
 

 

Telefoonnummers 

Speelclub         Speelclubmeisjes 
midas  04/7957.76.79  Tiffany 04/7883.13.48 
Tom   04/7145.20.42  Jutta  04/7662.29.00 
Raju       04/7869.55.73  Martha 04/7846.35.69 
 
Knapen         Kadollen 
Joris   04/9844.40.47  Charlotte 04/7221.74.68 
Glen   04/7757.76.09  Erin   04/7660.30.32 
Dylan  04/7662.23.26  Lina  04/6819.75.40 
 
Rakkers         Kwiks 
Gert   04/7239.41.14  Lien  04/9562.59.30 
Lucas  04/9629.70.21  Sophie 04/7208.30.12 
 
Toppers        Tippers 
Nick   04/7858.83.58  Hanne 04/7722.42.35 
Diego  04/7642.79.55  Anna  04/7897.58.69 
   
Kerels      Tiptiens 
Kasper  04/7703.21.28  Elien 04/7830.91.88 
Hannes  04/7455.00.75  Phaedra 04/7644.42.13 
 
Aspis      Aspimeisjes 
Midas  04/7939.29.82  Sara  04/9844.40.99 
Arne   04/7681.06.08  Roos 04/7985.29.55 
 
 
 
 
 
 
    www.chirojezuseik.be 
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Voorwoord 

Hopla! We zijn weer begonnen!  

Na een zeer succesvolle startdag met heel veel nieuwe 

kindjes, staan jullie nieuwe leiders en leidsters klaar om 

het beste van zichzelf te geven voor het komende chiro-

jaar.  

Wat staat er jullie nog te wachten? Wel wij hebben in 

de aanbieding: de Crisisfuif, dat is de jaarlijkse fuif van 

onze chiro. Deze was op 27/09/14. 

Daarna volgt de pensenkermis, waar jullie allemaal 

welkom zijn om lekkere pensen te komen eten. 

Verder is er het groepsfeest, waar jullie allemaal in de 

spotlights zullen staan. Voorstellingen waarover binnen 

50 jaar nog gesproken zal worden! 

Maar natuurlijk staan er ook veel onvergetelijke zonda-

gen  op jullie te wachten! Wij hopen alvast dat jullie el-

ke week talrijk aanwezig zullen zijn, en aarzel zeker 

niet om eens  vriendjes mee te brengen! Hoe meer zie-

len hoe meer vreugd! 

Tot zondag! 

 

 

 

inkleurprent 

 

 



 

 

De banier 

 

 

 

Opa chiro 

Dag beste chiro vrienden, 

Jongens toch jongens toch! Wat hebben mijn oude ogen 

onlangs tijdens een zondagse boswandeling gezien? 

Een hele hoop spelende kinderen die op zoek waren 

naar stukken kaart om de weg naar speeldorado te vin-

den? En jullie hebben speeldorado nog gevonden ook! 

Ik herinner mij dat wij daar  in mijn tijd, toen België 

nog een kolonie had, al naar op zoek waren!  

Toen ik een week later naar de druivenfeesten van 

Hoeilaart ging, zag ik weer een hele hoop lachende, 

spelende kinderen op de springkastelen in het park. Het 

doet ongelooflijk veel deugd om jullie zo bezig te zien. 

En wat waren jullie met veel!! Ik hoop dat jullie weer 

een ongelooflijk jaar gaan meemaken. Maar ik ben er 

zeker van dat jullie leiding ook dit jaar voor een knal-

jaar zal zorgen! 

Groetjes, 

Opa chiro 



 

 

Speelclubmeisjes 

Helaba liefste speelclubmeisjes! 

Een nieuw Chirojaar is begonnen en we zijn er al meteen goed in gevlo-

gen! De startdag was een groot succes want we waren al met 17 meisjes, 

waaronder ook een heleboel nieuwe gezichten! Het was dan ook een super 

leuke eerste dag,  waarop we jullie allemaal al wat beter leerden kennen. 

