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Voorwoord 

Hallo allemaal!  

Amai! Wat gaat het snel zeg! Het is al Pasen. Om te     
beginnen willen we jullie allemaal een dikke profici-
at wensen met jullie knappe acteerprestaties tij-
dens het groepsfeest! Het was weer een TOP-
editie!  

Natuurlijk is dit niet het laatste evenement van het 
jaar! Zo zit de Carwash van de Toppers, de ontbijt-
op-bed van de Kerels  en de heerlijke Aspighetti van 
de Aspimeisjes er nog aan te komen. Iedereen is 
welkom voor een opgeblonken auto en een goed 
gevulde maag! Wie liever zijn dansbenen eens los-
gooit, kan altijd langs bij de Aspifuif van de Aspijon-
gens.  

Kom dus zeker eens een kijkje nemen en laat deze    
fantastische evenementen niet aan je voorbijgaan!  

Wij zien jullie graag volgende zondagen terug!  

Tot dan!  

De leiding 

 



 

 

Opa chiro 

Dag beste kindjes , hier ben ik weer!  

Deze maal is het bijna de laatste keer dat je dit Chiro 

jaar van opa Chiro een tekstje kan lezen. Ouhn :

( Maar we gaan niet treuren, want AMAI!!! Wat is er 

net voor de krokus vakantie gepasseerd? Jullie super 

goed groepsfeest. Wat was dat goed! Iedereen heeft 

heel hard zijn best gedaan en dat was zeer fijn om te 

zien vanuit mijn kerktoren. Nu hoor ik jullie al den-

ken, via de kerktoren? Via daar kan je toch niet bin-

nen kijken?! Inderdaad dat klopt! Maar   jullie leiding 

heeft speciaal ervoor gezorgd dat opa Chiro via 

“Faseboek Lajfe “ (Als het fout is, vergeef het mij 

dan, maar ik ben nog niet helemaal mee met dat in-

ternetgedoe ) jullie spektakel kon volgen en het was 

zeer de moeite waard!  

Mijn enthousiasme ging zelf zo ver dat ik uit vreugde 

tegen mijn salon tafeltje ben gelopen. Aaauwtchh !! 

Als gevolg dat oma Chiro de dag erna met mij naar de 

dokter is moeten gegaan, en wat was het resultaat? 

Opa Chiro zijn teen was gebroken! Maar lieve kindjes 

dat is maar een kleine zorg, al jullie lachende gezicht-

jes elke week opnieuw kunnen zien is zoveel leuker. 

En met gezegd zijnde sluit ik mijn verhaaltje voor de-

ze Bosjonck af!  

Ik hoor jullie graag terug net voor het kamp zal zijn  

Groetjes van Opa Chiro 

 

 

Speelclubmeisjes 

Allerliefste Speelclubmeisjes  

Wij zijn super fier dat jullie het zo goed gedaan hebben 

op het groepsfeest! Jullie hebben duidelijk bewezen 

dat jullie heel goed kunnen acteren.  

Na al onze leuke Chirozondagen is het bijna ons mega 

leuk weekend! Wij kijken er alvast naar uit, hopelijk   

jullie ook?  

Maak jullie al maar klaar voor het grote kamp, want 

dat wordt pas de max! 7 dagen samen leuke spelletjes 

spelen en ons zo goed amuseren! Wij hebben er echt 

zoveel zin in!  

Vele kusjes van jullie drie top leidsters  

Camille, Manon en Hanne  

xxxxxxxxxxxxxxx 



 

 

Speelclubjongens 

Beste Speelclubjes  

Het is weeral maart en het is al bijna Paasvakantie! Wij  

hopen dat jullie allemaal al een heel leuk jaar hebben     

gehad. Wij alleszins wel!! Wij willen jullie bedanken voor 

het spetteren de groepsfeest! Jullie waren echt geweldig 

en jullie waren de grote sterren van de avond! Jullie stukje 

was het allerbeste van allemaal heb ik gehoord en wij   

vonden dit zeker ook!  

Voor de rest gaan wij er zeker voor zorgen dat jullie nog 

een zalig jaar hebben met als afsluiter een super crazy de 

max kamp!! Er komt zeker nog een kasactie aan zodat wij 

heel veel leuke dingen kunnen doen op kamp!! Wij kijken 

alvast uit naar de rest van het jaar en wij hopen jullie ook!!  

