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Voorwoord 

Dag allerliefste Chirovriendjes 
 
Het nieuwe Chirojaar is weer van start gegaan! Jullie 
nieuwe leiders en leidsters staan klaar om een 
heel jaar lang het beste van hunzelf te geven. 
Wij willen jullie nu al allemaal uitnodigen voor de Pen-
senkermis! Kom zeker eens proeven van de 
kookkunsten van jullie favoriete leiding. Na de Pensen-
kermis komt nog het mega Groepsfeest! Begin 
al maar te oefenen zodat we er weer een topeditie van 
kunnen maken. Natuurlijk is dat niet alles. Elke zondag 
staat de leiding weer klaar met knotsgekke avonturen 
die jullie een heel jaar lang gaan beleven. Wij hopen 
dat jullie altijd talrijk aanwezig zullen zijn zodat we 
er samen een topjaar van kunnen maken. 
 
Tot zondag! 
De leiding 



 

 

Opa chiro 

Dag lieve chiro-vriendjes, 
 
Wat een fantastische startdag hebben we samen al beleefd! 
Wat een toffe bende is Chiro Jezus-Eik toch!!! 
Het Was een hele leuke dag die afgesloten werd met een lekkere bqq 
gemaakt door de Kerels en Aspimeisjes. Tijdens mijn wandeling op de 
druivenfeesten in Hoeilaart zag ik dat Chiro Jezus-Eik weet 
wat het betekent om plezier te maken. 
Ik ben er rotsvast van overtuigd dat jullie zondagen minstens even leuk 
worden, misschien zelfs nog 
leuker! 
Verder kijk ik al met volle teugen uit naar de pensenkermis. Ik ben be-
nieuwd hoeveel pensen de leidingsploeg zal moeten maken om iedereen 
zijn honger te stillen. In ieder geval, ik heb er het volste vertrouwen in 
dat ook dit jaar de pensenkermis een succes zal worden. 
 

Tot de volgende keer en groetjes van opa chiro. 



 

 

Speelclubmeisjes 

Helaba schattigste, tofste, leukste, gekste maar vooral 
liefste speelclubmeisjes, 
 
We zijn nog maar net begonnen met ons jaar maar we 
weten zeker dat het een jaar wordt om nooit te         
vergeten! We hebben nu al enkele hele toffe zondag 
achter de rug waar jullie je zeker al bewezen hebben. 
Maar dit is nog maar het begin, want wij hebben 
nog veel meer in petto voor jullie, kleine deugnieten.  
 
Wij kijken enorm uit naar de zondagen die nog gaan 
komen! ☺ 
 
Veel kusjes & knuffels, 
LI, Britt en Celine 



 

 

Speelclubjongens 

We zijn dit jaar fantastisch begonnen met wel 20              

kapoentjes in de Speelclub. Met deze chaotische bende 

hebben we al veel avonturen meegemaakt zoals een zoek-

tocht naar de brieven van onze Spaanse vrienden en een 

leuke namiddag op de springkastelen in Hoeilaart. De drie 

leiders: Lukas, Maxim, Pieter-Jan zijn helemaal in vorm om 

dit jaar kleur te geven met een heleboel leuke activiteiten 

en uiteraard nog leukere zondagen. Het jaar is maar net 

begonnen maar dit houdt de Speelclub niet tegen om het 

chirojaar in te springen. Bovendien is er op het einde van 

dit jaar een extreem tof kamp. Wij hopen dat we de speel-

club-jongens elke zondag kunnen zien. Met veel               

vriendelijke groetjes 

De coole Speelclub leiding 



 

 

Kadollen 

 

 
Hallo allerliefste Kadollen 
 
Hier het allereerste berichtje van jullie drie nieuwe leid-
sters. Het chiro 
jaar is nog maar net gestart en toch hebben we al een  
heleboel leuke 
avonturen samen beleefd. Zo hebben we ontdekt wie de 
moord heeft gepleegd en hebben we het centrum van 
Hoeilaart onveilig gemaakt. We hebben al gemerkt dat 
jullie een leuke en enthousiaste bende zijn. Wij kijken 
ernaar uit om jullie beter te leren kennen. Wij hebben al 
super veel toffe activiteiten gepland. Zeker komen is de 
boodschap!! Jullie hebben bewezen dat jullie goede ka-
piteins zijn en dat jullie goed kunnen samenwerken als 
echte vriendinnen. Wij zijn trots op jullie! Zoals jullie 
kunnen horen een toffe groep waar we een                   
onvergetelijk jaar mee zullen beleven. 
 
