dus ook Sint-Valentinuske een 
blijvend invloedje hebben op onze hedendaagse normpjes en cultuurtjes. Wie had ooit gedacht dat we 
het feestje Valentijntje gingen vieren door deze twee dappere mannetjes. Daarom dat we nu ook het 
traditietje hebben om met Valentijntje een bloemetje aan ons liefje te geven, zoals Valentijntje dat 
vroeger deed voor andere koppeltjes. Laat dit ook een lesje zijn dat iedereen op ons Chirootje aardig 
en lief is tegen elkaar, zoals Sint-Valentinuske dit zou gewild hebben. 

Ik hoop dat jullie lezertjes weeral wat bijgeleerd hebben dit maandje, graag tot een volgend keertje! 

Professortje Oud-Leidertje 

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

http://www.chiroeppegem.be/
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Data februari 
 

Zondag 2 februari 2020  
Chiro 
 

Zondag 9 februari 2020 
Chiro 

 
Zondag 16 februari 2020 
Geen chiro (leidingsweekend) 
 
Zondag 23 februari 2020 
Chiro 
 
 

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

 
- LWII: 14- 16 februari 2020 →  Geen chiro 
- Speelclubweekend: 27- 29 maart 2020 
- Rakwiweekend: 10- 12 april 2020 
- 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.   



 

Beste ouders, 

Op zaterdag 14 maart 2020 wordt door enkele enthousiaste ouders van leden/leiding een fuif 

georganiseerd ten voordele van de bouw van onze nieuwe lokalen!! Deze zal doorgaan in 

jeugdhuis de Jeppe. 

Wij zijn alvast zeer blij met dit initiatief en hopen dat jullie massaal aanwezig zullen zijn! 

 



 

 

Op zaterdag 14 en zondag 15 maart organiseren wij weer onze jaarlijkse bingo met 

restaurant. Het belooft weer gezellig te worden! Op volgende uren hopen we jullie allemaal 

te zien in de parochiezaal van Eppegem (Zenneweg 3) voor een lekkere spaghetti, vol-au-

vent of een spelletje bingo: 

ZAT 14/03 

18u - 21u: RESTAURANT 

ZON 15/03 

11u30 - 14u: RESTAURANT 

15u - 18u: BINGO & TAARTENWEDSTRIJD 

 

(Je kan al deze informatie steeds terugvinden op het facebookevenement) 

 

Nog enkele praktische zaken: 

• We zijn nog opzoek naar enkele vrijwilligers die een handje kunnen komen helpen. 

Zaterdagvoormiddag (bij de voorbereidingen) en/of tijdens de uren van restaurant en 

bingo is alle hulp zeker welkom! Als je zin hebt om ons te helpen er een fantastische 

bingo van te maken, kan je dit laten weten via een mailtje naar 

chiarajakubek@hotmail.com.    

 

• Verder zijn we nog op zoek naar sponsors, indien u hier interesse in heeft of voor 

extra informatie kan u een mail sturen naar bovenstaand emailadres. 

 

• Aangezien het geen gewone zondagnamiddag is en leidingsploeg druk aan het werk 

zal zijn om alles vlot te laten verlopen tijdens het bingoweekend, zijn wij niet 

verantwoordelijk voor de kinderen dat weekend. 

 

• We organiseren ook een taartenwedstrijd! Meer informatie op volgende pagina! 

 

 

 

Ook dit jaar houden we weer een megasuperfantastische taartenwedstrijd bij de bingo! De 

persoon met de beste taart krijgt op het einde van de wedstrijd een prijs mee naar huis. 

Meedoen is simpel (en leuk!):  

mailto:chiarajakubek@hotmail.com


1) Bevestig dat je meedoet door een mailtje te sturen naar 

chiarajakubek@hotmail.com.  

 

2) Maak een lekkere, mooie en/of originele taart. Zowel nieuwe creaties als oude 

klassiekers zijn meer dan welkom, zolang ze maar eetbaar zijn!  

 

3) Breng je taart mee naar de bingo op zondag 15 maart tussen 15h en 18h.  

