Het maandblad van….

Maand:
November
2021

Voorwoord
Voilà, we duiken weeral een nieuwe maand in.
De maand november, de nachten worden donkerder en de dagen kouder. Alleen maar
miserie in deze maand dus….Behalve op 11 november want op die dag is er meer dan 100
jaar geleden een einde gekomen aan de miserie die Europa/Wereld in zijn greep hield.
Maar geen paniek, in dit voorwoord gaan we geen geschiedenisles geven over WOI, maar
wel over….. de maand november. Jeeeejjjj!!!!
November, ook wel slachtmaand of bloedmaand genoemd.
De naam komt van novem, het Latijnse woord voor “negen”, maar Waarom nu net “negen”?
November was oorspronkelijk de negende maand van het jaar, omdat het Romeinse
kalenderjaar tot 153 v.Chr. op 1 maart begon. In historische bronnen tot midden in de 19e
eeuw wordt de maand dan ook wel als 9ber afgekort.

Ik hoor jullie nu al vragen: “Van Waar komt de naam slachtmaand?”
Wel die naam stamt af van het feit dat vroeger op boerderijen in de maand november een
varken geslacht werd om genoeg vleesvoorraad te hebben voor de wintermaanden.

Maar bon, ik heb het gehad met die geschiedenislessen en waarschijnlijk heeft 3/4de van
jullie niet eens verder gelezen na de 2de alinea. Dus ik stel voor dat we het hierbij houden en
allemaal tezamen uitkijken naar een nieuwe maand.

Tot dan!!!!
Ik ga mijn naam niet zeggen want ik heb schrik dat er teveel schrijffouten in gaan staan.
Adres: Zenneweg 9-11, 1980 Eppegem
Website: www.chiroeppegem.be
Contact: info@chiroeppegem.be
Rekeningnummer: 001-1453420-48

Data november
Zondag 7 november 2021
Chiro

Zondag 14 november 2021
Chiro

Zondag 21 november 2021
Chiro
Zondag 28 november 2021
Chiro

Kalender:
Hier zijn al een paar belangrijke data die je zeker in je agenda moet noteren!
- Rakwiweekend: 19-21 november
- Schaatsen: 30 januari
- Bingo- en restaurant: 12-13 maart
- Groepsuitstap: 17 april
- 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.

TROOPER
Ons steunen door online te shoppen? Dat
kan via trooper!
En het is nog simpel ook:
1. Ga naar de site van trooper.
2. Kies: Chiro Eppegem
3. Kies de site waar je iets wilt kopen
en klaar is kees! Jij betaalt niets
extra op je online bestelling, maar
wij krijgen wel een extra centje!

Ribbel
7 november
Vandaag wordt het een stoere dag en neemt de mannelijke ribbelleiding het over. Ze zullen jullie
laten zien dat ribbels tegen een stootje kunnen. Dus wind en regen houdt ons niet tegen om er
een bangelijke zondag van te maken met heel veel leuke spelletjes!

14 november
Er was eens een boom, groot en sterk, met lange takken die hoog de lucht in groeiden. Aan die
takken zaten weer kleinere takken en ga zo maar door… Aan de takken groeiden blaadjes. Veel
groene blaadjes. Het was zomer en lang licht en lekker warm. Het weer bericht zei: Af en toe een
bui. De boom zoog met zijn wortels water uit de grond om de bladeren te voeden en de boom
voelde de warmte van de zon. De bladeren kregen door het zonlicht genoeg energie om mooi
groen te blijven.

In de herfst merkte de boom dat het ’s avonds al eerder donker werd en ’s ochtends later licht. Het
werd kouder en de boom had niet meer genoeg energie om alle bladeren te voeden. Het werd tijd
om uit te rusten dacht de boom. Terwijl het buiten elke dag wat kouder werd, liet de boom zijn
bladeren vallen. Nu sliep de boom en gaf geen water meer aan de bladeren. De zon gaf te weinig
warmte en de bladeren werden geel en bruin en rood en dwarrelden met de wind mee de boom af
door de lucht of naar de grond. De boom mistte zijn groene blaadjes wel een beetje en droomt
ervan toch nog een paar groene blaadjes bij te houden. Wij zullen hem daarmee helpen vandaag
door zoveel mogelijk blaadjes terug groen te toveren.

