
 
 

 
 

 

 
               
        

 Het maandblad van…. 
 

 
 

 
 

  

Maand: 

September 

oktober 

2020 



Voorwoord 
Hallo iedereen, 
 
Na een veeeel te lange tijd kunnen we eindelijk terug naar de chiro, yes! Wij kijken er 
superhard naar uit om weer samen met jullie te ravotten.  
 
Ik ga even van dit moment gebruik maken om een beetje reclame te maken. Zoals jullie wel 
weten worden onze nieuwe lokalen gebouwd. Om hiervoor genoeg centjes bij elkaar te 
krijgen worden er door de vzw Vrienden van chiro Eppegem allerlei activiteiten 
georganiseerd. Rond deze tijd vindt normaal gezien de WBKS plaats. Alleen kan deze jammer 
genoeg niet in zijn oorspronkelijke vorm doorgaan. Maaaar niet getreurd! Deze gaat wel 
door in de vorm van een “take-away”. Nu hoor ik sommigen al denken “heu, WBKS voor wat 
staat dat?”. Wijn-, bier-, kaas- en saucissenavond, dat kan niet slecht zijn he. Dus voor al wie 
wil kan je kaas-en/of vleesplankjes bestellen en deze dan op 10 oktober afhalen. Ben je wel 
geïnteresseerd? Neem dan zeker een kijkje op het facebookevenement genaams “WBKS 
2020”.  
 

Nu we toch bezig zijn heb ik nog een hele belangrijke mededeling! 
We zijn allemaal heel blij dat er terug chiro mag gegeven worden, maar dit moet wel veilig 
gebeuren natuurlijk. Daarom is het belangrijk dat ouders en kinderen vanaf 12 jaar altijd een 
mondmasker aandoen wanneer ze naar de chiro komen! Wanneer de kinderen in hun 
bubbel zijn mag het mondmasker af. 
Ook zal het aankomen en vertrekken er een beetje anders uitzien. Elke bubbel komt op een 
andere plek toe. 
 
RIBBEL: pleintje  
SPEELCLUB: opening in de omheining tussen de kegel en het pleintje 
RAKWI: de parking van de jeppe 
TITO-KETI-ASPI: aan de overkant van de brug (veldje waar de leidingsverdeling was) 
 
Het is echt belangrijk dat jullie jullie hier aan houden. Natuurlijk zal de leiding dit mee in 
goede banen leiden. 
 
Dan heb ik nog een allerlaatste mededeling voor jullie: als jullie een drankkaart willen kopen, 
gelieve hiervoor dan 10 euro mee te brengen. Voor zij die het systeem nog niet kennen leg ik 
het even uit. Op de chiro houden wij altijd een vieruurtje, daar kan er iets gegeten en 
gedronken worden. Hiervoor werken wij met drankkaarten van 10 euro waardoor je kind wel 
even verder kan. Een drankje kost 1 euro, chips kost 0.5 euro. Als de drankkaart bijna op is, 
laten we dit aan jullie weten. 
 
Zo, dit was het dan. Hopelijk tot zondag! 
Groetjes 
Kaat  
 

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 september/oktober 
 

Zondag 20 september 2020  
Chiro 
 

Zaterdag 27 september 2020 
Chiro  

 
Zondag 4 oktober 2020 
Chiro 
 
Zondag 11 oktober 2020 
Chiro (pannenkoekenverkoop aspiranten) 
 
Zondag 18 oktober 2020 
Chiro 
 
Zondag 25 oktober 2020 
Chiro 
 
 

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

 
- 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.   



 

PANNENKOEKENVERKOOP 

aspiranten 

 

€1/stuk 

Geef je kind op zondag 11 oktober een centje mee zodat hij/zij mee 

kan genieten van de overheerlijke pannenkoeken van de aspiranten. 

 

 

 

Mmmmmmmmmm 
 

 

 



RIBBELS 
Kiekeboe! Eindelijk kunnen we weer elke zondag een paar uurtjes gaan ravotten op de Chiro, jippie! Wij hebben er alvast 

super veel zin in, jullie toch ook???  