 

4) Krijg de meeste stemmen en ga naar huis met de prijs! * 

 

Alvast een dikke merci voor de lekkere taarten, en dat de beste bakker mag winnen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*De laatste stap is enkel van toepassing bij overwinning, indien deze niet door de deelnemer behaald wordt, kan hij/zij wel 
rekenen op oneindig veel respectpunten en een dikke, welgemeende merci van heel Chiro Eppegem 
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RIBBELS 
 

Hallo liefste ribbeltjes Jullie leiding heeft weer zijn best gedaan om weer een superplezante 

maand te plannen vol spelletjes, lachen en plezier! Hopelijk zijn jullie ook in februari weer zo 

talrijk aanwezig. 

 

02/02: Deze zondag gaan we eens op verplaatsing! We gaan op zoek naar een bos, waar we 

allemaal supertoffe spelletjes kunnen spelen en misschien ook wel een kamp bouwen. 

Hebben jullie er ook al zin in?? 

 

09/02: Oei we zijn 2 van onze leiders kwijt?!  Waar zijn Seba en Bavo nu? We moeten ze 

maar eens gaan zoeken met zen allen.  

 

16/02: Deze zondag is het spijtig genoeg geen Chiro! Jullie leiding is op weekend om het 

bivak te plannen. Maar treur niet, volgende week staan we weer allemaal paraat om er een 

superleuke chirodag van te maken! 

 

23/02: We zijn nu al wel even met zen allen samen aan het spelen op de Chiro. Maar hoe 

goed kennen jullie elkaar nu al? Vandaag gaan we allemaal spelletjes spelen om de 

groepsband nog steviger te maken en elkaar wat beter te leren kennen.  

 

Groetjes van jullie leiding xxx 

 

Seba, Raf, Charlotte, Marlies en Bavo 

 

 

 



 

 

SpeelKlup 
2 februari 2020  

Vandaag hebben we iets heel belangrijks te vieren! We 

verwelkomen Elleon na heel lang en heel ver weg geweest 

te zijn! 

9 februari 2020 

Zijn jullie benieuwd naar hoe het voelt om Viking te zijn? 

Vandaag hoef je niet tot in het verre Noorden van Europa 

te gaan! Wij zorgen voor een snelcursus! 

16 februari 2020 

Vandaag is het GEEN CHIRO. Jullie leiding is namelijk op 

vergaderingsweekend om veel te vergaderen, tot heel laat 

in de nacht! 

23 februari 2020 

Geboren worden, opgroeien, oud worden en op pensioen 

gaan, allemaal op één dag?? Ja dat kan, en wel vandaag 

op de chiro. Komen dus! 

 

 

Vele groeten van jullie leiding, 

 

Een Elien, Een Elleon, Een Chiara, Een Cedric  

EN DE ENIGE, DE ECHTE LEIDER JEF!!!!! 

 
 



Rakwi 
 

2 februari 

Eindelijk na een maand zonder ons, zijn we weer terug. Een echte chiro zondag met de spelletjes die 

jullie het liefst spelen, met andere woorden kom allemaal en we maken er weer een kei toffe dag 

van. 

 

9 februari 

We gaan allemaal team spelletjes, maar we gaan het net iets anders doen. Jullie zijn zo goed als altijd 

luidruchtig dus zullen jullie niets mogen zeggen. En voor zij die het toch wagen is er leuke tape 

voorzien, om jullie de mond te snoeren. 

 

16 februari 

OOOOOH      vandaag is het jammer genoeg geen chiro!! Jullie allerliefste leiding is druk bezig om 

voor jullie een geweldig kamp in elkaar te steken! 

23 februari 

Water, aarde, vuur en lucht deze 4 elementen gaan we vandaag bemachtigen. We gaan echte avatars 

worden vandaag. 

 

Groetjes de rakwi leiding peace out. 

 

 

 

 



Tito 
 

Stuur allemaal een bericht naar dillen en 
zeg dat hij in het vervolg de rochi moet 

doorsturen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Keti 

2 feb: vandaag gaan we geld verdienen 

met beust 

9 feb: Op 9 februari 1969 vloog de 

allereerste Boeing 747. Dus vandaag gaan 

we vliegtuigen spotten! 