De tweede zondag  werd het bevestigd; de Speelclub meisjes zijn een su-

per toffe bende. We maakten Hoeilaart onveilig want jullie gingen, stuk 

voor stuk, helemaal uit de bol op de springkastelen. Dat belooft een spet-

terend jaar te worden! Wij kijken alvast enorm hard naar uit naar de vele 

volgende Chirozondagen! 

Vele kusjes en knuffels, 

Tiffany, Martha en Jutta 

 

 

 

 

Pullen en uniform 

Sinds enkele jaren bestaan er in de Chiro ook pulls! Elke zondag na de Chiro 

of op grote evenementen heb je ook altijd de mogelijkheid om de pull eens te 

passen. 

 

Voor de jongens is dit een blauwe pull met geel opschrift voor €25. 

Dit kan cash betaald worden aan de leiding, maar kan ook overgeschreven 

worden. 

Jongenspull €25: KBC 744-0181362-62 

vermelding: ‘Naam +maat+afdeling’ 

Bestellen via e-mail: joris_brankaer@hotmail.com 

 

De meisjes hebben een rode pull met zwart opschrift  voor €30. 

Je kan dit enkel betalen via overschrijving.  

Meisjespull €30: KBC 437-8151571-20 

Vermelding: ‘Naam + maat + afdeling’ 

Moest je toch vragen hebben over de pulls kan je steeds terrecht bij Jutta 

via: juttakeh@hotmail.com 

 

We willen wel benadrukken dat 

het hemd en short/rokje nog 

steeds het officiële uniform blijft. 

Dit is te koop in de Banier.  



 

 

Weetjes en bendankjes 

Bedankt aan: 

Alle mensen die zo talrijk aanwezig waren op onze startdag. 

Transport Van Caudenberg omdat we van hen een oplegger 

mochten lenen voor onze stoetwagen. 

Al onze sponsers. 

De oudleiding om te komen koken op het kamp. 

 

Wist je dat? 

 Heel de leidingsploeg heel veel zin heeft in het komende 

jaar!  

 Oudleider Lennert Luppens voor de eerste keer papa is ge-

wor den van een dochtertje Emma. Proficiat Lennert en 

Virginie 

 Oudleider en oudleidster Andries Schrevers en Sien Haine 

voor de 2de keer mama en papa zijn geworden van een 

zoontje Midas. Proficiat Sien en Andries 

 Oudleider Toon Dewit getrouwd is.  

Proficiat Toon en Sofie 

 Chiro Jezus-Eik hun site vernieuwd heeft. Neem maar een 

kijkje op www.chirojezuseik.be 

 

 

 

 

Speelclubjongens 

Beste kameraden, 

Wat een knaller van een startdag was dat zeg! Wij, de 

speelclub jongens, hebben meteen al het grootste spel 

van het jaar gewonnen, en dat door als enige de meest 

volledige kaart naar speeldorado samen te stellen. Dit 

leverde ons drie grote lekkere zakken snoep op. 

Mmmmmmmm... De zondag daarna hebben we ons 

speelclubfort in elkaar gestoken en meteen al gecamou-

fleert. Zo weten enkel wij waar het zich bevindt in het 

bos! Maar het is echter nog niet gedaan met de pret: ra-

ketten bouwen en afschieten, legeropleiding, een kijkje 

gaan nemen bij de brandweer,… Er staan, zoals jullie 

kunnen lezen, nog heel veel leuke dingen op het pro-

gramma.  Zorg maar dat jullie elke zondag paraat staan! 

 

Daarnaast zijn wij, de leiders volop bezig met het plan-

nen van de kasactie. Dit jaar wordt het geen gewone 

kasactie. Het is er 1 waar jullie ouders nog lang van 

gaan kunnen nagenieten! 

Miet, shelle en de pijl 



 

 

Kadollen 

 

 
Helaba kadolletjes! 