 

20 september  

Als we jullie zouden vragen welke dieren jullie allemaal al kennen, zullen jullie er ongetwijfeld al heel wat kunnen 

opsommen. Maar kennen jullie ook het lievelingsspelletje van al die dieren al? Nee? Kom vandaag dan zeker naar de 

Chiro en ontdek het!  

 

27 september 

Vandaag wordt het een heeeel spannende dag… jullie zullen namelijk gedoopt worden tot échte ribbels! Het start met 

een emmertje water over jullie hoofd maar daar blijft het natuurlijk niet bij      . Dat belooft plezant te worden! Vergeet 

zeker geen extra trui mee te brengen om nadien te kunnen aantrekken.  

 

4 oktober  

Amai, het is alweer oktober! Deze zondag zullen verschillende teams tegen elkaar strijden om de beste lollylekkers ter 

wereld te worden! Benieuwd wat we precies van plan zijn? Komen is de boodschap!  

 

11 oktober  

Hebben jullie er ook altijd al van gedroomd een echte cowboy of indiaan te worden? En wisten jullie dat dit volk ook wel 

een pannenkoekje lust? De aspiranten verkopen pannenkoeken aan 1 euro/stuk om hun kas te spijzen, vergeet dus zeker 

geen centje mee te nemen als je er graag eentje wil      .  

 

18 oktober  

Zijn jullie ook benieuwd hoe een baby na zoveel jaar een lieve oma of opa wordt? Als 3 jarige speel je graag zakdoek 

leggen, als 8 jarige speel je al liever wat stoerdere spelletjes, maar wat speel je dan als je 16, 35 of 70 jaar bent? Dat 

kom je allemaal te weten vandaag!  

 

25 oktober  

Omdat het de laatste zondag van oktober is, nemen de aspiranten het voor één keertje van ons over terwijl wij (de 

leiding) de Chiro weer op orde zetten. Wat jullie vandaag zullen uitspoken, is dus nog een verrassing!  

 

Vele knuffels van jullie aaaaallerliefste leiding, 

Arne, Jef, Dylan (beter bekend als Dillen), Ellen, Charlotte  

 



SPEELCLUB 

Hallooooo liefste speelclubbertjes!! Het nieuwe chirojaar is begonnen en wij 

zijn klaar om er een topjaar van te maken jippieee! 

20/09 

Yesyes, ze geven goed weer vandaag! Komen jullie mee met water spelen? 

27/09 

Ook vandaag kan het wel eens een beetje nat worden, meer weten? Gewoon 

komen! 

04/10 

Wooow het is al oktober, de tijd gaat snel. Maar hoe snel zijn jullie eigenlijk?  

11/10 

Ik heb gehoord dat de aspis lekker pannenkoeken verkopen mmmh! Breng 

dus zeker centjes mee hiervoor 😊 Voor de rest is deze dag 1 groot mysterie! 

18/10 

Vandaag gaan we voor eens en voor altijd uitmaken wie het sterke geslacht 

is. Jongens tegen de meisjes, game on! 

25/10 

Alweer de laatste chirodag van deze maand ☹ Vandaag doen we alles 

omgekeerd. 

 

Hupla, de maand is alweer om. Wij hopen op een maand vol plezier. Tot op 

de chiro!!!  

Kaat, Charlotte, Ward en Raf 

 

PS: vergeet niet dat jullie bij het toekomen een aparte ingang hebben, 

namelijk de opening tussen de kegel en het pleintje!!! 

 



20 september 
 

Hey hey liefste rakwi’s! We beginnen ons jaar meteen met een grote strijd, en 
nee, niet tegen elkaar, maar tegen jullie nieuwe leiding! Wij gaan vandaag 
testen hoe goed jullie als team kunnen werken; jullie nemen het namelijk tegen 
ons op in één tegen allen. Zeker komen dus! 
 

27 september 
 

Om onze eerste Chiromaand spetterend af te sluiten hebben we besloten om 
ons nog eens lekker vuil te maken. Op het programma van vandaag staan veel 
leuke spelletjes in één bepaald thema. Wil je weten wat dat thema is, wees dan 
paraat, want deze zondag wil je écht niet missen! 
 