Jullie zalige leiding  

Twazze, Flemm en Flosh 

 

 

Kadollen 

 

 
Hallowkidowkie Kadolligste Kadollen van het land,   

Wat vliegt de ⌚ zeg! Ons Chirojaar is voorbij                   

gevlogen: zoeeeefffff       

Jaja, geloof het of niet: we zijn al over de helft... 
 Even een korte samenvatting van wat wij al allemaal heb-
ben uitgespookt:  Het begon allemaal met het Badjassen-
spel op onze eerste Chirozondag in Hoeilaart. Het heksen-
spel, 1 tegen allen, wafels gebakken, een beetje later heb-
ben wij ons acteertalent boven gehaald op het Groeps-
feest, we hebben onze toekomst voorspeld en Weerwol-
ven gespeeld! En zeker niet te vergeten: het mega leuke K3
-spel met Aspi meisje Fien!!!                                             

Kort gezegd: het was al KEITOF!!!      

Maar geen nood vriendinnetjes, het Chirojaar is nog niet 
voorbij! Wij hebben nog o zo veel in petto voor jullie, zoals 
ons weekend en het zalige, onvergetelijke kamp!!!   
Zet jullie al maar klaar girls, want wij hebben er keiveel zin 
in!!!   

 Dikke bezen van ulle toffe leidsters,   

  Linabil , Lillebil & Florebil    



 

 

Knapen 

Beste Knapen 

Hier weer een bericht van jullie schitterende lei-

ding. 

Het is fijn om te zien dat de Knapen een hechte 

groep zijn geworden die voor elkaar opkomen. 

Na ons schitterend groepsfeest komen er nog een 

hele reeks fantastische activiteiten aan.  

Waaronder ons eigen Knapenweekend en het 

kamp. We hopen dan ook dat jullie hier talrijk aan-

wezig zullen zijn. Want waar de Knapen zijn is er 

niets dan plezier. 

 

Greetz  

Mattias, Hans, en de tofste leider Laurens 

 

 

 

Kwiks 

 Allerallerliefste Kwikjes van ons,   

  

 Hier alweer een berichtje van de allerleukste leiding van het 
hele Chiroland! Na weken zwoegen en zweten is het groeps-
feest achter de rug, jullie hebben geschitterd als echte ster-
ren! Proficiat meisjes, wij zijn 2 superfiere leidstertjes!  ;) ;) ;) 

 Elke zondag opnieuw laten jullie zien wat een zotte en toffe 
bende jullie zijn, zo hebben we al gezien wat voor een echte 
danseressen jullie zijn op Just Dance, hebben jullie bewezen 
dat jullie kunnen springen als echte konijnen op de springkas-
telen van Springs, dat jullie super slimme meiden zijn die elk 
raadseltje kunnen oplossen en hierbij nog eens kunnen vermij-
den dat een bom ontploft enzovoort, maar niet getreurd, dit is 
niet alles! Wij hebben nog dubbel zoveel voor jullie in petto!   

 Wij kijken al SUUUUUUUPER hard uit naar het kamp 
om er 7 zotte dagen van te maken, dit wordt HET kamp van jul-
lie leven! Maar eerst en vooral hebben we ons SUPERMEGA-
COOLZALIGDEMAXTOFFE weekend, JOEPIEEEEEE!!!!! Naar 
waar we gaan blijft nog een grote verassing moe ha ha ;-)   

 Vele kusjes en knuffels van jullie    

topleidsters  <3 <3 <3  

Tiff-Anny  

 

 



 

 

Rakkers 

Beste Rakkers, hier zijn we weer.  

Wat gaat de tijd toch snel, het chiro jaar zit er alweer bijna 
op en het lijkt nog maar net begonnen te zijn! Maar niet ge-
treurd we hebben nog zalige activiteiten voor de boeg! 
Maar eerst zouden wij ( jullie leiders ) jullie enorm hard 
willen feliciteren met het ongelofelijke super goede groeps-
feest! Stuk voor stuk hebben jullie dat allemaal super ge-
daan! Nog eens bedankt hiervoor.  

