Het maandblad van….

Maand:
juni
2022

Voorwoord
We zijn aangekomen bij de laatste maand van dit chirojaar, het jaar is weeral voorbij gevlogen.
Maar niet getreurd, het beste moet nog komen! De kers op de chirotaart… het bivak!
Iets waar jullie allemaal ongetwijfeld enorm hard naar uitkijken. Net als de leiding trouwens.
Een kamp vergt echter altijd zeer veel voorbereidingen. Voor het kamp begint vertoeven we
met ze’n allen een hele week op de chiro.
Er moet nieuw knutselmateriaal worden aangekocht, Al het keukengerief wordt na een jaar
opgeborgen te staan nog eens opnieuw afgewassen, de houten toiletkotjes krijgen een
nieuwe laag vernis, alle waterbidons worden proper uitgekuist met chloor, we knutselen en
schilderen allerlei materiaal om het kampthema wat kracht bij te zetten, al het materiaal
wordt deftig en stapelbaar ingepakt, de camion wordt ingeladen,…
En dan zijn we nog niet vertrokken op voorwacht om de tenten op te zetten… Maar we doen
dit alles met heel veel plezier, het maakt onze leidingsgroep alleen maar hechter. s’ Middags
eten we samen een broodje, en s’avonds houden we een grote bbq en drinken we iets rond
een kampvuurtje. Om reeds in de sfeer te geraken.
Okeeee nu heb ik eigenlijk al teveel verklapt over wat wij allemaal doen wanneer jullie niet
aanwezig zijn op de chiro.
Dus bij deze wens ik de blokkende studenten onder ons veel succes en moed, en ik hoop
ondanks de examens toch een paar gezichtjes te zien de komende zondagen!!!
Tot op de chiro!!!

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

Data juni
Zondag 5 juni 2022
Chiro (film)

Zondag 12 juni 2022

Chiro (examenregeling voor tito-keti-aspi)

Zondag 19 juni 2022

Chiro (examenregeling voor tito-keti-aspi)

Zondag 26 juni 2022

Chiro
(Laatste chirozondag van het jaar!)

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.

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!

Ribbels
De laatste maand van het chirojaar is ingegaan! OOOOOH ☹ Maaar niet getreurd want we gaan er
nog een super leuke maand van maken. Plus we kunnen lichtjes beginnen aftellen naar het
chirokamp. Wat hebben wij er zin in! Jij hopelijk ook?

5 juni
Vandaag gaan we een film kijken speciaal uitgekozen door onze Eppegemse filmspecialist en
filmkenner, Kayn (Rakwileider). Hij heeft speciaal voor jullie de perfecte film uitgekozen voor deze
regenachtige dag.

12 juni
Deze zondag staat alles in het teken van de snelste te zijn. Wie is de snelste spurter? Wie is de snelste
opruimer? Wie is de snelste denker? Wie is de snelste knutselaar? Wie is de snelste ‘dode vis’? Wie is
de snelste schrijver? Bereid je maar goed voor want het belooft een hete strijd te worden.

19 juni
Neen wolken jullie hoeven vandaag niet aanwezig te zijn. Nee sorry regen maar jij hoeft ook niet te
komen. Neeee bliksem jij moet zeker niet proberen. Wind mond toe graag. VERDORIE sneeuw je
moet niet eens afkomen met het te vragen! Man toch! Vandaag wil ik ZON EN VEEEEEL ZON! Want
we gaan vandaag waterspelletjes spelen JOEPIE!

29 juni
Oh neee is dit echt? Oh ja je leest dit echt! 29 JUNI dat is gewoon de laatste zondag. We gaan ons
vandaag nog eens een echte stoere chirozondag houden. Om ons natuurlijk goed voor te bereiden op
kamp. Wij hebben er alvast super veel zin in.

Groetjes en veel kusjes xx
Femke, Arne,

& Elien

Geniet van jullie vakantie en tot op kamp!!

