
 
 

 
 

 

 
               
        

 Het maandblad van…. 
 

 
 

 
 

  

Maand: 

Maart 

2020 



Voorwoord 
Beste Flandrien/ Flandrienne, 

Maart, het begin van de lente, maar ook het ultieme startschot van de voorjaarsklassiekers. De 

verwachtingen zijn gigantisch, net terug van hoogtestage en de beste vorm laat niet lang meer op 

zich wachten. Pieken tegen 5 april met De Ronde is het grote hoofddoel.  

Opwarmen doen we in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Hier zal wedstrijdritme 

opdoen en ons meten aan de andere grote namen van groot belang zijn. Voor elke kasseistrook zal 

het een gevecht worden om vooraan te geraken en te blijven. Iedereen zit nog fris en de zenuwen 

staan gespannen, dat zal zich vertalen in valpartijen en vurige aanvalsgolven. Recht blijven is dus de 

grote boodschap. 

Hierna verkassen we naar Italië. Onder de Toscaanse zon wordt het stof vreten in ’t wiel van Woutje 

en Tiesj, een podiumplek ligt al binnen de verwachtingen.  

Maar nu is ’t voor echt, La Primavera (Milaan-Sanremo), een monument dat iedereen op zijn 

palmares wil schrijven! Focus, focus, focus wie zich in de lange opbouw in slaap laat wiegen is gezien.  

Drie dagen later start alweer een loodzware week met: E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Dwars Door 

Vlaanderen. Maar de echte Flandrien komt nu pas in zijn element. Hij/ zij zit nog fris en hoopt op 

regen en wind, om een moordende editie van De Ronde op zijn naam te kunnen schrijven.  

Op deze exacte wijze zullen de Flandriens van Chiro Eppegem het gure weer op een Maartse 

Chirozondag omarmen. En met een euforisch gevoel alsof ze De Ronde van Vlaanderen gewonnen 

hebben zullen zij huiswaarts keren.  

Kobe 

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

Zondag 8 maart 2020  
Chiro 
 

Zaterdag 14 & zondag 15 maart 2020 
Geen chiro → allen welkom op onze bingo & restaurantdagen!!! 

 
Zondag 22 maart 2020 
Geen chiro (leidingsweekend) 
 
Zondag 29 maart 2020 
Chiro 
 
 

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

 
- 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 
 

Beste ouders en ribbeltjes,  

Het is alweer de derde maand van het nieuwe jaar, wat gaat het snel! In maart zeggen we vaarwel 

tegen de winter en verwelkomen we de lente! 

 

01/03: Op deze prachtige chirodag gaan we starten met het inoefenen van enkele chiroliedjes zodat 

jullie al voorbereid zijn voor het kamp. Nadien trekken we samen met jullie terug naar de tijd van de 

ridders en prinsessen. Het belooft een avontuurlijke dag te worden! 

 

08/03: Zijn jullie klaar om de strijd aan te gaan tegen jullie mede-ribbels? Het is tijd om eens te testen 

wie de sterkste, snelste, stoerste, liefste, … ribbel is! Kom maar… als je durft…  

 

15/03: Vandaag is het helaas geen Chiro…  maar niet getreurd, jullie zijn allemaal welkom op de 

BINGOOO! Meer informatie vinden jullie op onze facebookpagina en onze website ☺. 

 

22/03: Hopelijk worden jullie niet snel zeeziek want vandaag gaan we op schattenjacht! We zullen als 

echte piraten een kaart moeten volgen en vechten tegen zeemonsters. Hopelijk vinden we de schat 

voor dat de beruchte rosbaard Bavair hem vindt… 

 

29/03: Nu het lente is, wordt het hopelijk weer snel warmer… Dit zou ideaal zijn, want wij houden 

vandaag een super leuke sportdag! We zullen verschillende sporten uitoefenen zoals voetbal, tennis 

en zelfs frisbeeën. Geen excuses dus om thuis te blijven, er is voor ieder wat wils!  

 

Groetjes,  

De ribbelleiding (Bavo, Charlotte, Sebastiaan, Marlies en Raf) 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

1 Maart 

Het is nationale complimentendag!! Bereid dus al enkele complimentjes 

voor die je je leiding al een heel jaar wou zeggen, maar nooit durfde. Voor 

alle gromberen onder ons maak je klaar om overspoeld te worden met 

complimenten en knuffels.  

8 Maart 

Weer een speciale dag vandaag, die feestdagen blijven maar komen… 

vandaag is het internationale vrouwendag. We zullen zien wie het sterkst, 

slimst en het best is de jongens of de meisjes. 

15 Maart 

Vandaag is het geen chiro ☹☹☹, maar niet getreurd… jullie zijn 

allemaal meer dan welkom op de bingo!!! Dus allen daarheen!!!! 😊  

22 Maart 

Jullie zullen verrast worden vandaag, wil je weten wat de verrassing is? 

Zeker komen dan! 

29 Maart 

Jullie hebben net een megasuperfantastischelegendarisch weekend 

achter de rug, nu is het tijd om thuis even uit te rusten.  

 

Groetjes, 

 

Jullie megasuperfantastischelegendarische leiding  

 



RAKWI 
Hey hey liefste rakwi’s! Het is alweer tijd voor een nieuwe maand! 

Een hele leuke maand want in maart begint de lente en gaat het 

eindelijk weer mooi weer zijn, jippieeeee!! 