Ondertussen hebben wij niet stilgezeten, neen hoor. Wij 
zijn al volop bezig met het plannen van het enige echte rak-

kers weekend of hebben jullie liever rakwi weekend met de 
meisjes? Want wij hebben wel door dat jullie stiekem altijd 
naar de meisjes kijken maar wij houden ons mondje dicht 
hoor!  

En natuurlijk mogen we niet vergeten dat het kamp er bijna 
aankomt! Hoho dat gaan 7 zware dagen worden met alleen 
maar zot coole programma’s. We geven jullie 1 tip al mee, 
zie maar dat jullie in topvorm zijn want de rakkers gaan 
hun spierballen goed kunnen gebruiken!  

Meer gaan we nog niet verklappen want dan is het leuke 
eraf.  

Greetz van de allerbeste leiding offcourse,  

Kazzyball en Glenthemein 

 

 

 

Tippers 

Hello liefste Tippers,  

Hier zijn we weer met wat nieuws! Eerst en vooral willen 

we jullie feliciteren met jullie PRACHTIGE                                

acteerprestaties! Jullie hebben dat echt schitterend   

gedaan! Nu het harde werken voor het groepsfeest    

eindelijk achter ons ligt en de zon al wat begint te      

schijnen, hebben Sofie en ik nog heel veel in petto voor 

jullie. Waar mogen jullie al zeker naar uitkijken:  

- Heel veel leuke spelletjes buiten in de  

- Een fantastisch weekend met alles erop en eraan!  

Houd dus zeker 12-14 mei vrij!!  

- En als laatste mogen jullie nog uitkijken naar een        

fantastisch kamp! Wij hebben er al zin in!  

Voilà, dit was weer eens het nieuws! Wij hopen nog op 

een spetterende 2 maanden Chiro! (Wat?! Zo kort nog 

maar?!)  

Xoxo  

Sofie en Kaat  

P.S.: Hier nog wat leuk extra nieuws! De wafelverkoop 

heeft heel veel geld opgebracht dus dat gaat een ME-

GA-kamp 



 

 

Toppers 

Hier zijn we weer!  

Mannen, om te beginnen ne kei dikke proficiat met jullie groeps-
feest! Jullie hebben dat super goed gedaan en Sebbe en ik hebben 
gehoord van de mensen dat ze het Titostukje het beste vonden! De 
Toppers staan nu al  bekend als die kleine maar wel o zo fijne ben-
de. Deze bende bestaat uit:  

- Charlie: de volwassene van de groep, staat altijd     paraat met 
goede raad                                                                                                                      
- Driss: de gast met de toffe weetjes                                                                     
- Robbe: de Topper die niet vaak in zijn uniform naar de Chiro komt, 
maar wel een echte Chirogast is                                                                                 
- Jarni: de Topper die het liefst met de Tippers omgaat, vooral met 
de knappe Tippers                                                                                                            
- Bram: de persoon die altijd klaarstaat voor een strategisch spelle-
tje        - Jerre: de grappenmaker van de groep en houdt er het lief-
ste van om de leiders eens goed te plagen                                                                                    
- Raf: de rots in de branding, iemand waar je altijd op kan rekenen 
voor wat dan ook  

Wij denken dat we ons de komende zondagen nog veel gaan amu-
seren! Ook houden we dit jaar met de Toppers de Topperscarwash! 
Uitleg hierover zal binnenkort volgen!  

Groetjes en tot binnenkort,  

De toch wel leukste leiding van de hele wereld  

Sebbe en Lukas 

 

 

Tiptiens 

Liefste Tiptiens,  
 
Na een geweldig groepsfeest is het nu tijd voor wat 
meer actie, de laatste zondagen van het jaar beloven 
nog onvergetelijk te worden dus we verwachten jullie 
steeds voltallig aanwezig ;) Bereid jullie zeker al maar 
voor op het megaleuke tiptiensweekend dat voor de  
deur staat. Verder willen we jullie nog eens bedanken 
voor de schitterende inzet voor onze paaseieren actie, 
jullie zijn echt super goed bezig! Als jullie zo doorgaan, 
komt het kamp dik in orde.  
 
Tot slot wensen we jullie allemaal nog super veel      
succes met jullie examens, maar dat zal wel geen     
probleem zijn! Geniet daarna maar van jullie             
welverdiende vakantie en dan zien we jullie binnen 
twee weekjes terug!  
 