 
 
Zo, dat was het alweer voor deze maand! 
 
Groetjes en een stevige linker elleboog van jullie leiding, 
Olivier, Jeppe, Jolien en Marlies 
 
 
  



4 oktober 
 
Vandaag nemen we enkele stappen terug in de tijd. We gaan nog eens terugblikken op de 
beste tijd van het jaar -en dan heb ik het natuurlijk over Chirokamp! Spongebob, Schotland, 
Piratenkamp, … Hoever kan jij nog teruggaan, en welke kampen heb je al allemaal 
meegedaan? Om nog eens terug te denken aan al die mooie tijden -van voor en van na jullie 
tijd- spelen we vandaag spelletjes in thema van deze kampen! Wees dus zeker paraat!  

11 oktober 
 
Joepie, het is alweer zondag! Deze zondag gaan we ons geluk testen -en nee niet in de liefde, 
maar in het spel; we leggen ons lot volledig in handen van het rad van fortuin en bepalen 
onze hele dag door aan het wiel te draaien. Als je wil weten wat het rad voor ons in petto 
heeft moet je dus zeker komen! 

18 oktober 
 
Vandaag blijven we nog eens goed in thema; wil je weten wat het thema is? Het is een 
voorwerp dat je dagelijks gebruikt; bij je maaltijden en zelfs tijdens het 4-uurtje op de Chiro. 
Als je de opening ervan naar boven richt kun je het niet gebruiken en als je het naar beneden 
richt verliest het zijn inhoud. Weet je waar ik het over heb? Proficiat, en zo niet, des te meer 
reden om vandaag te komen! 
 

25 oktober 
  
Vandaag wandelen we door het leven, of beter gezegd lopen we door het 
leven. We gaan namelijk van onze geboorte tot onze dood leven op één dag! 
Zeker komen dus, want we gaan plezier maken alsof het de laatste dag van ons 
leven is! 
 
 
Ziezo, dat was oktober dan weer. Tot in november! 
 
 Groetjes van Olivier, Jolien, Marlies en Jeppe 

 

 

 

 

 



Tito 
 

 

 

 

 

20/09/2020 

Eindelijk de eerste echte chiro zondag, aangezien jullie nieuwe leiding hebben en wij nieuwe leden 

hebben we geen flauw idee wat jullie graag spelen. Dus hebben wij hebben een doos met allemaal 

spelletjes, door jullie al opgeschreven en gaan we deze spelletjes spelen. 

 

 

27/09/2020 

Aangezien er een paar nieuwe leden zijn en hun dus ook niet echt kennen moeten we ze natuurlijk 

laten zien hoe leuk de chiro is. Kom allemaal dus zeker met de fiets, neem een mondmasker mee 

want we gaan op verplaatsing teambuilding activiteiten doen, zo versterken we van iedereen de 

band met de chiro en onze vriendschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keti: 
20 september: 

Vandaag gaan we nog een laatste keer genieten van het goede weer. We zullen er buiten nog 

eens een actieve chiro zondag van maken.  

 

27 september: 

Vandaag gaan we een originele chirodag houden: verwacht jullie aan reusachtige 

gezelschapspelen, de klassieke chirospelen, nostalgische spelen van in jullie kindertijd en nog 

veel meer.  

4 oktober:  

Vandaag kan jullie voltallige leidingsploeg jammer genoeg niet aanwezig zijn. Maar niet 

getreurd want wij hebben voor vervanging gezorgd. Een oude bekende zal ons vandaag 

bijstaan om jullie mee te entertainen.  

11 oktober: 

Breng jullie fiets mee! 

18 oktober: 

Vandaag gaan we ons amuseren met iets kleins bestaande uit 52 aparte stukken. Met dit 

voorwerp kunnen we allerhande activiteiten doen. We zorgen vandaag voor een combinatie 

tussen rustige en actieve spelen. 

25 oktober:  

Vandaag gaan we een olympische gladiatorendag houden, Femke heeft al enkele leuke ideeën 

om er weer een geweldige dag van te maken.  

 

 

 

Veel groeten! 