SPEELCLUB

5 juni:
Vandaag is het film!!!!! Om 13u start de mega toffe film dus zorg dat je
op tijd komt zodat je het begin niet mist.

12 juni:
Jullie leiding is hard aan het studeren voor de examens dus wie oh wie zal
jullie vandaag leiding geven? SPANNEND!!!

19 juni:
Al die willen te kaap'ren varen, moeten mannen met baarden zijn Jan,
Piet, Tjoris en Corneel, die hebben baarden, die hebben baarden Jan, Piet,
Tjoris en Corneel, die hebben baarden zij varen mee
Nudat jullie ondertussen na een jaar chiro 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.

26 juni:
We spelen voor de laatste keer nog eens op de chiro voor het kamp

Voor de laatste keer veel groetjes van jullie liefste leiding
Ward, Olivier, Laure en Lotte
PS: Vinden jullie Olivier op de foto?

RAKWI
5 juni, voor het eerst in jaren heeft de film van december zo veel succes geboekt dat er dit jaar een
2de editie van komt jaja in de rochi staat er om hoelaat jullie verwacht worden de film die erna begint
is ook de datum dat jullie ouders jullie moeten komen ophalen veel plezier

12 juni het is al zo vaak besproken maar nu is het echt eindelijk zover vandaag gaan we met water
spelen whoop whoop. Breng jullie waterpistolen, ballonen en nem maar op vandaag is de oorlog
eindelijk aangebroken

19 juni wat is er aan de hand met de leiding niemand is er dit kan toch niet. Maar wees niet getreurd
we hebben voor vervangleiding gezorgd en zij zullen er voor zorgen dat jullie er weer een toffe dag
voor de boeg hebben

26 helaas maar waar vandaag is de laatste dag van het chiro jaar, dus zullen we zo veel mogelijk
spelletjes spelen die jullie willen spelen. Met andere woorden dit is jullie laatste cadeau

Groetjes jullie chille leiding

TITOOOOO’S
Eerst en vooral delen we mee dat vanaf 5 juni tot 19 juni de
examenregeling van toepassing is. Dit betekent dus van 16u tot
18u chiro zodat jullie genoeg tijd hebben om te studeren maar
dat ge u toch nog ffkes kunt komen uitleven als pauze. Toch leuuk
he?! Successs allemaal!(PS: Vergeet de aanwezigheden, inschrijving en medische fiche niet van kamp)

5 juni
Vandaag is het film! Welke film is natuurlijk nog een verrassing
(voor mij ook nog)! Maar zeker de moeite om te komen. Film of
studeren ik zou het wel weten!

12 juni
Omdat we er niet genoeg van kunnen krijgen doen we vandaag
misschien
wel
voor
de
laatste
keer
‘ballekes
dag’.

19 juni
Het kan af en toe vandaag eens regenen!

26 juni
DE ALLERLAASTE CHIRODAG van het jaar!!! Deze wil niemand toch
missen???

Bedankt voor het leuke jaar en hopelijk tot op kamp!
Groetjes van … (ge kent ons wel he)
xxx

Keti

05/06
Kayn verrast ons vandaag met een leuke film

12/06
Kobe verrast ons vandaag met een leuk programma

19/06
Het belooft vandaag nogmaals een verrassende dag te worden

26/06 → GEEN examenregeling meer!
Na het lange afzien met zijn examens, verrast Jef ons vandaag met zijn aanwezigheid

ASPI
5 juni
Vandaag kijken we een film! Chiro begint voor jullie vandaag om 17u! Blader enkele pagina’s
terug om te weten welke film we gaan kijken.

12 juni
Net zoals jullie, is het merendeel van jullie leiding aan het blokken. Daarom vandaag
examenregeling! Exacte uren delen we nog mee via de Whatsapp, dus zet uw meldingen efkes
terug aan ;-)

19 juni
Nog steeds examens? Nog steeds examenregeling dan. Pauze (en 12x komen op een jaar) is
belangrijk, dus kom!