Dikke kussen  
 
Inka & Celine 



 

 

Kerels 

Beste Kerels,  

Wat gaat de tijd toch zo snel voorbij. De paasva-
kantie is daar al bijna en dan komt natuurlijk het 
kamp in zicht! Dat kamp is niet zomaar een kamp. 

Het is een buitengewoon uitzonderlijk superspeci-
aal kamp! We gaan namelijk met de bus naar 
Tsjechië. Om daar de zotste dingen te kunnen 

doen hebben we uiteraard geld nodig!! Daarom is 
de ontbijt op bed actie van dit jaar heeeeeeeel be-
langrijk. Ga zelf ook op pad in je buurt en probeer 
zoveel mogelijk ontbijten te verkopen. Jullie bepa-

len zelf hoe veel speciale activiteiten we gaan 
kunnen doen. Het is veel leuker om op verplaat-
sing te gaan dan op de kampplaats te blijven. 

Neem dit maar van ons aan! ;) David en ik kijken 
er al zeker en vast naar uit om met jullie 10 dagen 
op kamp door te brengen. Jullie zijn een (soms te) 
actieve en leuke groep waar wij allebei graag tijd 

mee willen spenderen. Het hangt allemaal van jul-
lie af, jongens, make us proud! 

 

Groetjes Davve en Geire  

 

 

Aspimeisjes 

Joe bitchachos!  

 Eeeh goe gedaan he op het Groepsfeest, dikke duim! Jullie 

hebben weeral bewezen dat die acteertalenten on point zijn. 

Daarna hebben jullie jullie dansbenen nog eens losgegooid, 

maar daar gaan we niet te veel over vertellen want dat is niet 

voor gevoelige oortjes bestemd.   

 We hebben in de wandelgangen van de Chiro gehoord dat jul-

lie leidingsskills er ook mogen zijn, wij geloven er niet zoveel 

van maja! Hopelijk doen jullie het volgend jaar ietsje beter!  :) 

 Hiernaast hebben we ook ons lokaal eens gepimpt. Dat 

mocht  wel eens want we waren die geur van rottende sinaas-

appels wel beu! Welkom den aspi ‘level up’.   

 Niet getreurd girls, het einde is in zicht! Jullie zijn bijna van ons 

af! Maar er komen nog memoriezzzzz 4 life, zijt daar ma zeker 

van!  

 Dikke bezen van jullie      

trezen 

Feelierin 



 

 

Aspi-Jongens 

Dag liefste Ketnetwrappers en stoere ridders van de           

Aspitafel,  

Hierbij nog een nieuwtje van de leiding: Het toppunt van 

het beste jaar uit jullie Chirocarrière, is nabij! De komende 

twee maanden gaan hectisch, vermoeiend, en frustrerend 

zijn. Maar vooral: al de moeite en liefde die wij er samen 

in gaan steken, wordt duizendmaal beloond! Jullie gaan 

rond gaan voor sponsoring, maar dat wordt beloond door 

een epische Aspifuif. Het Aspiweekend gaat doodvermoei-

end zijn, maar binnen tien jaar zullen de verhalen van dit 

legendarisch weekend nog steeds nazinderen. De kers op 

de taart krijgen jullie echter pas binnen vier maanden...Het 

buitenlands kamp! Smeer jullie borst nu al maar in (voor de 

zekerheid), want het gaat er hard en zweterig aan toe gaan!  

Warme groeten van de leiding, die mentaal al aan het ge-

nieten is van het Tsjechisch zonnetje.  

 

De Mimi en De Captain  

 

 

Mopjes Bopjes 

Kan jij hoger springen dan de Eiffeltoren?  
... 
Ja, want de Eiffeltoren kan niet springen!  
 
”Wat is een vlieg zonder vleugels? (zie onder-
aan) 
 
Jantje gaat naar de speeltuin en komt     An-
nemieke tegen. Hij zegt: "Ik  
moet je iets laten zien, maar het is zo      ge-
heim dat het niet hier kan. Het moet bij mij 
thuis gebeuren." Ze gaan naar zijn huis, en 
Annemieke zegt: "We zijn er, laat het nu maar 
zien." Maar Jantje zegt: "Nee, nee, het is zo 
bijzonder dat het op mijn  
slaapkamer moet." Zuchtend gaat Annemieke 
mee naar boven en zegt: "Nu wil ik toch wel 
eens zien wat het is." Jantje wil nog niet toe-
geven: "Nee, nog niet! Het kan alleen maar 
onder de dekens gebeuren."  
Annemieke wordt er wel erg ongeduldig van, 
maar goed, ze gaat mee onder de    dekens. 
Dan laat Jantje zien wat hij zo graag met An-
nemieke wilde delen: "Kijk eens, mijn horloge 
geeft licht!".  
 