Het nieuwe chirojaar is alweer begonnen en wij 

zijn er natuurlijk direct ingevlogen! Op de start-

dag hebben we al een beetje kennis gemaakt met 

elkaar en hebben wij gezien dat jullie eigenlijk 

allemaal wel een beetje zottekes zijn.  Op onze 

tweede chirozondag hebben we de bus genomen 

richting Hoeilaart om daar de rommelmarkt te 

ontdekken en het springkasteel onveilig te ma-

ken, wat natuurlijk super plezant was. Spijtig ge-

noeg kon leidster Erin er niet bij zijn 

(“ooooooh”), maar ze heeft wel de leuke foto’s 

gezien die jullie daar getrokken hebben en vond 

het heel jammer dat ze er niet bij kon zijn. Dat 

gaat ze zeker goed maken volgende zondag, die 

al vol gepland staat met mega-coole-plezante-

gekke spelletjes en heel veel gelach en plezier, 

net zoals alle andere zondagen (dat belooft)!  

Dikke kusjes en knuffels van jullie 3 slimme, tof-

fe en zotte leidsters, 

Erin (pan), Lina en Charly 

 

 

 

 

Mopjes bopjes 

 

Een dom blondje komt bij de dokter met twee verbrande oren.  De 

dokter vraagt verbaasd hoe dat is kunnen gebeuren.  "Wel," zegt 

het blondje, "ik was aan het strijken toen de telefoon rinkelde en ik 

hield per ongeluk het strijkijzer tegen mijn oor in plaats van de 

hoorn."  "Maar hoe heb je dan je andere oor verbrand?" vroeg de 

dokter.  "Ze hebben nog een keer teruggebeld..." 
 

Er zaten eens 2 koeien samen in bad. 

De ene koe zegt tegen de andere: "Kan je me nog eens de zeep aan-

geven, ik krijg deze vlek er niet goed af." 

 

Er komt een vis bij de dierenarts. 

"Aha," zegt de dierenarts, "ik zie het al, 'uit de kom'..." 

 

Een gek komt bij de dokter en zegt: "Dokter, ik ben half doof." 

De dokter fronst de wenkbrauwen, en zegt: "We zullen eens een 

kleine test doen, ik zal iets zeggen en jij zegt na wat je gehoord 

hebt." 

"88" zegt de dokter. 

Waarop de gek antwoordt: "44" 

 

twee vrouwen waren eens aan het opscheppen over hun kleuters van 

3 jaar.  De eerste zei: "Mijn zoon kan zijn voornaam al lezen!"  De 

tweede wilde niet voor haar onderdoen en zei: "Wel, mijn zoontje 

kan zijn voornaam zelfs al achterstevoren lezen!"  Verschrikt vroeg 

de eerste: "Aja? En hoe heet hij dan wel?"  Waarop de tweede ant-

woordde: "Bob!" 

 

Waarom zet een dom blondje lege flessen in de koelkast? 

Voor als er mensen op bezoek komen die geen dorst hebben. 



 

 

Pret en verzet  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Vind jij welke van onderstaande groepen wij zijn vergeten?  
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Knapen 

 

Beste knapen,  

hier zijn we weer met de allereerste bosjonck van dit 

Chiro jaar, joepieeeee !! 

Zoals jullie alvast gemerkt zullen hebben zijn we met 

een hele grote groep wat het heel leuk maakt voor de 

leiding en voor jullie zelf. 

We hebben er al een schitterende startdag opzitten en 

een leuke zondag middag in het park van Hoeilaart 

met de zotste bende van de Chiro. 

Dit jaar gaan we nog hele leuke dingen doen, maar 

spijtig genoeg kan ik deze nog niet verklappen want 

het moet een verassing blijven  
De leiding hoopt natuurlijk dat jullie allemaal massaal 

gaan blijven komen, elke zondag opnieuw, zodat we 

een nog zottere bende kunnen worden dan we al zijn!! 

Vele zotte groetjes van jullie super zotte leiders!! 