8 maart 

Meisjes aan de macht wohoowww!! Vandaag is het internationale 

vrouwendag en om dit te vieren bepalen de meisjes vandaag wat we 

gaan doen! Zeker komen dus (jongens jullie zijn ook nog steeds 

heel erg welkom hoooor) 

14 & 15 maart 

Dit weekend is het helaas geen chiro      MAAAAAR niet getreurd, 

jullie kunnen allemaal superlekker komen eten en bingo komen 

spelen! Zeker komeeeeeen dus! 

22 maart 

Vandaag wordt een echte verrassing, willen jullie weten wat deze is? 

----> KOMEN 

29 maart 

Vandaag is de dag waar jullie op hebben gewacht! Wij gaan samen 

uitzoeken of jullie de sterkste rakwi’s van heel Zemst zijn. Jaja we 

gaan andere chiro’s en scoutsen uitdagen!! Vergeet zeker niet met 

de fiets te komen! 

 

Zo dit was het al weer voor deze maand, heel veel kusjes 

Ellen, Jens, Arne, Kayn & Kaat 

PS: aan alle mama’s en papa’s laten jullie aub weten of jullie 

zoon/dochter meegaat op weekend?  



 

Tito  
8/03: 

- Vandaag gaan we wandelen doorheen het leven.  

 

15/03: 

- Het is bingo dit weekend. Allemaal komen!! Superleuk!  

 

22/03: examenregeling (16u-18u) 

- We gaan vandaag nog eens wandelen, maar een beetje verder deze keer. 

 

29/03: examenregeling (16u-18u) 

- Vandaag gaan we wandelen op een creatieve manier. 

 

Met vriendelijke groet  

Uw leiding: Fien, Dillen, Femke en Kobe 

 
 

 

 

 



Keti 

 

 

 

 

 

 

 



Aspi 
Hey aspitjes, ik heb eigenlijk een vraag naar jullie of hij zal beantwoord worden weet ik eigenlijk niet 

want mijn vraag luid; Lezen jullie de rochi eigenlijk? Zijn jullie niet benieuwd wat er elke maand/ elke 

zondag op het programma staat? Of jullie gaan er misschien gewoon vanuit dat wij altijd iets vets 

verzinnen om te doen, dat kan natuurlijk ook. Kan ook zijn dat mijn interpretatie echt totaaaaal 

verkeerd is en dat het jullie favoriete momentje van de dag is om de rochi te lezen. Ik neem toch 

liever de proef op de som. Zij die mij zondag het juiste antwoord geven elke zondag wacht een 

beloning.  Voor de trouwe lezers onder ons begrijp ik dat dit nu eerder een teleurstellende rochi is 

omdat nu ons programma wat euhm aleja eerder super vaag is haha maar wij leiding gaan zeker 

weten zorgen voor kei toffe zondagen.  

1 maart 

Wie was de tweede president van de Verenigde Staten van Amerika? 

8 maart 

Wie speelde de rol van “Mr Freeze” in de film “Batman and Robin”? 

15 maart 

BINGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

22 maart  

Wie had een hit in 2000 genaamd ‘Love Don`t Cost A Thing`? 

29 maart  

In de beroemde formule E = mc kwadraat, als “E” staat voor Energie en “M” voor Massa, waar staat 

“c” voor? 

 

Jullie leiding 

 

 



 

 

         
 



 

 

 

1. De langste plaatsnaam ter wereld is te vinden is Wales, hier kun je het dorpje 

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch vinden. Deze plaatsnaam telt 

maar liefst 58 letters. 

2. Dolfijnen slapen met hun ogen open of alleen met 1 oog open. 

3. Clownvissen beginnen hun leven als een mannetje en tijdens hun leven veranderen ze in een 

vrouwtje. 

4. Op de planeet Jupiter regent het diamanten, maar je zal er wel direct dood gaan. 

5. De hondenrassen chow-chow en Shar-Pei zijn de enige rassen met een zwarte tong. Alle 

andere honden hebben een roze tong, net als de mens. 

6. Een bij kan 300 keer zijn eigen gewicht tillen en een mier 50 keer zijn gewicht. 

7. Het is mogelijk voor mensen om balonnen op te blazen met hun oren. Maar hoe dit gedaan 

word, geen idee. 

8. Het merendeel van de mensen kent het verschil niet tussen honger en dorst. De meesten 

hebben de neiging om iets te eten als we dorst hebben. 

9. Alle panda’s in de wereld komen uit China. 

10. De snorkels (programma)  is een Belgisch tv programma. 

11. Meer dan 200 scheepswrakken liggen verspreid over heel de zeebodem van de noordzee. 

12. De tijd bij je voeten gaat langzamer dan bij je hoofd. Hoe dichter je bij de aarde bent, hoe 

langzamer de tijd gaat. Geen enorme verschillen, want dan zou het helemaal mis gaan, maar 

er is een verschil. Sta je op de top van de Mount Everest dan duurt een jaar 15 

microseconden korter dan op zeeniveau. 

13. Er is maar één klok die goed loopt. De strontium klok is de enige échte klok met de enige 

échte tijd. De komende 15 miljard jaar in elk geval. 

14. Elke dag duurt steeds iets korter. Elk jaar duurt daardoor 1,7 milliseconde korter. Iets dat om 

de zoveel tijd gecompenseerd moet worden, met die schrikkelseconde. 

15. Wij bestaan (relatief gezien) pas 2 minuten. De aarde is 13,8 miljard jaar oud. Zou je al die 

miljarden jaren in 1 jaar proppen, dan zouden dino’s er tot 29 december zijn en zouden wij 

op 31 december om 11:58 pas de kop opsteken. 

 

Dat was het dan weer voor deze week!! 

 
 

 



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  
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