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Voorwoord 

Hey hey lieve Chirovriendjes,  

 

Het nieuwe spetterende Chirojaar is weer begonnen! 
We begonnen de Startdag met veel succes en ook veel 
nieuwe gezichtjes! Wat leuk om al die nieuwe kindjes 
te zien. Wij, de leiding, staan elke zondag opnieuw 
klaar voor jullie om het beste van hunzelf te geven en 
te zorgen voor een fantastisch Chirojaar!  

Dit jaar hebben we natuurlijk ook leuke activiteiten 
voor jullie in petto. Als eerste de geweldige pensenker-
mis waar jullie allemaal jullie buikjes kunnen komen 
vullen met overheerlijke pensen!  

Daarna volgt het groepsfeest waar we graag de       
showbeesten in jullie willen ontdekken!  

Maar natuurlijk zijn er nog de zondagen waar jullie   
superleuke spelletjes kunnen spelen! Dat willen jullie 
zeker en vast niet missen! Jullie vrienden en vriendin-
netjes zijn altijd welkom bij ons in de Chiro! Hoe meer 
zielen, hoe meer speelvreugde!  

Groetjes  

De Leiding 

 



 

 

Opa chiro 

Hallo beste chiro vriendjes,  

Na een lange maar zeer vermoeiende zomervakantie is Opa Chiro weer 

onder ons, hier heb ik lang naar uitgekeken. Ook al hebben jullie mij 

een tijdje niet meer gehoord of gezien, toch was ik er overal een beetje 

bij met een toezicht houdend oogje! Zo heb ik al de kindjes zich zien 

amuseren op het ooo zo leuke Chiro kamp in het verre Boeur. Wat een 

goed weer hebben jullie daar toch wel niet gehad! Maar dat was na-

tuurlijk niet het enigste. Er was ook nog de druivenstoet in Overijse 

waar jullie talrijk aanwezig waren, en het deed me een enorm plezier 

om al die blije gezichtjes te zien ondanks het slechte weer ( ps: een 

pluim naar de leidingsploeg toe voor hun mooie kar en de leuke sfeer 

errond. ) En dan kwam eindelijk de dag waar ik heel de zomer heb naar 

uitgekeken! De STARTDAG!!! Man, man, man, wat een knaller was 

me dat weer, al mijn lieve en  leuke kindjes waren eindelijk terug sa-

men op de Chiro. En jullie waren niet alleen zag ik zo, er waren ook 

enkele nieuwe leuke kindjes. Vanuit mijn kerktoren keek ik met een 

brede grijns hoe iedereen zich amuseerde met de       leiding en de acti-

viteiten. Mijn Chirohartje was weer helemaal open gebloeid voor een 

nieuw spetterend jaar vol  leuke, zotte, fijne, ...momentjes samen! Dit 

gaat veel beloven.  

Maar het is ondertussen al laat en Opa Chiro is een beetje moe en gaat 

dus rusten. Ik kijk er heel hard naar uit om jullie elke zondag opnieuw 

vanuit mijn kerktoren te zien spelen en amuseren.                                

Onthoud goed: Wees braaf voor de leiding, maak geen ruzie met ande-

re kindjes, en maak vooral heel veel plezier!  

Lieve groetjes en knuffeltjes van de enige echte Opa Chiro!  

En weet -> CHIROOOOO ......!!! 



 

 

Speelclubmeisjes 

Dag liefste, schattigste, leukste, gekste                   

speelclubmeisjes,  

 

Het Chirojaar is nog maar net van start en we hebben al 

twee hele leuke zondagen achter de rug. We aten al lek-

kere pannenkoeken en amuseerden ons in Hoeilaart. 

Maar dat is nog maar het begin van ons spetterend jaar. 

Wij hebben nog veel in petto voor jullie dus hou jullie 

al maar klaar voor een fantastisch Chirojaar. Wij kijken 

er al heel hard naar uit om nog vele gekke zondagen 

met jullie te kunnen beleven.  

 

Kusjes,  

Hanne (haha), Manon (mama) en Camille (caca) 



 

 

Speelclubjongens 

Aha de Speelclub, de mannen!  