26 juni
Alweer de laatste Chirodag van het jaar, snif snif… Voor sommige zelfs de laatste zondag als
lid! Dan maken we het natuurlijk nog eens extra zo leuk! En daarnaaa… kan het aftellen naar
kamp beginnen woepwoep!

___________________________________________________________________________

Wat is er zoal te doen in juli waar ik MEER DAN WELKOM ben???
→ 4-8 juli: opbouw Soiree Tropicale (das in’t Schrans te doen, meer info qua uren, eten, …
terug te vinden in de FBgroep waarin jullie toegevoegd zijn, via onze Whatsapp groep of
gewoon te vragen aan ons)
→ 7 juli: after work Soiree Tropicale (kei leuk, kom mee genieten van een leuke avond!)
→ 8 juli: barbecue Soiree Tropicale (helpende handjes en/of etende mondjes nodig)
→ 9 juli: kindernamiddag & dé Soiree Tropicale (helpende handjes en sfeermakers nodig)
→ 10, 11, en eventueel … juli: afbraak Soiree dus veel hulp nodig (gratis pintjes en eten voor
harde werkers, klinkt stom maar is echt kei leuk dus kom!)
→ 25-29 juli: werkweek op de Chiro voor alle kampvoorbereiding: zou kei leuk zijn als jullie
komen, voor wat banding met de leiding ☺ (dinsdag 26 juli 19u zeker komen voor het inladen
van de keuken!)
→ 30 juli: vertrekken we met de fiets op kamp! We gokken dat we tegen 7 à 8u zullen
vertekken! Meer info volgt nog!

Wist je dat:
Foei Marlies, weer geen nieuwe weetjes doorgestuurd! Geniet hierbij nog maar eens van de weetjes
van februari
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wist je dat het kleinste onafhankelijk had Vaticaan Stad is?
Wist je dat de grootste boom ter wereld in Californië staat? De boom is tot wel 115,8m hoog.
Wist je dat de vogel met de grootste spanwijdte de Grote Albatros is.
Wist je dat het liedje “Baby” van Justin Bieber uitgebracht was in 2010 en het op de 4de
plaatst staat van de meest gedisliked video op YouTube.
Op de eerste plaats van de meest gedisliked video op YouTube is Youtube rewind 2018 met
een dislike ratio van 86,77%
Wist je dat een typisch volwassen menselijk skelet bestaat uit 206 botten, de vele kleine en
vaak variabele sesambeentjes en gehoorbeentjes niet meegerekend. Individuen kunnen
meer of minder botten hebben als gevolg van anatomische variaties. De meest voorkomende
variaties zijn extra (d.w.z. overtollige) halsribben of lendenwervels.
Wist je dat een Oreo het best verkochte koekje is in de USA sinds 1912, wanneer het
uitgevonden werd.
Wist je dat een flauwvallende geit een aparte geitenras is. Dit zijn geiten met een erfelijke
aandoening die voor korte verstijving van de beenspieren zorgt als de geit wordt verrast. De
benen verstijven waardoor het dier omvalt.
Wist je dat ik de eerste 3 vragen uit de quiz van leidingsweekend 2 heb gehaald.
Wist je dat in 1836, Alabama de eerste staat was die kerst een officiële feestdag maakte.
Wist je dat is het officiële kaartspel Uno uit 1994 ongeveer 108 kaarten zitten.
Wist je dat het vrijheidsbeeld een cadeau is van Frankrijk voor de USA als een teken van hun
vriendschap.
Wist je dat je de huid van een Camembert mag op eten.
Wist je dat Jupiter de snelste planeet is dat ronddraait, het maakt 1 rotatie in 10u.
Wist je dat nijlpaarden hun eigen zonnecrème produceren, hun zweet is plakkerig en rood.
Wist je dat de clown vist van geslacht kan veranderen.
Wist je dat volgens wikipedia bellen gezien worden als een vloeistof. Tenzij de bellen
onderwater zijn, dan is het een gas.

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

