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Voorwoord  

Beste Rochi-lezers, zoek alvast maar een comfortabele zitplaats, want dit voorwoord zal jullie diep 
verlangen naar geschiedenis vervullen. Al sinds jullie eerste herinneringen van de chiro, krijgen jullie 
elke maand een Rochi voorgeschoteld.  

Dit artikel heeft als ambitie de oorsprong en etymologie van dit, toch wel bizarre woord bloot te leggen. 
Een eerste link word gelegd met de term Chiro. Zelfs de leden met een minimale interesse in 
geschiedenis hebben door dat dit woord gevormd wordt door de lettergroepen Chi- en -ro om te 
draaien. Ok, tot nu toe is iedereen nog mee.  

Maar leden met een Griekse kennis merken op dat dit twee letters zijn uit het Griekse alfabet. De Chi 
en de Rho, ook wel bekend als de chrismon. Het was één van de eerste vormen van een Katholiek 
christogram. We vinden de oorsprong van deze letters terug in het Griekse woord “ΧΡΙΣΤΟΣ” 
(vertaald als KHRistos of Chrisus). In het vet aangeduid zien we de letters X en P dat we de dag van 
vandaag blijkbaar niet alleen meedragen in onze benaming, maar ook in de gekozen symbolen. Ook 
al is dit technisch gezien geen Katholiek kruis, het symboliseert toch de status en het gezag van 
Christus. Een andere bron vertelt hoe het zijn oorsprong zou vinden in “Christus rex” (of koning 
Christus) 

Dit symbool werd ook terug gevonden in oude geschriften van heidense Griekse schrijvers om 
relevante of waardevolle passages aan te duiden. De Chi-Rho is tevens te lezen op de munten van 
Ptolemy III Euergetes.  

Nu is het moment aangebroken waar alleen de echte geschiedenis fanaten blijven lezen. Als je hier al 
geraakt bent lees dan zeker verder, het mysterie wordt hier verder onthuld. 

Eusebius van Caesarea publiceerde een werk na de dood van Constantijn waarin hij twee versies 
beschrijft van hoe Constantijn geïnspireerd werd door het Chi-Rho symbool. In de eerste versie had hij 
het op miraculeuze wijze zien verschijnen. De tweede versie vertelt het verhaal over hoe de keizer op 
zoek was naar de hulp van verschillende goden om een eind te maken aan zijn tegenslagen. 
Uiteindelijk besloot hij hulp te vragen aan de ene god in zijn veldslag. Rond de middag zag hij een licht 
kruis de zon overtrekken met de karakters "Τούτῳ Νίκα!" eraan verbonden.  

Die nacht verscheen Christus in Constantijn zijn droom met de boodschap een replica te maken van 
het teken dat hij die middag zag. Het werd nadien een militair symbool en het werd op de schilden 
geplaatst van de soldaten, een ander mogelijk symbool was een Staurogram. De volgende dag 
ontmoette zijn leger dat van Maxentius in een veldslag en versloeg ze in de slag om de Milvian brug, 
net buiten Rome. De keizer was er van overtuigd dat “het goddelijke symbool” zijn leger in latere 
veldslagen keer op keer naar de overwinning leidde. Nog lang tot na de dood van Constantijn I werd 
het symbool gebruikt. Archeologen hebben het o.a. terug gevonden op helmen, medailles, sarcofagen 
en fresco’s.  

In andere noteringen vinden we het logo terug in een cirkel met links een Griekse alfa en rechts een 
Omega. Deze symboliek is ontleend aan Openbaring 22:13. Het zou het eerst gebruikt zijn door de 
usurpator Magnentius. Deze symboliek kent een grote decoratieve functie in voornamelijk 
protestantse kringen op o.a. bijbels en andere liturgie.  

Gelijkaardige symbolen van rond deze tijd warenhet Staurogram  en het IX monogram . Het 
Christusmonogram staat in Unicode onder nummer 2627. 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Unicode
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Christliche_Symbolik_(Menzel)_I_193_2.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Christliche_Symbolik_(Menzel)_I_193_4.jpg


 

Maar waarom is de huidige Chiro hier dan ooit naar vernoemd? 

Wel, de Chiro is ontstaan uit katholieke patronaten, waarin religie een belangrijke plaats had. De Chi 
en de Rho vinden hierin hun plaats omdat het de eerste letters zijn van Christos. Je moet weten dat 
de term Chiro vroeger niet verwees naar hoe wij het de dag van vandaag kennen.  