We zijn nog maar net bezig maar toch voelen we het al, 

jullie zijn een geweldige groep. Eerst en vooral hebben 

we al een geslaagde startdag achter de rug, we hebben 

namelijk gewonnen! Applaus voor de speelclub jon-

gens! Nu even nadenken over de zondagen, wij doen in 

ieder geval onze uiterste best om toffe zondagen te or-

ganiseren. We hopen dan ook dat jullie talrijk aanwezig 

zullen zijn, elke zondag opnieuw. Hoe meer Speelclub-

bers hoe beter. Het is ons doel als leiders om een hechte 

groep van jullie te maken en naar onze menig lukt dit al 

behoorlijk goed. Wij hopen echt dat jullie met z’n allen 

samen naar de Aspi’s gaan en wie weet zelf naar de lei-

ding. Maar dat is voor later eerst genieten van de zorge-

loze Speelclubjaren, tot volgende zondag!  

 

Flem, Flor en Rut 



 

 

Kadollen 

 

 
Helloooo zotte kadollen,  

We hebben samen nog maar twee zondagen, de startdag 

ende Druivenfeesten in Hoeilaart, achter de rug. We kun-

nen nu al met zekerheid zeggen dat deze dagen gewel-

dig waren!!! Op de Startdag leerden we elkaar kennen en 

zagen we meteen wat voor een leuke groep jullie zijn.  

Doordat we zo’n sterk team vormden, wonnen we bijna 

elk spel! Ook hebben we Hoeilaart en omstreken onveilig 

gemaakt. Met zo een gekke bende kan dat niet anders. 

Van onze longen uit ons lijf te schreeuwen bij de Ketnet-

band tot het platspringen van de springkastelen. Wij kij-

ken alleszins al uit naar de volgende chirozondagen. 

Wees er maar zeker van liefste kadolletjes: het zal nóg 

beter worden!!! WIJ HEBBEN ER AL KEIVEEEL ZIN  

IN!!!  

Dikke bezen van den dezen,  

Li, Lina en Florence 



 

 

Knapen 

Dag kameraden,  

Het nieuwe Chirojaar is van start gegaan en we zien 
al dat dit een spetterend jaar gaat worden.  

We hebben de rommelmarkt van Hoeilaart onveilig 
gemaakt en zijn met een serieuze buit terug geko-
men, 4 ski-latten en een muziekinstallatie die alle 
lokalen doet trillen!  

De week daarop zijn we op bootcamp geweest bij 
de Knarmy. Sluipen, bijnaam, camouflage, lopen, 
pompen, koekje, touw, kamp, melk en onze 
lijfkreet extreme!  

Zweet, water en tranen heeft het ons gekost maar 
we zijn erdoor geraakt en dit tezamen!  

 

Tot de volgende Knaapjes, 

  

Mineur Laurens, Soldaat Hans en Spion Mattias  

PS: We hebben nog veel in petto voor jullie: 

 



 

 

Kwiks 

 Allerliefste Kwiks,  

Ons jaar is al super goed begonnen op de startdag. We 

hebben er gesmuld van de lekkere pannenkoeken, spel-

letje na spelletje gewonnen en onze ballonnen zullen 

sowieso in Amerika eindigen! Tijdens de druivenfees-

ten in Hoeilaart hebben we ons ook laten opmerken. Bij 

de ketnetband hebben we keihard staan meezingen en 

ons ijsje was ook  lekker snel op! En dat is nog maar 

het begin van ons avontuur samen! Wij hebben nog 

heel veel leuke dingen voor jullie in petto en we kijken 

er enorm hard naar uit om elke chiro-zondag samen 

met jullie onveilig te maken! Hou je vast, want het 

wordt een jaar om nooit meer te vergeten!  

Dikke kusjes en knuffels,  

De tofste leidsters,  

Tiffany en Anna 

 



 

 

Rakkers 

Beste Rakkers,  

Nu het prachtig kamp voorbij en het nieuwe jaar begonnen 

is, staat er ons een jaar vol plezier en gekke avonturen voor 

de boeg. Dit jaar hebben wij al meteen gezien wat voor een 

toffe en gekke bende jullie wel zijn. Ook al zijn er nog 

maar enkele zondagen gepasseerd,toch is jullie leiding er 

zeker van overtuigd dat het een heel leuk jaar zal worden.  

We gaan onze uiterste best doen om elke komende         

Chirozondag zo zot en leuk mogelijk te maken en met deze 

groep zal dit zeker geen enkel probleem zijn! Wij hopen 

dat jullie er al veel zin in hebben, want de Rakkerleiding is 

er meer dan klaar voor. Wij hebben reeds leuke activiteiten 

in petto voor jullie, dus laad jullie maar iedere zondag vol-

ledig op en kom naar de Chiro voor een actieve en spette-

rende dag. Wie nog een paar leuke vriendjes kent, mag die 

zeker en vast ook eens meenemen!  

