Het maandblad van….

Maand:
Januari
2022

Voorwoord

We duiken een nieuwe maand in en meteen ook een nieuw jaar.
Daarmee dat ik eerst en vooral iedereen een gezond en wel 2022 wil wensen en laat ons hopen dat
2022 een top jaar wordt zonder al te veel miserie.
Deze maand zal een maand zijn waarin je wel eens vrij veel oudleiding zal tegenkomen, want het
zijn namelijk weer examens aan de hogescholen en de universiteiten.
Waardoor er in deze maand niet zo veel van jullie, oorspronkelijke leiding naar het chiro kan
komen want ze moeten goed studeren zodat ze hun diploma halen en met een toffe job kunnen
beginnen. Wens jullie leiding dus maar veel succes!!!
Verder was het weer eind december zeer zacht met temperaturen tot 16°C, stiekem hopen wij nog
op een beetje sneeuw want dat opent een heel gamma aan leuke chirospelletjes die dan gespeeld
kunnen worden.

Het is eigenlijk zeer slecht gesteld met mijn inspiratie( zoals jullie al gemerkt hebben), ik weet
totaal niet wat ik nog maar kan vertellen over de maand januari, want er valt eigenlijk niet zo veel
te doen in deze maand.

Ik denk dat het beter is dat ik hier het voorwoord afrond voor ik mij onsterfelijk belachelijk maak…
DAAAGGGGG!!!
Adres: Zenneweg 9-11, 1980 Eppegem
Website: www.chiroeppegem.be
Contact: info@chiroeppegem.be
Rekeningnummer: 001-1453420-48

Data januari
Zondag 2 januari 2022
Geen chiro

Zondag 9 januari 2022
Geen chiro

Zondag 16 januari 2022

Chiro (Film: aangepaste uren!)
Ribbel/speelclub: 14u
Rakwi/tito: 15u40
Keti/aspi: 17u45

Zondag 23 januari

Chiro (Schaatsen: meer info volgt)

Zondag 30 januari
Chiro

Kalender:
Hier zijn al een paar belangrijke data die je zeker in je agenda moet noteren!
- Schaatsen: 23 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!

Filmvoorstelling 16/01
Ribbel/Speelclub
Ribbel/speelclub aankomst 14:00 uur, film begint om 14:10
Film: UP
Speelduur: 1 uur 36 min
Genre: familie, komedie en avontuur
synopsis: Een stok oude verkoper bindt duizenden ballonnen aan zijn huis vast en zweeft naar ZuidAmerika. De jonge padvinder Russel is echter per ongeluk meegegaan.

Rakwi/Tito
Rakwi/Tito aankomst 15:40 uur, film begint om 15:55
Film: Prince of Persia: the sands of time
speelduur: 1 uur 58 min
genre: fantasie, actie

synopsis: Nadat Prins Dastan zijn vader, de koning van Perzië is gedood ontdekt hij het geheim van
een magische dolk die de tijd kan terugdraaien. Hij moet het beschermen tegen de slechterik die
in de tijd wil terugkeren om zichzelf koning te maken.

Keti/Aspi
Keti/aspi aankomst 17:45 uur, film begint om 18:00
Film : shutter island
Speelduur : 2 uur 15 min
Genre : mysterieuze thriller
Synopsis : U.S. Marshall Chuck Aule en zijn nieuwe partner Teddy Daniels gaan op zoek naar een
moordenares, die ontsnapt is uit TBS-kliniek 'Ashecliffe Hospital' voor langgestraften op Shutter
Island

Ribbels
2 januari
Geen chiro vandaag, de leiding moet nog wat bekomen van al dat lekker eten van de
voorbije weken.
9 januari
Oooooohhh, ook geen chiro vandaag, de leiding heeft veel werk met het verteren van de
hertenragout met Nieuwjaar.
16 januari
Jeeeejjjjj, eindelijk nog eens chiro!!!! Maar omdat er veel leiding moet studeren voor de
examens zal het deze week een film zijn, de Ribbels worden gewoon op het normale uur aan
de chiro verwacht. Tot dan!!!

23 januari
Schaatsen: meer info volgt!

30 januari
Weer de laatste zondag van de maand, om de maand januari in stijl af te sluiten gaan we een
zondag houden die al van in het begin der chirotijden gespeeld wordt.
Namelijk een heuze ballendag, grote ballen, dikke ballen, zware ballen, platte ballen, het zal
allemaal aan bod komen. Je zou er versteld van staan hoeveel chirospelletjes er wel niet
bestaan met allerlei soorten ballen.
Zeker komen dus!!!