Het was een algemene benaming voor de jongeren in de patronaten, die door hun godsdienstige 
opvoeding als het ware 'ridders voor Christus' werden. Rond dat idee werd een heel opvoedingsideaal 
opgebouwd. 

 C chi' en R 'rho' in hoofdletters is XP. Veel mensen spreken verkeerdelijk van 'de PX van de Chiro', 
soms denken ze zelfs dat die dan op Pax Christi slaan! Dat is dus helemaal fout. Het oorspronkelijke 
logo bestond alleen uit de XP. 

In de jaren '80 werd de X uitgerekt tot een open cirkel: Chiro is een beweging, een gemeenschap die 
op zich staat (een kring of cirkel), maar die toch oog heeft voor de omgeving en voor de grote wereld 
(de opening in de cirkel). Rond 2000 werd dan gekozen om die cirkel in een speels rood vlak te 
plaatsen. 
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Data oktober 
 

Zondag  2 oktober 2022 
 Chiro  
 

Zondag 9 oktober 2022 
Chiro  
 

 Zondag 16 oktober 2022 
Chiro  
 

Zondag 23 oktober 2022 
Geen chiro! (leidingsweekend) 
 
Zondag 30 oktober 2022 
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. 
 
 

 

 

 

 

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! 

 

                                                      

  
 



GEZOCHT! 
Na jaren trouwe dienst namen we dit jaar afscheid van de cookies en 

van onze volwassen begeleiders. Wij zijn hen enorm dankbaar voor de 

afgelopen jaren.  

Met het nieuwe chirojaar in zicht zijn wij dus op zoek naar enkele nieuwe 

vrijwilligers: 

 

• Kookploeg 

Wil u u graag inzetten tijdens evenementen van de chiro? Houdt u 

van koken? Kan u u (deels) beschikbaar maken tijdens de periode 

van 3 tot 13 augustus? 

Dan is dit uw kans! Als u interesse heeft om lid te worden van de 

kookploeg, stuur dan een e-mail naar info@chiroeppegem.be of 

spreek iemand van de leiding aan.  

Wij kijken er alvast naar uit! 

 

• Volwassen begeleider (VB) 

De VB vormt een onmisbare schakel binnen de chiro. De functie 

van VB bestaat uit advies geven en de leiding te steunen waar 

nodig. De VB is het perspectief van de ouders op de chiro. De 

bedoeling is dat u de kijk van de ouders toelicht aan de leiding. De 

VB helpt de leiding ook om bepaalde knopen door te hakken. 

Als u interesse heeft om de functie van VB de vervullen, stuur dan 

een e-mail naar info@chiroeppegem.be of spreek iemand van de 

leiding aan. 
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Ook dit jaar verkopen we weer wafeltjes! Verkoop jij met ons mee? 

De afdeling die de meeste dozen verkoopt krijgt een verrassing, dus veel verkopen is de 

boodschap! 

Voor de betaling mag u het te betalen bedrag overschrijven naar de chiro rekening (BE11 

0011 4534 2048) met vermelding 'NAAM + VOORNAAM KIND - AFDELING' 

vb. 'JANSSENS JAN - RIBBEL' 

Je kan je bestelling plaatsen tot 30 oktober en de levering wordt verwacht tegen eind 

november, de exacte datum wordt nog gecommuniceerd!  Dan kunnen jullie jullie 

heerlijke wafeltjes komen ophalen. 



 

 

Ribbels 
Dag lieve ribbeltjes 

Het nieuwe chirojaar is gestart! Wij hebben er superveel zin in om dit jaar met 

jullie te spelen en plezier te maken.      Zijn jullie ook zo benieuwd naar wat we 

deze maand gaan doen? 



P.S.: soms kan het programma al eens verschillen met wat er in de rochi 
staat. Bij belangrijke wijzigingen sturen we zeker een berichtje! 

 

02/10 

De eerste echte chirozondag! Maar wat doen we nu zo allemaal op de chiro? 
Dat komen jullie vandaag te weten. We gaan ook enkele typische 
chirospelletjes spelen. 

Al een klein overzichtje: 

• 14u15 – 14u30: verzamelen aan het pleintje 

• 14u30 – 15u: opening + spel met heel de chiro 

• 15u – 16u: spelletjes in groep 

• 16u – 16u30: vieruurtje 

Tijdens het vieruurtje verkopen wij frisdrank (water is gratis) en chips 

aan de kinderen. Om de kinderen niet met geld te laten rondlopen, 

werken we met drankkaarten. Één drankkaart kost 10 euro, hiermee 

kunnen ze dan een tijdje verder. Wij vragen om dit geld cash af te 

geven aan het begin van de chirozondag. 