21 november
Als ik kon toveren kwam alles voor elkaar
Als ik kon toveren was niemand de sigaar
Als ik kon toveren, kon toveren, kon toveren, kon toveren
Dan hielden alle mensen van elkaar
Ieder huis had honderd kamers, in elke kamer stond TV
En mijn ouders bleven eeuwig leven, en ik leefde met ze mee
De rivier was niet van water, maar van sinaasappelsap
En ik zou niet hoeven leren wat ik eigenlijk niet snap
Als ik kon toveren kwam alles voor elkaar… Ti Ta tovenaar, ben je daar?
Jammer, ik had gehoord dat als ik een tover liedje zong, er een tovenaar tevoorschijn ging
komen, maar hij is er niet.
Misschien als we met zen alle zingen en zelf wat leren toveren, zullen we de tovenaar vinden?

28 november
Brr het wordt frisjes en snel donker en dat betekent dat veel dieren hun winterslaapje beginnen.
Jammer, want dan zien we die dieren voor een paar maanden niet. We zullen ze anders nog voor
een laatste keer slaapwel zeggen en een leuk spelletje spelen voor ze gaan slapen. Dan kunnen
ze heel gelukkig en moe gaan slapen.

Groetjes,
Femke, Jens, Arne VW en Elien

SPEELCLUB
7 november
Beste Speelclubbers, vandaag gaan we jullie opleiden tot koene ridders. Maak je alvast klaar
voor een zware en heldhaftige training.

14 november
Ik hoop dat jullie jonge beentjes in vorm zijn, want vandaag spelen we loopspelletjes.

21 november
Na die vermoeiende dag van vorige week gaan we er allemaal bij neerzitten; we laten die
beentjes rusten en spelen de hele dag met stoelen!

28 november
WEEKEEEEEEEND!!!!!!!!!!!!!!!!

Rakwi
Yooo liefste rakwi’s, het wordt al een beetje kouder MAARRRR blijf gerust massaal afkomen want november beloofd alvast
een topmaand te worden!!
7 november
Wij zijn eens benieuwd wie van jullie het sterkste/behendigste/slimste/… is. Zij die op het einde van de dag bovenaan de ladder
staan worden gekroond tot opperrakwi en mogen volgende week de hele dag hun kroon en titel showen. Begin alvast met een
strak workoutschema om jullie abs/biceps en brein te trainen. Hier vinden jullie alvast wat inspiratie!

14 november
Op 11 november herdenken we de wapenstilstand van 11/11/1918, die het vredevolle einde betekende van één der
verschrikkelijkste perioden des mensen. Om 5 uur 's nachts werd de Duitse capitulatie in het wapenstilstandsrijtuig op het
westelijk front nabij Rethondes getekend door Foch en de Duitse delegatie, maar de wapenstilstand ging pas in om 11 uur.
Tijdens deze laatste 6 uur vielen aan beide kanten nog vele slachtoffers, terwijl de overgave al ondertekend was. Omdat jullie al
dit natuurlijk allemaal geleerd hebben/zullen leren op school, gaan we jullie op een harde doch speelse, vredevolle manier
kennis laten maken met de protagonisten van de Grote Oorlog. Kruip maar optijd in jullie bedje, want ge gaat weeral uw
energie kunnen gebruiken zenneuh!!

21 november

Psssssstttttt wij zijn van de ultrageheime dienst en wij hebben jouw hulp nodig. Ons Jolle (jullie op 1 na knapste leiding) is
vermist. De geruchten zeggen dat ze na de afgelopen leidingsvergadering niet meer gezien is!! Al onze professionele speurders
hebben namelijk ‘nen fameuze Coronabesmetting/bronchitis’ opgelopen DUS we ontbreken elk spoor!! Breng alvast jullie
vergrootglazen mee, zodat we elk verdacht sporen op de vierkante millimeter kunnen uitpluizen!! Omdat jullie het
trainingschema van 2 weken geleden nog steeds flink aant volgen zijn, verwachten we jullie in een absolute topvorm!
28 november
Al die willen te kaap'ren varen, moeten mannen met baarden zijn
Jan, Pier, Tjoris en Corneel, die hebben baarden, die hebben baarden
Jan, Pier, Tjoris en Corneel, die hebben baarden zij varen mee
Al die ranzige tweebak lusten, moeten mannen met baarden zijn

AAAARRRrGGHGGHGH ahhhooooyyyy zeerakkers en piratenkwiks!! Nudat jullie ondertussen zo sterk en topfit zijn
vertrouwen we jullie toe om met ons schip ‘De Scheve Schuit’ de gevaarlijke wilde zee te trotseren! Blijf vandaag niet te lang
hangen in jullie kajuit, want jullie worden omstreeks 14 uur 30 aan wal verwacht.