Femke, Arne en Baki 

 

 

 



Vandaag gaan we met behulp van pijltjes het andere team zoeken.

Vandaag gaan we proberen te overleven. 

Vandaag gaan we lekker op het gemakje gezellige spelletjes spelen. 

Vandaag gaan we wat centjes verdienen door pannenkoeken te verkopen. 

Vandaag gaan we iets doen dat jullie nog niet mogen weten. TOP SECRET BUT BE THERE! 

Vandaag gaan we de weg naar buiten zoeken. 

 

Aah ja! Moesten jullie zich vervelen vinden jullie hieronder nog een sudoku. Have fun! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XOXO Fortan, Beust en Chiara XOXO 

 
 
 

 



CONTACT 

RIBBELS 

Ellen Van Campenhout Jef Goovaerts  

Leiweg 24 Heustraat 2  

1980 Eppegem 1980 Zemst 

0476/46.67.87 0479/12.40.14 

ellen@chiroeppegem.be jef@chiroeppegem.be 
    

Dylan Goovaerts Charlotte Mergaerts 

Nieuwe Rolleweg 105 Grimbergsesteenweg 11 

1800 Vilvoorde 1980 Eppegem  

0493/60.54.70 0499/17.13.14 

dylan@chiroeppegem.be charlotte@chiroeppegem.be 

  
Arne De Peet  
Heustraat 98  
1980 Zemst  
0468/10.52.92  
arnedp@chiroeppegem.be  

SPEELCLUB 

Raf Van Waeyenbergh Kaat Bakelants 

Weerdsesteenweg 31 Kompaartveld 30 

1982 Elewijt 1980 Eppegem 

0470/68.20.68 0498/51.23.12 

raf@chiroeppegem.be kaat@chiroeppegem.be 
    

Charlotte Van Langenhove Ward Van Assche 

Elewijtsesteenweg 126 Kompenhofstraat 57 

1980 Eppegem 1980 Eppegem 

0468/20.38.30 0474/51.37.20 
charlottev@chiroeppegem.be ward@chiroeppegem.be 

   
  
  
  
  
  

RAKWI 
Jeppe Nielsen Marlies Van den Ecker 

Baron de Royedreef 28 Heustraat 102 

1980 Eppegem 1980 Zemst 

0475/70.75.34 0499/74.69.93 

jeppe@chiroeppegem.be marlies@chiroeppegem.be 
    

Olivier Van Schoubroeck Jolien Lamberechts 

Grimbergsesteenweg 5 Kompaartveld 25 

1980 Eppegem 1980 Eppegem 

0471/09.40.24 0474/59.28.55 

olivier@chiroeppegem.be jolien@chiroeppegem.be 
    

  



  

  

  

  

  

TITO 

Elien De Peet Kayn Van Lint 

 Heustraat 98 Bonekruidstraat 59 

 1980 Zemst 1982 Elewijt 

 0486/41.68.60 0471/21.31.33 

 elien@chiroeppegem.be kayn@chiroeppegem.be 

  

Cedric Vandevoorde Nicolas Kraus 

Korporaal Tresigniesstraat 10 Clemenceaustraat 157 

1980 Eppegem Sint-Katelijne Waver 

0498/56.22.68 0487/65.84.87 

cedric@chiroeppegem.be nicolas@chiroeppegem.be 

KETI 
Arne Van Waeyenbergh Stijn Bakelants 

Grimbergsesteenweg 166 Kompaartveld 30 

1980 Eppegem 1980 Eppegem 

0479/40.55.34 0474/11.16.42 

arnevw@chiroeppegem.be stijnb@chiroeppegem.be 

  
Femke Van Steenwinkel  
Damstraat  104  
1800 Houtem  
0484/37.80.16  

femke@chiroeppegem.be  

ASPI 
Chiara Jakubek Jonas Vandevelde 

Bovenweg 35 Grimbergsesteenweg 151 

1980 Zemst 1980 Eppegem 

0497/84.02.62 0479/83.06.98 
chiara@chiroeppegem.be jonas@chiroeppegem.be 
  

Jens Fortan  

Kompenhofstraat 17  

1980 Eppegem  

0498/19.72.74  

jens@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