Heeft uw kind liever iets anders om te eten/drinken? Zij mogen ook 

altijd van thuis een sapje/koek/fruitje… meenemen (liefst in een 

rugzak).  

• 16u30 – 17u30: spelletjes in groep 

• 17u30: opgehaald door ouders aan het pleintje 

 

09/10 

Vandaag staat in het teken van het meest simpele speelgoed: een bal. Daarom 
spelen we alleen maar spelletjes met een bal vandaag. 

 

16/10 

Vaaan Afrika tot in Amerika, vanop de Himalaya tot in de woestijn! Ja hoor, 
daar gaan wij allemaal naartoe vandaag. Wij maken een heuse wereldreis! 

 

 

 

23/10 

Helaas is het vandaag geen chiro wegens leidingsweekend. Tot volgende 
week! 

 

30/10 

Na een hele maand leiding geven, hebben wij nood aan een dagje rust. 
Daarom zullen vandaag niemand minder dan de aspiranten jullie leiding zijn. 
Onze oudste leden willen jullie namelijk ook graag entertainen! 



 

Zo, dat was het alweer voor de maand oktober. 

Groetjes van jullie allerliefste leiding 

Emma, Jolien, Kaat en Ward (helemaal vanuit Kroatië) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Speelclub  
2 oktober:  
Joepie de eerste echte chirozondag van het jaar!!!! Voor de eerstjaars hebben we een kleine 

verrassing vandaag 🥳 

 
9 oktober: Om 13u45 vertellen wij (de leiding) een beetje over de chiro en de planning van 
het jaar. Ook al jullie vragen zullen wij beantwoorden. Het is dus zeker aangeraden om te 
komen. Daarna begint de chiro.  
Het is tijd dat we ons allemaal gaan vermannen. Gedaan met de kindertijd we worden 

volwassen. 👶🏼 —> 👴🏻👵🏻 

 

16 oktober: Indianendans hohohoho 💃🕺 

23 oktober: ooooh geen chiro 😭 de leiding is op weekend.  

30 oktober: Wie oh wie wordt jullie leiding vandaag 🤔 

 

 

 

 

 

 
 



RAKWI 
 

24-26 MAART 2023 GAAN WIJ OP WEEKEND!!! ZET HET IN JULLIE AGENDA!!!  

 
2 oktober 
Vandaag krijgen de eerstejaars rakwi’s hun waterdoop! Het kan frisjes worden, dus neem zeker een 

extra trui mee! Nadien staat er een spel met lolly’s op het programma… Benieuwd wat we gaan doen? 

Zeker komen dan!  

 
9 oktober 
Zij die dachten dat het bij de waterdoop zou blijven, zijn mis! Vandaag zullen alle rakwi’s zich moeten 

bewijzen dat ze échte rakwi’s zijn want het is… VUILE DOOP! Vind je dat niet zo prettig en blijf je 

liever thuis? Geen probleem, maar dan zal je voor één keertje de Chiro moeten overslaan snif snif. Aan 

zij die wel komen (en hopelijk zijn dat er veel): trek dus niet je mooiste kleren aan!  

 
16 oktober 
Wie is er goed in raadsels oplossen en mysteries achterhalen? Jij? Kom dan zeker naar de Chiro vandaag, 

we gaan je hulp goed kunnen gebruiken want er is iets VERSCHRIKKELIJKS gebeurd!  

 
23 oktober 
Dit weekend is er helaas geen Chiro aangezien de leiding een heel weekend gaat vergaderen! Wel dagen 

we jullie uit om een pompoen te kopen (of ergens te zoeken) en hier de allerengste pompoen ooooit van 

te maken! Hier alvast wat voorbeeldjes:  

 

   
Stuur nadien een foto van jouw pompoen door naar de Whatsapp groep! De rakwi met de mooiste 

pompoen krijgt volgende week (30 oktober) van ons een verrassing…  

 
30 oktober 
Op de laatste zondag van de maand laten we ‘het leiding geven’ over de oudste leden! De aspiranten 

zullen hun uiterste best doen om jullie allerleukste leiding (kuch wij) te overtreffen… Wij houden 

natuurlijk wel een oogje in het zeil, dus pas maar op! ;-)  

 
Wij hebben er alvast keeeei veel zin!!!  