 

Joris a.k.a Josse , Dylan a.k.a Dizze & Glen a.k.a pico  

 



 

 

Kwiks 

Lieve kwiks, ♥ 

De eerste Chiro zondag moesten jullie het meteen zonder ons 

stellen, maar wij zijn er van overtuigd dat Kerstin en Marie jul-

lie een fantastisch begin van het jaar hebben gegeven!  

De tweede zondag begon zonder Sophie, maar gelukkig kwam 

ze recht van haar vakantie naar ons, zodat we toch nog even sa-

men konden spelen. Op de druivenfeesten in Hoeilaart speelden 

we eerst even op de springkastelen en daarna speelden we een 

superleuk spel op de rommelmarkt. Wie de winnaar is houden 

we nog even verborgen!  

Wij kijken er alvast heeeeel erg naar uit om samen met jullie 

elke zondag de zotste dingen te doen!! We hebben al enkele 

leuke ideetjes dit jaar: op weekend gaan, een spel met de knap-

pe rakkers, ons lokaal mooi maken, kasactie om veel centjes te 

hebben voor op kamp en niet te vergeten het kamp zelf! We 

hebben nog veel meer in petto maar dat houden we nog even 

als verrassing. 

Wij kijken er naar uit! 

Kusjes en knuffels 

Lophie & Sien 

 

 

 

 

 

Verhuur 

Nog spullen nodig voor een feestje? Chiro jezus

-eik verhuurt.... 

Braadslee 

Gasbekken 

Gasflessen 

Muziekinstallatie  

Projector 

keukenmateriaal 

 

Voor meer informatie mail ver-

huur@chirojezuseik.be  

Of bel 0478588358 

mailto:verhuur@chirojezuseik.be
mailto:verhuur@chirojezuseik.be


 

 

Agenda 
 

 

Zondag 19 oktober 2014: Pannenkoekennamiddag van de Tiptiens in GC De 
Bosuil vanaf 14 uur.  
 
Zondag 19 oktober 2014: Vriendjesdag. Iedereen mag vrienden meenemen 
naar de Chiro. 
 
Zondag 26 oktober 2014: zal er geen Chiro zijn. De leiding gaat op leidings-
weekend. 
 
Zondag 2 november 2014: geen Chiro, door Allerzielen. 
 
Zaterdag 22 november 2014: Pensenkermis (informatie volgt nog).  
 
Zondag 23 november 2014: geen Chiro, leiding moet alles opruimen van de 
pensenkermis. 
 
Zondag 30 november 2014: Vriendjesdag. Iedereen mag vrienden meenemen 
naar de Chiro.  
 
Vrijdag 19 december 2014: Kerstfeestje Chiro ’T Soniënjonck (informatie volgt 
nog). 
 
Zondag 21 december 2014: geen Chiro voor de meisjes van Chiro ’T Soni-

ënjonck. 
 
Zondag 28 december 2014: geen Chiro, door kerstvakantie.  
 
Zondag 4 januari 2015: wel Chiro. 
 
Zondag 1 maart 2015: Algemene repetitie groepsfeest. 
 
Woensdag 4 maart 2015: Generale repetitie groepsfeest (informatie volgt nog). 
 
Vrijdag 6 maart- zaterdag 7 maart 2015: Groepsfeest (informatie volgt nog).  
 
Zondag 8 maart 2015: geen Chiro, leiding moet alles opruimen van het Groeps-
feest.  
 
Zondag 5 april 2015: geen Chiro, door Pasen.  
 
Zondag 12 april 2015: geen Chiro, door paasvakantie. 
 
Zondag 19 april 2015: wel Chiro. 
 
Zaterdag 9 mei 2015: Aspighetti van de Aspi meisjes in GC De Bosuil. 
 
Zondag 10 mei 2015: Laatste Chirozondag van het Chirojaar 2014-2015.  
 
1 juli – 11 jul: Kamp (informatie volgt nog)  

 

 

Rakkers 

Beste Rakkers , 

 

Na alweer eens een spetterend kamp, is het nieu-

we jaar begonnen. Een jaar vol plezier en gekke 

avonturen. Dit jaar doen we dat nog meer dan vo-

rig jaar: we zetten alles op zijn kop en we maken 

iedereen zot. Als jullie crazy ideeën hebben, laat 

maar weten en dan kijken wij of het mogelijk is. 