Sportieve groetjes van Jolle, KAYN, Charlotte en Jeppe

TITO
Om de nieuwe maand november goed te starten heb ik deze selectie spelletjes voor jullie uitgekozen:

7/11:
Vandaag gaan we ons transformeren, in beren en jagers. We gaan een strategie’s levensgevaarlijk
spel spelen waar je alles zal doen om te overleven. Van uithongeren tot moorden. Er zullen maar
enkele gelukkig zijn na het einde van de dag. Of we kunnen gewoon berenjacht doen.

14/11:
In plaats van weekend, hebben we gewoon chiro! Informatie over wat we deze week gaan doen vind
je op deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ
Deze link stuurt je naar een zeer informatief filmpje over een strategisch gebeuren dat we vandaag
gaan toepassen.

21/11
Vandaag gaan we terug krimpen, we zijn terug 6 jaar. We gaan dus spelletjes spelen die 6 jarige
spelen.
Ps: dit wil niet zeggen dat je het verstand van een 12-13 jarige kwijt bent.

28/11:
We gaan ons in de schoenen zetten van de minder gelukkige. Vandaag gaan we een kijk nemen in de
wereld van een mindervalide persoon, we nemen hun beperking over. Deze kunnen ernstig zijn,
bereid je maar goed voor

Keti
Dag van de projectleider - 07/11
Vandaag staat alles in teken van onze geliefde projectleider. Op deze uitzonderlijke zondag zal Nona
geen één project moeten leiden en kunnen genieten van spelletjes die haar nauw aan het hart liggen.
Proficiat ermee Nona, je bent best oké!

Cluedo - 14/11
Het zou wel eens kunnen dat het de hoofdleidster was, met de loden pijp in het oud-ribbel!

Fluohesjesdag - 21/11
Veiligheid staat centraal. De winnaar van elk spel mag zichzelf één fluohesje toe-eigenen. Tegen
18u30 zal één keti worden uitgeroepen tot de veiligste der veiligsten.

Balleke - 28/11
Jullie verwachten dat deze dag vernoemd is naar Rakwileider Balleke! Dit is echter een grote
vergissing, Balleke heeft bitter weinig met deze dag te maken. Het zit zo dat wij vandaag elk spel met
een balleke zullen spelen.

Aspi
7/11: een spelletje
14/11: chocolademelk maken
21/11: 2 spelletjes
28/11: pannenkoeken bakken voor de bvolking

1. Wist je dat dit de eerste keer is dit jaar dat ik de weetjes opnieuw maak, ik ben ze vorige
keer altijd vergeten.
2. Wist je dat ik speciaal voor de enthousiaste Femke extra veel weetjes zal voorzien.
3. Wist je dat ik dan wel van jou verwacht, Femke, dat je ze leest.
4. Wist je dat November (ook wel: slachtmaand, bloedmaand, nevelmaand) de elfde maand
is van het jaar in de gregoriaanse kalender. De maand heeft 30 dagen. De naam komt van
novem, het Latijnse woord voor "negen". Oorspronkelijk was november de negende
maand omdat het jaar pas in maart begon bij de Romeinen. Dit veranderde in 153 V.C.
5. Wist ja dat op 9 november 1989 de Berlijnse Muur viel. De Berlijnse Muur was een
effectieve, stenen muur tussen Oost- en West-Duitsland die dwars door Berlijn liep.
Families werden gescheiden en konden elkaar niet meer bezoeken. Het westelijk deel
evolueerde verder, het oostelijk deel verarmde. Na de val van de Berlijnse Muur waren de
mensen uitzinnig van vreugde.
6. Wist je dat de snelste windvlaag ooit gemeten is, 253m/h ging.
7. Wist je dat de aansteker al werd uitgevonden voor de lucifers.
8. Wist je dat de sterkste spier van het menselijk lichaam de tong is.
9. Wist je dat er gemiddeld 100 mensen per jaar stikken in een balpen?
10. Wist je dat Marilyn Monroe 6 tenen had.
11. Wist ja dat als je ooit een vulkaan gaat bezoeken je wel een glade lava en scherpe lava kan
tegen komen, het leuke aan hen is hun benaming. Glade lava heet in het hawaiiaans
Pahoehoe en scherpe lava heet 'a'ā.
12. Wist je dat de plaats van de ogen in het hoofd van een ezel ervoor zorgt dat de ezel
tegelijkertijd alle vier zijn poten kan zien.
13. Wist je dat alleen vrouwelijke muggen steken. Mannetjes muggen overleven met de nectar
van bloemen.
14. Wist je dat een operatiekamer gemiddeld 17° is, De temperatuur wordt laag gehouden om
de groei van bacteriën tegen te gaan en om het sneller leegbloeden te voorkomen. Als je
wakker word van een OK kan het wel zijn dat je een lekker warm dekentje op je hebt
liggen.
15. Wist je dat Mariah Carey ontdooit is om de maand november, december en januari over te
nemen met haar kerstsingle.
16. Wist je dat de jongste seriemoordenaar 8 jaar is/was.
17. Wist je dat veel kinderliedjes een nare achtergrond hebben.
18. Wist ja dat Laura Tesoro in 2016 meedeed aan eurovision, dit is 5 jaar geleden. Nu voel ik
me oud.
19. Wist je dat Robin Hood de goedkoopste (1.5 miljoen dollar) Disney film is ooit gemaakt.
20. Wist je dat de wijzers van een horloge vroeger met uranium beschilderd werden, op die
manier konden soldaten in het donker hun horloge lezen zonder de vijand dit zag. Later
bleek dit een slecht idee te zijn (uranium is radioactief.)
21. Wist je dat veel kindjes vroeger sterfde door hun speelgoed, deze werden beschilderd in
een mooie groene kleur (parijs groen). De verf bestond uit radium, dit is een zeer
radioactieve stof. De kleur werd ook gebruikt op de muren, kledij, …
22. Wist je dat het zeer moeilijk is om nieuwe weetjes te vinden, ik heb bijna elke site al eens
bezocht.
23. Wist je dat de angst voor groenten lachanophobia heet.
24. Wist je dat de film “we bought a zoo” gebasseerd is op een echt verhaal, zeer zot.