 

Groetekes van jullie nieuwe leiding,  

 

Daan, Lina, Bal en Charlotte 

 

 



Tito 
Dag lieve tito’s 

Het chirojaar is weer begonnen! Wij, jullie leiding, hebben er alvast super veel zin in en we hopen 

jullie ook! Bij een nieuw chirojaar hoort nieuwe leiding, nieuwe vrienden en herinneringen, maar ook 

nieuwe chirozondagen en spelletjes.Bij dit laatste hoort logischerwijs een nieuwe rochi, en als je dit 

leest heb je hem gevonden. Proficiat!  

Genoeg gezeverd, hieronder staat de planning bij benadering. 

 

2/10 

Nu jullie weten wie jullie fantastische, super toffe nieuwe leiding is kan het jaar echt beginnen 😊. 

We gaan om op te warmen deze zondag een echte chirozondag houden met enkele klassiekers. Een 

zondag zoals in den goeden ouden tijd dus! We hopen ook dat we jullie en dat jullie elkaar deze 

zondag wat beter zullen leren kennen! 

 

9/10 

Alle indianen … SHIETEN MET BANANEN!! Pif poef paf en uw broek zakt AF! Vandaag worden jullie 

opgedeeld in verschillende stammen. Niet zomaar stammen, neenee. Het gaat om historische, 

befaamde, beruchte indianenstammen! Wordt het een helse strijd of wordt de vredespijp net op tijd 

bovengehaald? 

 

16/10 

Als je denkt aan geschiedenis, denk je waarschijnlijk aan dat suupersaaie schoolvak. Wij gaan jullie 

vandaag laten inzien dat geschiedenis niet saai hoeft te zijn! We gaan welliswaar minder leren en 

meer lachen, maar dat is bijzaak. 

 

23/10 

Vandaag is het geen chiro… De leiding is op weekend, net zoals jullie dat eens doen!  

 

30/10 

Vandaag gaan we lekker vuil worden! We gaan spelen met ingrediënten zoals eieren, melk, ketchup, 

etc. Met andere woorden worden jullie gedoopt tot echte tito’s! Gelieve aanwezig te zijn, wie niet 

aanwezig is is een zeekoe en wordt vervolgd. 

 

 

 

 

 



 
 

2 oktober  
vandaag ist al zover tijd om gedoopt te worden dan zedde gelle echte keti's en zen we der al 
vanaf.  
 
9 oktober  
in deze drukke maand gaan we vandaag eens bezinnen wat we willen doen doorheen het 
jaar.  
 
16 oktober  
vandaag gaan we jagen niet jagen zoals velen doen op een fuif, maar jagen op elkaar. Jaja 
vandaag ist al beren jacht.  
 
23 oktober  
vandaag ist al gene chiro meer na een zeer leuk weekend met de leiding hebben wij even 
nodig aan een kleine pauze.  
 
30 oktober  
vandaag gaan we met ballen spelen nekeer goe shtevig voetballen, jager rugby, basket we 
zullen zo veel mogelijk spelletjes spelen.  
 
Vele groten VW, Elien, roef en kayn 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASPI 
 

Oktober 
Wie als eerste de 10 verschillen vindt mag tijdens de doop een voordeel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Wist je dat: 

• Wist je dat dit de eerste rochi is van het nieuwe jaar. 
• Wist je dat de grootse cactus ter wereld 25 meter hoog is ? 
• Wist je dat honing meer dan 3000 jaar houdbaar blijft ? 
• Wist je dat de gezichten die voorkomen in je dromen niet nieuw zijn ? 
• Wist je dat vrouwen vaker knipperen ? 
• Wist je dat je hart rond de 8000 tot 9000 liter bloed per dag rondpompt ? 
• Wist je dat papiergeld voor het eerst in China werd gebruikt ? 
• Wist je dat China maar liefst 124.000 kilometer treinrails heeft heeft ? 
• Wist je dat een gemiddeld mens ongeveer 14 scheten per dag laat ? 
• Wist je dat er elke dag meer dan 12 jaar aan beeldmateriaal word ge-upload op 