Groetjes,  

Glen & Kasper 

 



 

 

Tippers 

Dag allerliefste tipjes,  

Hier zijn we met de eerste Bosjonck van het nieuwe 

jaar! We kennen jullie nog niet zo heel goed maar we-

ten wel dat jullie een enthousiaste groep zijn! Jammer 

genoeg waren op de startdag met niet zo heeeel 

veel! Gelukkig maar  waren jullie talrijk aanwezig in 

Hoeilaart! :D                                                                     

Wat wij al zeker weten is dat we HEEL veel geld gaan 

mogen verdienen want jullie zijn duidelijk girls die 

graag veel geld uitgeven! En het tweede dat wezeker 

weten is dat jullie allemaal hele grote       buikjes heb-

ben en dat wij die goed gaan mogen vullen!          

Hou jullie allemaal klaar voor een FANTASTISCH jaar!  

Lieve kusjes  

xoxo  

Sofie en Kaat a.k.a oei, onze bijnamen moeten nog 

komen 



 

 

Toppers 

Beste toppers!  

 

Het nieuwe Chirojaar is juist begonnen en we 

hebben toch al veel leuke dingen gedaan. Op 

startdag hebben we super lekkere popcorn ver-

kocht. Bedankt aan        iedereen dat heeft mee-

geholpen en gekocht heeft. We       hebben ook al 

zowel Hoeilaart als Overijse verkend. Wij hopen 

dat het hele jaar zo leuk mag blijven en jullie er 

elke zondag opnieuw zullen staan, en we er zo 

een super tof jaar van maken!  

 

Groetjes van de topperleiding  

Sebbe en Lukas  



 

 

Tiptiens 

Liefste Tiptiens, 
  
Het nieuwe Chirojaar is weer begonnen en wij  
hebben er al heel veel zin in!  
Jullie zijn alle 10 zo verschillend dat het jullie een  
ZALIGE bende maakt. We begonnen al direct met  
de startdag, dit was een groot succes! Maar buiten  
Jezus-Eik hebben we ook Hoeilaart onveilig  
gemaakt. Hier heeft iedereen wel gehoord dat jul-
lie aanwezig waren! OP ZONDAG 6 NOVEMBER 
is het ook onze pannenkoekennamiddag waar  
iedereen van harte welkom is. Want hier worden  
de beste pannenkoeken van het hele land  
geserveerd. Maar jullie mega leuke leiding heeft  
nog meer voor jullie in petto voor het komende  
jaar! 
  
Wij kijken er al vast naar uit.  
Dikke kusjes en knuffels,  
InkaGel en Sealine  
 



 

 

Kerels 

Beste Kereltjes,  

 

Nu we van start zijn gegaan met de eerste Chi-

rozondagen, kunnen we zeggen dat we klaar zijn 

om er een spetterend jaar van te maken! Jullie 

gaan niet weten wat jullie overkomt, maar wij zijn 

er alvast klaar voor! Wij gaan nu eerst een dutje 

doen want jullie zijn echt ongelooflijk                  

vermoeiend... 

We gaan jullie opleiden tot de nieuwe generatie 

echte Bosuilers, met het Groepsfeest,                 

ontbijt-op-bed-actie en natuurlijk het kamp!  

 

Peace out  

 

Geire en Daaf 



 

 

Aspimeisjes 

Man man man,  

Het jaar is nog maar net begonnen en de leiding weet 
nu al geen weg meer met die Aspi-meisjes. 7 meisjes 
om U tegen te zeggen. We voelen het al, dit jaar wordt 
een zot jaar waar we geen genoeg krijgen van het spatie 
luchtgat, den Dario die ons ne GoPro moet en Britt die 
al een pink kwijt is... We hebben wat voor met jullie! 
De BBQ, Laundry Day, Druivenfestival Hoeilaart, De 
lekkere BBQ bij onzen tweeling, Sportival en dat alle-
maal al meer dan geslaagd! Wij zijn jullie leiding, maar   
onze aspi’s voelen toch als vriendinnen, nu al! Ouuuuh 
(zou Fien zeggen), lekker melig!  

Wij hebben nog zooooo veel in petto voor jullie en we 
kijken er zooooooo hard naar uit!  

Dikke smakken, lekjes, knuffels  

Felierin 



 

 

Aspi-Jongens 

Beste beren van heren,  

Het mag al even duidelijk wezen dat wij dit jaar uitgaan 
van een ongeziene en ongelofelijke symbiose tussen het 
krachtduo van een Aspileiding en onze DECAdente 
(deca = tien voor wie het nog niet wist, en daarmee be-
doelen we Andres, en voor ge het vraagt, ja we zijn met 
tien Aspi’s) Aspi’s. Het bewijs hiervoor ontdekken we 
elke zondag weer opnieuw. Zo zijn we het jaar al goed 
afgetrapt met een leefweek, gevolgd door de startdag 
en twee zondagen op verplaatsing naar Brussel met de 
fiets en Hofstade ter zee.  