Dat was het dan voor deze maand!

CONTACT
RIBBELS
Femke Van Steenwinkel
Damstraat 104
1800 Houtem
0484/37.80.16
femke@chiroeppegem.be

Arne Van Waeyenbergh
Grimbergsesteenweg 166
1980 Eppegem
0479/40.55.34
arnevw@chiroeppegem.be

Elien De Peet
Heustraat 98
1980 Zemst
0486/41.68.60
elien@chiroeppegem.be

Jens Fortan

SPEELCLUB
Olivier Van Schoubroeck
Grimbergsesteenweg 5
1980 Eppegem
0471/09.40.24
olivier@chiroeppegem.be

Laure Selleslagh
Korporaal Tresigniesstraat 39
1980 Eppegem
0472/06.64.62
laure@chiroeppegem.be

Lotte Van Wichelen
Schoolstraat 19
2820 Bonheiden
0468/22.40.72
lotte@chiroeppegem.be

Ward Van Assche
Kompenhofstraat 57
1980 Eppegem
0474/51.37.20
ward@chiroeppegem.be

RAKWI
Jeppe Nielsen
Baron de Royedreef 28
1980 Eppegem
0475/70.75.34
jeppe@chiroeppegem.be

Kayn Van Lint
Bonekruidstraat 59
1982 Elewijt
0471/21.31.33
kayn@chiroeppegem.be

Charlotte Van Langenhove
Elewijtsesteenweg 126
1980 Eppegem
0468/20.38.30
charlottevl@chiroeppegem.be

Jolien Lamberechts
Kompaartveld 25
1980 Eppegem
0474/59.28.55
jolien@chiroeppegem.be

TITO
Ellen Van Campenhout
Leiweg 24
1980 Eppegem

Kobe Wielandts
Waterleestweg 21
1980 Eppegem

0476/46.67.87
ellen@chiroeppegem.be

0499/39.64.32
kobew@chiroeppegem.be

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

Marlies Van den Ecker
Heustraat 102
1980 Zemst
0499/74.69.93
marlies@chiroeppegem.be

KETI
Kobe Verhelst
Damstraat 175
1800 Houtem
0470/53.49.04
kobev@chiroeppegem.be

Kaat Bakelants

Kompaartveld 30
1980 Eppegem
0498/51.23.12
kaat@chiroeppegem.be

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

ASPI
Larens Bessems

Charlotte Mergaerts

Brusselsesteenweg 269

Grimbergsesteenweg 11

1980 Eppegem

1980 Eppegem

0493/60.28.84
larens@chiroeppegem.be

0499/17.13.14
charlottem@chiroeppegem.be

Nicolas Kraus
Clemenceaustraat 157
2860 Sint-Katelijne Waver
0487/65.84.87
nicolas@chiroeppegem.be

VB
Isabelle Van Seghbroeck
Eikbosweg 81, 1980 Eppegem
0472/28.26.06

isabelle@delpabvba.be

Griet Van Steenbergen
Jagers-te-Voetlaan 60, 1980 Eppegem
0478/30.72.68
grietvst@gmail.com