Youtube ? 
• Wist je dat McDonalds elke seconde 75 hamburgers verkoopt ? 
• Wist je dat 8% van de mannen kleurenblind is ? 
• Wist je dat mannen vaker schade rijden dan vrouwen ? 
• Wist je dat een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat ? 
• Wist je dat dieren ook humor hebben ? 
• Wist je dat het woord 'van' de meeste betekenissen heeft ? 
• Wist je dat er 0,3 procent van de Sahara nodig is om Europa te voorzien van stroom ? 
• Wist je dat een blinde geen hoogtevrees kan hebben ? 
• Wist je dat de rijkste man aller tijden John D. Rockefeller is ? 
• Wist je dat Bill Gates in 2010 en 2008 niet de rijkste man is ? 
• Wist je dat het absolute nulpunt -273 graden is ? 
• Wist je dat het bekende spel "Tetris" in 14 dagen is gemaakt? ? 
• Wist je dat olifanten elkaar vanaf 5 kilometer afstand kunnen ruiken ? 
• Wist je dat de zon vlammen uitstoot van 20 tot 50 miljoen graden ? 
• Wist je dat dat de meeste vrouwen het vaak kouder hebben dan mannen ? 
• Wist je dat een worm maar liefst 10 harten heeft ? 
• Wist je dat een vrouw gemiddeld 2 jaar van haar leven in een badkamer doorbengt ? 
• Wist je dat meer dan 50 procent van de wereldbevolking nog nooit heeft 

getelefoneerd ? 
• Wist je dat het langste woord dat je met de bovenste rij letters kunt maken 

topprioriteit is ? 
• Wist je dat het langste woord dat je kunt typen op de linkerhelft van je tobo 

Verbeteraarsters is ? 
• Wist je dat ratten en paarden niet kunnen overgeven ? 
• Wist je dat je niest met een luchtsnelheid van ruim 150 kilometer per uur ? 
• Wist je dat Vlinders met hun poten proeven ? 
• Wist je dat een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven zonder zijn hoofd ? 
• Wist je dat een vlo 350 maal zijn lichaamslengte kan springen ? 
• Wist je dat een meerval ruim 27000 smaakpapillen heeft ? 
• Wist je dat ijsberen linkspotig zijn ? 
• Wist je dat de hoogste golf ooit gemeten 64 meter boven de zeespiegel uitkwam ? 
• Wist je dat de aarde ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kilogram weegt ? 
• Wist je dat het grootste zwembad ter wereld wel 1013 meter lang is ? 
• Wist je dat de Nijl de langste rivier ter wereld is ? 
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https://www.knups.nl/wistjedat/het-langste-woord-dat-je-kunt-typen-op-de-linkerhelft-van-je-tobo-verbeteraarsters-is
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https://www.knups.nl/wistjedat/vlinders-met-hun-poten-proeven
https://www.knups.nl/wistjedat/een-kakkerlak-9-dagen-in-leven-kan-blijven-zonder-zijn-hoofd
https://www.knups.nl/wistjedat/een-vlo-350-maal-zijn-lichaamslengte-kan-springen
https://www.knups.nl/wistjedat/een-meerval-ruim-27000-smaakpapillen-heeft
https://www.knups.nl/wistjedat/ijsberen-linkspotig-zijn
https://www.knups.nl/wistjedat/de-hoogste-golf-ooit-gemeten-64-meter-boven-de-zeespiegel-uitkwam
https://www.knups.nl/wistjedat/de-aarde-ongeveer-6-000-000-000-000-000-000-000-000-kilogram-weegt
https://www.knups.nl/wistjedat/het-grootste-zwembad-ter-wereld-wel-1013-meter-lang-is
https://www.knups.nl/wistjedat/de-nijl-de-langste-rivier-ter-wereld-is


• Wist je dat heet water sneller bevriest dan koud water ? 
• Wist je dat Slechts 20 procent van de Sahara uit zand bestaat ? 
• Wist je dat 57,7 graden de hoogste buitentemperatuur ooit gemeten is ? 
• Wist je dat -89,2 °C de laagste buitentemperatuur ooit gemeten is ? 
• Wist je dat de strepen van een zebra voor verkoeling zorgen ? 
• Wist je dat de Kolibrie achteruit kan vliegen ? 
• Wist je dat mensen met rood haar minder pijn voelen ? 
• Wist je dat de zandtijgerhaai zijn broers en zussen op eet voordat hij geboren wordt ? 
• Wist je dat het hart bij de mens in het midden van de borstkas zit en niet links ? 
• Wist je dat mensen die jongleren grotere hersens hebben ? 
• Wist je dat een giraffe net zoveel nekwervels heeft als een mens ? 
• Wist je dat de langste hartstilstand die iemand overleefde 4 uur duurde ? 
• Wist je dat vrijdag de 17e een ongeluksdag is in Italië ? 
• Wist je dat Coca-Cola vroeger cocaïne bevatte ? 
• Wist je dat een zeester geen hersens heeft ? 
• Wist je dat het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersens ? 
• Wist je dat de sterkste spier van het menselijk lichaam de tong is ? 
• Wist je dat Coca-Cola oorspronkelijk groen was ? 
• Wist je dat als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt ? 
• Wist je dat er op zijn minst 9 miljoen mensen jarig zijn op dezelfde dag als jij ? 
• Wist je dat vrouwen bijna twee keer zoveel met hun ogen knipperen als mannen ? 
• Wist je dat Mohammed de meest voorkomende naam is in de wereld ? 
• Wist je dat een slak drie jaar kan slapen ? 
• Wist je dat de gemiddelde chauffeur 15.250 keer toeterd in zijn leven ? 
• Wist je dat Donald Duck strips verboden waren in Finland, omdat hij geen broek 