*Een loop 



 

 

Pullen 

Sinds enkele jaren bestaan er in onze Chiro ook pul-
len. Voor de meisjes is dit een rode pullmet zwarte 
opdruk (naam+hertje) en voor de jongens een blau-
we 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 over-
geschreven worden. 
 
Meisjespull 
€25: BE28 4378 1515 7120 (Ander rekeningnummer 
dan de jongenspullen!!) Als je jepull wilt bestellen 
hoef je enkel €25 over te schrijven voor zondag 
30 april 2017 (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?  
Wij verhuren onze professionele muziekinstallatie!            
E-mail: verhuur@chirojezuseik.be 
Huurprijs op aanvraag  
Levering en opbouw inbegrepen! 
 

 
 
 
Tenten  
Wij verhuren al onze patrouilletenten be-
halve tijdens onze eigen kampperiode. Deze tenten, waar-
van 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 

 
 

Zaterdag 22 april 
 

Festivalé Farfallé Aspighetti  
GC De Bosuil - 18u 

 
Topperscarwash 

Stenen veld Chiro (achter GC 
De Bosuil) 
Met hotdogs! 

 
U kan uw auto laten wassen door de 
Toppers  terwijl u lekker gaat eten bij de Aspimeisjes! 

 
Zondag 23 april 

 
Ontbijt-op-bed actie Kerels 
Aan uw voordeur - 6u30-11u 

 
 

Zaterdag 20 mei 
 

Aspifuif 
Ter Ijse - 21u - 3u 

 
Meer info over onze evenementen vindt u op 

Facebook! (nu of binnenkort) 

 

 

Agenda 

Zondag 2 april 2017: Geen Chiro  

Zondag 9 april 2017: Geen Chiro  

Zondag 16 april 2017: Geen Chiro  

Zaterdag 22 april 2017: Aspighetti  

Zaterdag 22 april 2017: Topperscarwash  

Zondag 23 april 2017: Ontbijt-op-bed      

Kerels 

Zaterdag 20 mei 2017: Aspifuif  

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 



 

 

Hoofdsponsors  

 

Hoofdsponsors 



 

 

Sponsors  

 

Sponsors 



 

             

   
 

 
Veel meer  foto’s op 
de Facebook-pagina 
van Chiro Jezus-Eik!! 

Foto’s  

 

Pret en verzet 

 



 

 

Pret en verzet  

 

Kleurprent 

 



 

 

Weetjes en bedankjes 

Wist je dat: 
  - Oud-leidster Nienke mama werd van een            
 dochtertje Fien? 
  - De plannen van het nieuwe Jezus-Eik volop in de 
 maak zijn? 
  - Onze leidingsploeg heeft meegdaan met de       
 zwerfvuilactie? 
  - Er een erg mooi artikel in de krant is verschenen  over 
 het Groepsfeest? Kijk zeker eens op onze website 
 voor de link naar het artikel en heel wat foto’s! 
 
Wij bedanken graag iedereen die ons heeft geholpen bij 
het perfectioneren van het Groepsfeest!  
  - Erik voor de affiche 
  - Technieker Steven voor de hulp bij het licht en geluid 
  - De medewerkers van GC De Bosuil 
  - Marijke, Nelleke en de andere dames voor het maken 
 de prachtige kostuums! 
  - De sponsors en schenkers van tombola en               
 waardebonnen 
  - Natuurlijk het publiek, de acteurs en actrices en  de 
 hele leidingsploeg 
  - En iedereen die we zijn vergeten te vermelden! 

 

 

Telefoonnummers 

Speelclub         Speelclubmeisjes 
Rutger  0470/05.63.44  Camille      0478/13.42.17 
Flemming 0477/91.85.52  Manon          0493/55.08.72 
Florian            0478/18078.41 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   