16 feb: Jullie leuke leiding is op weekend 

dus jullie mogen eens een hele dag thuis 

zitten en niks doen. 

23 feb: Vandaag is het weer chiro, 

proficiat! 

 

Veel plezier met het maken van deze leuke 

sudoku (aangepast aan jullie niveau) 

 

 

 

 



ASPI 

 

2/2/2020: Vandaag gaan we met het getal 2 spelen. Wisten 

jullie dat het getal twee het tweede getal. Het is het kleinste 

priemgetal, het binair talstelsel gebruikt maar twee getallen en 

2 en 0 zijn de enige getallen die dezelfde uitkomst opleveren 

wanneer je het getal bij zichzelf optelt en wanneer je het met 

zichzelf vermenigvuldigt: 2 × 2 = 2 + 2 en 0 × 0 = 0 + 0. 

 

9/2: Vandaag gaan we ons inleven in het socialistische leven. 

In België kunnen we maar geen regering vormen en daarom 

stellen onze Waalse collega's voor om ons te bekeren tot het 

socialisme. En 9 februarie is hiervoor uitemate geschikt want 

op 9 februari 1946 is de Partij van de Arbeid opgericht. 

(Eigenlijk is het de socialistische partij van Nederland en willen 

we ons niet inleven met de Walen :o)  

 

16/2: Wauw Dag op dag 111 jaar geleden heeft Ernest 

Schackelton de magnetische zuidpool bereikt. Omdit te vieren 

gaan we ons voorbereiden op onze eigen tocht naar de 

zuidpool. Bereid jullie al voor om ijsberen of pinguïns te zien. 

Leven deze dieren wel samen op de zuidpool? 

 

23/2: Leo Baekeland is in 1944 overleden. Spijtig want hij was 

een Belgisch-Amerikaanse chemicus die de uitvinder van het 

bakeliet is. Baki gaat jullie een stukje van zijn 



familiegeschiedenis schetsen.  

 

Hopelijk zijn jullie er elke zondag, niet zoals Coecke die 

examens had heel Januari, maar jullie met open armen terug 

ontvangt zondag 2 februari. Polle en Baki zullen er ook wel zijn. 

Groetjes 

 XOXOXO, Gossip Girl 

 

Aja mijn word is dood, dus ik heb dit in WordPad geschreven. 

Ik raad jullie aan dit programme te verwijderen van jullie PC. 

 



 

 

         
 



 

 

 

 

 

1. Als je gedurende 8 jaar, 7 maanden en 6 dagen schreeuwt, produceer je genoeg 

geluidsgolven om een tas koffie op te warmen. 

2. Vlinders proeven met hun voeten. 

3. Te hard niezen kan resulteren in een gebroken rib. 

4. Wereldwijd, 23% van de defecten aan fotokopietoestellen te wijten zijn aan mensen die hun 

achterwerk probeerden te kopiëren. 

5. De allereerste webcam is uitgevonden op de universiteit van Cambridge in 1991 om te kijken 

of er verse koffie in de koffiepot zat, zonder op te hoeven staan. 

6. Een mens gemiddeld 2 cm langer is in de ochtend dan in de avond. 

7. Op Venus een dag langer duurt dan een jaar. 

8. Een giraffe zijn eigen oren kan schoonlikken met zijn tong. 

9. Kikkers niet drinken, maar water door hun huid opzuigen. 

10. Het dier dat in Afrika de meeste mensen om het leven heeft gebracht, een nijlpaard is. 

11. Er op een hamburgerbroodje gemiddeld 178 sesamzaadjes zitten. 

12. Je in Cleveland (VS) geen muizen mag vangen zonder jachtvergunning. 

13. Charlie Chaplin ooit meedeed bij zijn eigen look-a-like wedstrijd. (Hij werd derde). 

14. Druiven ontploffen als je ze in de microgolf steekt. 

15. In een origineel pak kaarten de hartenkoning, de enige koning is zonder een snor. 

16. De optimale omgevingstemperatuur voor denkwerk op school of kantoor 21 graden Celsius 

is. 