draagt ? 
• Wist je dat te hard niezen kan resulteren in een gebroken rib ? 
• Wist je dat dat net zoals de vingerafdruk ook de tongafdruk bij ieder mens uniek is ? 
• Wist je dat de aansteker al werd uitgevonden voor de lucifers ? 
• Wist je dat dat een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht te kijken ? 
• Wist je dat dolfijnen en walvissen met één oog open slapen ? 
• Wist je dat je voet even groot is als de binnenkant van je onderarm ? 
• Wist je dat alleen vrouwelijke muggen steken ? 
• Wist je dat rechtshandigen gemiddeld 9 jaar langer leven dan linkshandigen ? 
• Wist je dat de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is ? 
• Wist je dat verdrinking het grootste gevaar is in de woestijn ? 
• Wist je dat een kat meer dan 32 spieren in elk oor heeft ? 
• Wist je dat olifanten de enige dieren zijn die niet kunnen springen ? 
• Wist je dat er gemiddeld 100 mensen per jaar stikken in een balpen ? 
• Wist je dat een krokodil zijn tong niet kan uitsteken ? 
• Wist je dat je niet je ellebogen kunt likken ? 
• Wist je dat als je je rechteroog sluit nooit over je rechterschouder kunt kijken ? 
• Wist je dat er niet één normaal Nederlands woord rijmt op het woord twaalf ? 
• Wist je dat je in de morgen langer bent dan in de avond ? 
• Wist je dat de totale lengte van je bloedvaten wel 100.000 kilometer is ? 
• Wist je dat de omtrek van de aarde wel 40.000 kilometer is ? 
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CONTACT 

RIBBELS 

Emma Van den Broeck Ward Van Assche 

0476/50.52.11 0474/51.37.20 

emma@chiroeppegem.be  ward@chiroeppegem.be  

Kaat Bakelants Jolien Lamberechts 

0498/51.23.12 0474/59.28.55 
 kaat@chiroeppegem.be   jolien@chiroeppegem.be  

SPEELCLUB 

Gielke Van Assche Laure Selleslagh 

0498/59.20.31 0472/06.64.62 

gielke@chiroeppegem.be  laure@chiroeppegem.be 

Lotte Van Wichelen  
0468/22.40.72  
lotte@chiroeppegem.be  

RAKWI 
Daan Vervenne Charlotte Mergaerts 

0494/58.62.99 0499/17.13.14 

daan@chiroeppegem.be  charlottem@chiroeppegem.be  

Kobe Wielandts Lina Van Waeyenbergh 

0499/39.64.32 0470/32.88.06 

kobe@chiroeppegem.be  lina@chiroeppegem.be  

TITO 

Charlotte Van Langenhove Nicolas Kraus 

 0468/20.38.30 0487/65.84.87 

 charlottevl@chiroeppegem.be  nicolas@chiroeppegem.be  

Jeppe Nielsen Olivier Van Schoubroeck 

0475/70.75.34 0471/09.40.24 

jeppe@chiroeppegem.be  olivier@chiroeppegem.be  

KETI 
Raf Van Waeyenbergh Elien De Peet 

0470/68.20.68 0486/41.68.60 

raf@chiroeppegem.be  elien@chiroeppegem.be  

Kayn Van Lint Arne Van Waeyenbergh 
0471/21.31.33 0479/40.55.34 

kayn@chiroeppegem.be  arne@chiroeppegem.be  

ASPI 
Jef Goovaerts Marlies Van den Ecker  

0479/12.40.14 0499/74.69.93 

jef@chiroeppegem.be  marlies@chiroeppegem.be  

VB 

Anke Apers Griet Van Steenbergen   
0476/29.48.95 0478/30.72.68 
ankeapers@hotmail.com  grietvst@gmail.com  
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