Laat het ons duidelijk maken: dit is nog maar een voor-
smaakje van wat een onvergetelijk jaar zal worden. 
Vergeet ook niet dat jullie 16 oktober MOETEN vrij-
houden (als de datum nog verandert wegens omstandig-
heden laten we het ook wel op tijd weten), want dan 
trappen we het Chirojaar pas écht van start!  

Dit Aspijaar wordt zoals een fles Dom Perignon uit 
1963 op  oudejaarsavond... 

Dat gaat KNALLEN!!!  

 

Met hoogachtende Aspigroeten,  

Den Tinne en De Mimi 



 

 

Mopjes Bopjes 

Wat is het toppunt van snelheid?  
        Een slak die uit de bocht vliegt  
 
Jantje staat aan de balie van de gevonden  
voorwerpen.  
Heeft iemand hier een fiets  
afgegeven? 
Jazeker jongeman, wat voor kleur? 
Euh, het liefst een blauwe. 
 
Jantje staat voor de spiegel een stuk taart te  
eten.  
Moeder: Wat sta jij voor de spiegel te  
doen? 
Jantje: een stuk taart eten. Dan lijkt het alsof 
ik             er 2 heb. 
 
Twee onderbroeken liggen samen in de  
wasmand. Zegt de ene tegen de andere: "Ben 
jij op reis geweest? Je ziet er zo bruin uit."  
 
Er zaten eens 2 koeien samen in bad.  
De ene koe zegt tegen de andere: "Kan je me  
nog eens de zeep aangeven, ik krijg deze vlek  
er niet goed af." 



 

 

Pullen 

 
Sinds enkele jaren bestaan er in onze Chiro ook    
pullen. Voor de meisjes is dit een rode pull met  
zwarte opdruk (naam+hertje) en voor de jongens 
een blauwe met gele opdruk (naam+bosuil). Elke 
zondag na de Chiro of op grote evenementen heb je 
ook altijd de mogelijkheid om de pull eens te passen. 
Moest je je maat al weten, kan je deze meteen      
bestellen via overschrijving.  
Jongenspull €30: 
KBC 744-0181362-62 (Ander rekeningnummer dan 
de meisjespullen!!) Vermelding: ‘Pull + naam kind + 
maat + afdeling’ Dit kan cash betaald worden aan de 
leiding of overgeschreven worden. 
Meisjespull €25:  
BE28 4378 1515 7120 (Ander rekeningnummer dan 
de jongenspullen!!) Als je je pull wilt bestellen hoef 
je enkel €25 over te schrijven – Voor zondag 20    
november 2016 (zie regeling op 
www.chirojezuseik.be -> Uniform). Vermelding: ‘Pull 
+ naam kind + maat + afdeling’ 
Wij bestellen de pull ook pas als we de betaling ont-
vangen hebben! 
Moest je toch vragen hebben over de pulls kan je 
steeds terecht bij Erin via:                                     
erin.derdelinckx@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. 



 

 

Verhuur 

Chiro Jezus-Eik 
verhuurt bijna alles! 

 
Muziekinstallatie  
U geeft een feestje?  
LNDsystems verhuurt haar professionele muziekinstallatie!  
GSM: 0477/21.13.62        
E-mail: lndsystems@telenet.be  
Huurprijs op aanvraag  
Levering en opbouw inbegrepen! 
 

 
 
 
Tenten  
Wij verhuren al onze patrouilletenten behalve tijdens onze 
eigen kampperiode. Deze tenten, waarvan 2 beschikbaar, 
hebben een afmeting van 4 meter op 4 meter met een  
voortent van 2 meter. Daarnaast lenen we ook 2           
legertenten uit: 2 enkeldakstenten met volgende afmetin-
gen bij benadering: 10 meter  
lang, 5 breed en 4 hoog.  
Huurprijs op aanvraag  
 

 
 
 
Kookmateriaal  
Voldoende gasbekken, een braadslee en de nodige potten 
en pannen voor een bivak of andere gelegenheid.  
Barbecue/Braadslee (2 in 1) op gas! Deze gasbarbecue op 
pootjes kan in een handomdraai omgetoverd worden tot 
een braadslee van hoge kwaliteit.  
Huurprijs op aanvraag 



 

 

Evenementen 

 
Pannenkoekennamiddag 

 
Op zondag 6 november ontvangen de Tiptiens jullie 

graag in GC De Bosuil voor overheerlijke pannenkoe-

ken, artisanaal en met veel liefde gemaakt op              

grootmoeders wijze! 