Wij kijken al zeker uit naar de pensenkermis, het 

avondprogramma, het groepsfeest en nog zo veel 

meer. Maar dit laten we nog eventjes in het mid-

den. 

We gaan ons nu focussen om elke komende Chi-

rozondag zo zot en leuk mogelijk te maken. Ik 

hoop dat jullie er al veel zin in hebben, want de 

leiding is er zeker al klaar voor. Wij hebben reeds 

leuke activiteiten in petto voor jullie. Laad jullie 

dus maar iedere week op voor de zondag en kom 

naar de Chiro voor  een actieve en spetterende 

dag.  

Groetjes, 

 Gert en Lucas 



 

 

Tippers 

Allerliefste Tippers, 
We hebben al echte topzondagen achter de 
rug , waarbij we elkaar steeds beter leren 
kennen. Op de startdag hebben we al geno-
ten van de lekkere pannenkoeken van de 
oudleiding. Ook op de druivenfeesten van 
hoeilaart hebben we ons niet laten kennen. 
We hebben een paar onvergetelijke ca-
deautjes gekregen,  zoals 2 kersenzonne-
brillen, een petanqueset, een zwembad en 
een strijkplank met strijkijzer.  Ook hebben 
we al een paar geheimpjes ontdekt van on-
ze tippers. Namelijk dat: 
Ze een superactieve groep zijn; 
Ze een goed oog hebben voor jongens; 
Ze super cadeau’s mee kunnen nemen; 
We gaan er een superjaar van maken en wij 
hebben er al zin in !!! 
 

Veel liefs  
Hanne en Anna 

 

 

Aspi-Jongens 

Dag stoere binken, knappe gasten, heartbreakers and 

life-takers, en Laurens Mommens. 

 

Hier een berichtje van jullie knappe, stoere, sterke, niet

-onder-tafel-te-krijgen leider, en Vanne. 

We zijn al effkes met elkaar op schok, en we moeten 

toegeven: jullie zijn de beste groep die we ons konden 

inbeelden. Wij hebben ons tot nu toe al geamuseerd op 

de leefweek en de startdag, en zijn van plan om nog ve-

le coole dingen te gaan doen. Denk maar aan vliegtui-

gen gaan spotten, zotte avond-programma’s, en wij 

gaan natuurlijk ook een heus Aspi-weekend inplannen. 

Het nieuwe Aspijaar betekent natuurlijk ook een nieu-

we Aspifuif, een nieuw kamp, en de Aspi-doop. (En 

Lorre heeft niemand gedoopt, wat betekent dat jullie 

leiding zowel 1ste als 2de jaar aspi’s mag dopen, begin al 

maar schrik te krijgen…) 

Dit is alles waar jullie dit jaar naar kunnen uitkijken, en 

wij hopen dat jullie er zin in hebben. Wij alleszins wel! 

 

 

Stoere groeten van de Vanne en Mimi 



 

 

Aspimeisjes 

Liefste Aspimeisjes, 

Het nieuwe chirojaar is alweer goed van start gegaan. Voor de 

startdag leerden we jullie al kennen en ontdekten we dat jullie 

7 geweldige meisjes zijn. Dit jaar wordt een jaar vol energie, 

gelach, plezier, zotte momenten, … We voelen het! 

Vanaf de startdag begon ons avontuur pas echt. De BBQ was 

een groot succes en we willen jullie nog eens bedanken voor het 

harde werk dat jullie geleverd hebben om de beste BBQ ooit te 

realiseren! Samen met de aspijongens hebben jullie dat heel 

goed gedaan! We zijn fier! En ja, het klikt precies wel heeeeeel 

goed met de aspijongens, you go girls!  