17. Vleermuizen altijd linksaf slaan, nadat ze uit een grot komen. 

18. De gemiddelde persoon na 7 minuten in slaap valt. 

Dat was het dan weer, volgende keer meer! 

 
 
 
 



 
CONTACT 

RIBBELS 

Bavo Van Steenbergen Sebastiaan Lauwers  

Brusselsesteenweg 450 Kompaartveld 23  

1980 Eppegem 1980 Eppegem 

0483/74.04.63 0496/36.62.63 

bavo@chiroeppegem.be sebastiaan@chiroeppegem.be 
    

Marlies Van den Ecker Charlotte Mergaerts 

Heustraat 102 Grimbergsesteenweg 11 

1980 Zemst 1980 Eppegem  

0499/74.69.93 0499/17.13.14 

marlies@chiroeppegem.be charlotte@chiroeppegem.be 

  
Raf Van Waeyenbergh  
Weerdsesteenweg 31  
1982 Elewijt  
0470/68.20.68  
raf@chiroeppegem.be  

SPEELCLUB 

Elleon Vervenne Cedric Vandevoorde 

Spiltstraat 65 Korporaal Tresigniesstraat 10 

1980 Zemst 1980 Eppegem 

0493/75.19.66 0498/56.22.68 

elleon@chiroeppegem.be cedric@chiroeppegem.be 
    

Chiara Jakubek  Elien De Peet 

Bovenweg 35  Heustraat 98 

1980 Zemst  1980 Zemst 

0497/84.02.62  0486/41.68.60 
chiara@chiroeppegem.be  elien@chiroeppegem.be 

   
Jef Goovaerts  
Heustraat 2  
1980 Zemst  
0479/12.40.14  
jef@chiroeppegem.be  

RAKWI 
Jens Fortan Kaat Bakelants 

Kompenhofstraat 17 Kompaartveld 30 

1980 Eppegem 1980 Eppegem 

0498/19.72.74 0498/51.23.12 

jens@chiroeppegem.be kaat@chiroeppegem.be 
    

Arne Van Waeyenbergh Kayn Van Lint 

Grimbergsesteenweg 166 Bonekruidstraat 59 

1980 Eppegem 1982 Elewijt 

0479/40.55.34 0471/21.31.33 



arnevw@chiroeppegem.be kayn@chiroeppegem.be 
    

  

Ellen Van Campenhout  

Leiweg 24  

1980 Eppegem  

0476/46.67.87  

ellen@chiroeppegem.be  

TITO 

Dylan Goovaerts Femke Van Steenwinkel 

Nieuwe Rolleweg 105 Damstraat  104 

1800 Vilvoorde 1800 Houtem 

0493/60.54.70 0484/37.80.16 

dylan@chiroeppegem.be femke@chiroeppegem.be 

  

Kobe Verhelst  Fien Van Steenbergen 

Damstraat 175 Brusselsesteenweg 450 

1800 Houtem 1980 Eppegem 

0470/53.49.04 0492/99.56.93 

kobe@chiroeppegem.be fien@chiroeppegem.be 

KETI 
Jonas Vandevelde Arne De Peet 

Grimbergsesteenweg 151 Heustraat 98 

1980 Eppegem 1980 Zemst 

0479/83.06.98 0468/10.52.92 

jonas@chiroeppegem.be arnedp@chiroeppegem.be 

  
Nicolas Kraus  
Clemenceaustraat 157  
Sint-Katelijne Waver  
0487/65.84.87  
nicolas@chiroeppegem.be  

ASPI 
Stijn Coeckelberghs Stijn Bakelants 

Kompaartveld 6 Kompaartveld 30 

1980 Eppegem 1980 Eppegem 

0477/08.88.58 0474/11.16.42 

stijnc@chiroeppegem.be stijnb@chiroeppegem.be 
  

Paulien Van den Ecker  
Heustraat 102  
1980 Zemst  
0471/29.11.34  
paulien@chiroeppegem.be  

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


 