 
 

Pensenkermis 
 

Op zaterdag 26 november is iedereen welkom in GC 

De Bosuil voor overheerlijke Chirosoep, pensen met 

frietjes of brood en appelmoes! Uiteraard kunnen de 

benen ook losgeschud worden op de dansvloer later 

op de avond! 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Agenda 
Zondag 2 oktober 2016: Sportival  

Zondag 16 oktober 2016: geen Chiro, leiding is op leidings-

weekend  

Vrijdag 28 oktober 2016: Halloweenavond Chiro Bosuil  

Zondag 30 oktober 2016: geen Chiro voor Chiro Bosuil  

Zaterdag 26 november 2016: Pensenkermis 

Zondag 27 november 2016: geen Chiro  

Zondag 4 december 2016: Sinterklaas  

Vrijdag 16 december 2016: Kerstfeestje Chiro ’t Soniënjonck  

Zondag 18 december 2016: geen Chiro voor Chiro                  

’t Soniënjonck.  

Zondag 25 december 2016: geen Chiro, Kerstmis  

Zondag 1 januari 2017: geen Chiro, Nieuwjaarsdag  

Zondag 19 februari 2017: Algemene repetitie groepsfeest  

Woensdag 22 februari 2017: Generale repetitie groepsfeest  

Vrijdag 24 februari- zaterdag 25 februari 2017: Groepsfeest 

Zondag 26 februari 2017: geen Chiro  

Vrijdag 14 april 2017: Paaseierenzoektocht Chiro Bosuil  

Zondag 16 april 2017: geen Chiro, Pasen  

Zondag 21 mei 2017: Laatste Chirozondag  

2 juli –9 juli 2017: Kamp (Speelclub-Tito)  

21 juli - 31 juli 2017: Buitenlandskamp (Keti-Aspi) 



 

 

Algemeen nut 

 

 



 

 

Hoofdsponsors 
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Sponsors 



 

 

Sponsors 

De Met      



 

 

            

   
 

Sponsors 



 

 

Pret en verzet 

 



 

 

Pret en verzet 



 

 

Kleurprent 

 



 

 

Weetjes en bedankjes 

 

Wij bedanken graag  

 - Iedereen die aanwezig was op onze stardag en natuurlijk   

ook de kindjes, want door hun is het jaar super van start       

gegaan.  

- De oudleiding die ervoor gezorgd heeft dat wij lekker 

konden eten op kamp.  

- De leiding die ervoor gezorgd heeft dat niemand dorst had  

op de stardag  

- De aspi’s want zonder hun was er geen lekkere BBQ.  

- Tompie voor het gebruik van de kar voor de stoet en Sanne 

Paron voor het rijden met de tractor tijdens de stoet.  

- Alle kindjes die hebben deelgenomen aan de stoet en super 

enthousiast waren.  

 

Wist je dat?  

- We de publieksprijs hebben gewonnen van de stoet van 

Overijse.  

- Wij de aller leukste Chiro van het land zijn.  

- Je altijd dingen kunt huren van de Chiro, kijk zeker eens op 

onze site. 



 

 

Telefoonnummers 

Speelclub         Speelclubmeisjes 
Rutger  0470/05.63.44  Camille      0474/22.42.07 
Flemming 0477/91.85.52  Manon          0493/55.08.72 
Florian            0478/18.78.41         Hanne      0477/88.84.34  
 
Knapen         Kadollen 
Hans  0488/64.14.08  Lina       0468/19.75.40 
Laurens  0472/12.60.30  Li       0491/36.27.81 
Mattias            0476/01.18.77        Florence      0470/21.31.80
      
Rakkers         Kwiks 
Glen   0472/62.29.50  Anna      0478/97.58.69  
Kasper  0477/03.21.28  Tiffany      0478/83.13.48 
        
Toppers        Tippers   
Lukas  0472/71.57.76  Kaat             0470/08.99.05 
Sebbe             0471/38.29.99         Sofie            0491/59.31.47 
        
Kerels      Tiptiens 
Gert   0472/39.41.14   Inka       0478/97.58.78 
David   0472/34.50.28     Celine      0470/54.20.24  
 
Aspi-jongens     Aspimeisjes 
Midas  0479/39.29.82        Erin            0476/60.30.32 
Hannes  0474/55.00.75        Phaedra      0476/44.42.13 
             Elien              0478/30.91.88   