Op de eerste chiro zondag maakten jullie Hoeilaart onveilig. Het 

was een super leuke namiddag en het heeft ons ook veel opgele-

verd. Denk maar aan onze Freddy Fish!  

Wij kijken alvast uit naar al de chiro zondagen die nog komen en 

we hopen jullie ook want we hebben nog meer zotte dingen in 

petto voor jullie! Be prepared ladies!  

 

 

Kusjes van jullie favoriete leid-

sters, 

Sara en Roos  

 

 

Toppers 

Gegroet Toppers, 

 

We kwamen jullie als zotte bende tegen op onze start-

dag. 

Man,Man,Man wat een bende ongeregeld zijn jullie. 

Maar geen nood. Wij, jullie leiders, krijgen jullie wel 

getemd. 

Er staan jullie nog een hele boel activiteiten te wachten. 

Maak jullie borst (voor sommige borstje) al maar nat. 

Dit jaar wordt een jaar waar jullie van gaan denken: 

“euh mannen? Der is toch nog nooit zo een cool jaar 

geweest als dees? “ 

 

Bij deze hopen wij dat jullie voorbereid zijn op dit ge-

weldig chiro jaar. 

Wij, Nick en …, zijn er al zeker een ganse vakantie 

naar aan het uitkijken. 

 

Tot Zondag boys!  

Ik en hij, 

Hij en ik 

Samen 1!  

 



 

 

Tiptiens 

Liefste Tiptiens 

 

Na lang wachten weten we eindelijk met wat voor een 

zotte bende we te maken hebben! 15 meisjes met alle-

maal een verschillend karakter. De 1 al wat luider dan 

de ander, maar dat houdt ons niet tegen om er een heel 

leuk jaar van te maken! Dat jullie niet zo heel goed zijn 

in winnen van spelletjes hebben jullie wel bewezen op 

de startdag. Daar moet nog aan gewerkt worden he! In 

Hoeilaart kon niemand jullie hoop gekheid tegenhou-

den. Iedereen heeft jullie wel horen zingen en lachen. 

Dat geeft ons echt een lach op ons gezicht :D 

Meisjes, verwacht jullie maar op een topjaar, met top-

leidsters en heel veel verrassingen. Wat we wel al kun-

nen verklappen is dat de pannenkoekennamiddag bijna 

in zicht komt, joepie! Het wordt eens tijd dat we er 

werk van maken. 

 

Wij kijken er alvast naar uit! 

Dikke kusjes,  

Phaedra en Elien 

 

 

Kerels 

Beste kerels, 

Dit chirojaar begon al meteen met een geweldige start! Zoals 

elk jaar waren jullie super nieuwsgierig wie jullie nieuwe lei-

ders konden zijn en waaraan jullie jullie moesten verwachten 

dit jaar. Iedereen was stom verbaasd toen jullie ons mailtje kre-

gen dat jullie al een dag voor de startdag op de chiro verwacht 

werden, tot jullie uiteindelijk ons voor de eerste keer te zien 

kregen en beseften waarom we al van start gingen met het chi-

rojaar. Op onze nieuwe start, het kerelsweekend hebben we 

veel gelachen en gezeverd, maar ook heeft de leiding gezien dat 

jullie kunnen eten als echte zware jongens en daarbij zelfs nog 

tal van fysieke proeven bij kunnen doen zonder één enkel pro-

bleem. Ook hebben we gezien dat jullie ongeloofelijke busi-

nessmannen zijn, die op de rommelmarkt alles verkochten wat 

jullie in jullie handen hadden. Onze ontbijtactie leverde heel 

veel centjes op waarmee we dit jaar aan de slag kunnen om er-

voor te zorgen dat het een fantastisch jaar wordt.  

Wat we dit jaar allemaal gaan doen, gaan we nog niet verklap-

pen want wij houden jullie zoals jullie misschien al opgemerkt 

hebben graag in spanning. 

 

Wij hebben alvast heel veel zin in de volgende chirozondag en 

hopen dat jullie er allemaal bij zijn! 

 

Vele groeten 

Kawany 