Met dikke kussen en knuffels
Jens, Femke, Elien en VW

SPEELCLUB
2 januari:
We laten jullie nog even nagenieten van de feestdagen en wensen jullie
een gelukkig nieuwjaar!!! Tot volgende week!!! (geen chiro)

9 januari:
Geen chiro!

16 januari:
Vandaag spelen we met sneeuw. We moeten alleen Frank Deboosere
bellen om sneeuw te bestellen :) → anders gaan we film zien is dat ook
goed?

23 januari:
Vandaag mogen jullie laten zien hoe het gesteld is met jullie evenwicht op
het ijs. We gaan namelijk schaatsen!!!

30 januari:
Zijn jullie stoer genoeg om de wilde zee te trotseren?

Warme groetjes van Ward, Olivier, Laure, Lotte en de sneeuwman

Rakwi
16/01/2022
Eindelijk is het weer zo ver, de chiro is
terug en we gaan er binnenkort weer
shtevig in khnalle. Maar dit zal toch nog
even wachten zijn want vandaag zal de
chiro later beginnen dit komt omdat we
een film gaan zien.

23/01/2022
Schaatsen, meer info volgt

30/01/2022
Ahh ze zijn nog geen week terug en
vandaag hebben jullie al geen leiding
meer van ons. Iemand zal het vandaag
voor ons overnemen maar wie dat is daar
hebben we zelf geen idee over.

deze rochi is goedgekeurd door door jullie super mega
coole rakwi leiding Charlotte, Jolle, Jeppe en Kayn.

TITO
16 januari
We gaan iets plezant doen vandaag.

23 januari
We gaan iets plezant doen vandaag.

30 januari
We gaan iets plezant doen vandaag.

KETI
16 januari
Welkom in 2022. Het jaar van de genieters!! Dat wil maar één ding zeggen: we gaan
vandaag genieten. Het zal spijtig genoeg moeten gebeuren met een pak minder
leiding aangezien het merendeel nog hard moeten studeren voor de examens.
Vandaag gaan we dus gewoon lekker gezellig een filmpje zien. Grandmaster Kechi
kiest voor jullie de perfecte film uit.

23 januari
Omdat het zo’n warme winterdagen waren in het begin van januari moeten we dit
counteren, want zo hoort dat niet. We zoeken vandaag de schaatspiste van
Mechelen op en gaan wat plezier maken op het koude ijs.

30 januari
Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. We zullen beginnen met het goede nieuws.
Jullie leidingsploeg is vandaag weer helemaal compleet!!! Wacht even, niet te blij
worden want nu komt het slechte nieuws. Een goede leidingsploeg overtreft altijd zijn
vorige programma. Zo willen alle kindjes naar de chiro blijven komen. Dus aangezien
het vandaag de eerste traditionele chirodag van het jaar is beginnen we gewoon met
het slechtste programma ooit, zo kunnen we het alleen maar beter doen de volgende
zondagen, toch?

Dag liefste aspikindjes,

Januari verloopt zoals gewoonlijk net iets anders. ’t is blok voor de meeste leiding, en dus krijgen
jullie 16 januari een filmpje te zien. Het zal hoogstwaarschijnlijk Shutter Island of Inglourious
Bastards zijn, dus is ‘t zéker de moeite om naar de film te komen! Vooraan de rochi staan de uren
normaal gezien vermeld.
Mankepoot Larens Bessems en de dit chirojaar nog niet eerder geziene Charlotte Mergaerts zullen
jullie deze maand vergezellen. Geef Charlotte maar een warm welkom, want ze heeft de typische
muffe geur van onze chirolokalen ongetwijfeld gemist! Vanaf Februari is jullie leiding eindelijk
voltallig, de truien worden besteld en leefweek komt steeds dichterbij dus het tweede semester ziet er
alleszins rooskleurig uit!
Over een muffe geur gesproken, de afwas van de soepverkoop ligt er nog. Over een warm welkom
gesproken, hoofdleidster Femke (lees: Führer Femke) verwacht van ons dat wij de afwas met de
hoogste prioriteit inplannen!
23 januari gaan we schaatsen met heel de chiro, ZEKER KOMEN DUS!!
Wie niet aanwezig is is een zeekoe.
Normaal gezien plannen we op de laatste chirozondag van de maand (30 januari) een verkoop in. Dat
doen we deze maand voor de verandering eens niet! Ga dus maar terugkijken bij alinea 3 om te weten
wat we de eerste 40 minuten zullen doen! De rest van de chirozondag wordt actief aangevuld.

Ten slotte wensen we jullie een gelukkig nieuwjaar met vele fuiven en milde katers toe!

Groetjes,
Jullie leiding

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

Kobe Wielandts

Leiweg 24
1980 Eppegem
0476/46.67.87
ellen@chiroeppegem.be

Waterleestweg 21
1980 Eppegem
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