Dikke kussen 
Boke Choco, Inka G en Sofia 



 

 

Knapen 

Beste knapen, 
 
We zijn er weer met de allereerste Bosjonck van het 
nieuwe Chiro jaar. Zoals de meeste al weten zijn    
Thomas, David en Olivier de superleuke leiding van 
de knapen dit jaar. We hebben al een fantastische 
startdag achter de rug waarbij de knapenleiding de 
nieuwe kinderen met open armen verwelkomde. 
Maar ook niet vergeten ons bezoekje aan de Ghost 
Rockers en ons gigantisch boshuisje. 
Wij kunnen wel zeggen dat de knapen de zotste ben-
de van de Chiro is dit jaar en een jaar vol verrassingen 
en plezier zal zijn. Natuurlijk hebben wij veel stoere 
leuke activiteiten voor jullie, maar daar zullen wij niet 
teveel over zeggen want het blijft een verassing ;). 
Wij hopen dat jullie er elke zondag opnieuw 
zijn zodat de knapen het tofste Chiro jaar kunnen     
beleven en een zalig kamp kunnen hebben. 
 
Veeeellll groetjes van jullie leukste knapenleiding !!!! 
Davy, Oli en Tommy 

 



 

 

Kwiks 

 Dag allerliefste Kwikskes, 

Hier ons eerste berichtje van het jaar! Op de Startdag 
vlogen we er meteen in! We speelden Cluedo als de 
besten en wonnen zelfs! Wij zijn trots! Na de Startdag 
gingen we de Druivenfeesten in Hoeilaart onveilig ma-
ken. We zongen luidkeels mee met de Ghost Rockers 
en zochten daarna leuke cadeautjes op de rommel-
markt. Tijdens het legerspel toonden jullie hoe goed 
jullie zijn in camoufleren en hoeveel energie jullie heb-
ben! Ook al hebben we nog maar enkele zondagen    
gehad, wij weten dat dit vast en zeker een onvergetelijk 
jaar wordt! 
 
Wij hebben er zin in! Hopelijk jullie ook! 
Xoxo 
Camille, Juliette en Kaat <3 



 

 

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 en-
kele 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 Chirozon-
dag 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 zalige activiteiten 
bedacht voor jullie, dus kom elke zondag naar de Chiro voor 
een actieve en spetterende dag. 
Wie nog een paar leuke vriendjes kent, mag die zeker en vast 
ook eens meenemen! 
 
Groetjes, 
Twazzy, Henne en Flosh 



 

 

Tippers 

Liefste Tippertjes, 

Hier is jullie eerste bericht van jullie 3 nieuwe top leidsters!

Allereerst willen we zeggen hoe blij wij wel niet zijn met 

zo’n leuke en actieve groep. We merken dat jullie         

allemaal goede vriendinnen zijn en dat is natuurlijk super 

voor de sfeer. We hebben al zondagen samen gespeeld 

zoals binnen de minuut en in Hoeilaart hebben we een 

super de luxe BARBIE springkasteel kunnen fixen voor 

maar 2 Euries! Wat een upgrade voor ons lokaal waar 

we hopelijk binnenkort wel inkunnen. We kijken er al 

naar uit om dit gezellige lokaaltje samen op te vrolijken 

(en misschien ook eens kuisen). Natuurlijk is dit niet het 

enige wat wij nog voor jullie in petto hebben, zo staan er 

al super leuke en spannende spellen op het programma 

voor de komende zondagen en zo gaan we proberen 

jullie suuuuuuuper lange (en dure) bucket-list te            

vervolledigen. 

Veel kusjes en lekjes van jullie favoriete leidsterjes, 

Floflo, Fenne en Jozze xxxxxx 



 

 

Toppers 

jow de topperboysss, 

BOEM, wat een knaller, dat is de manier waarop 

we het jaar inzetten bij de toppers . 

Records breken, op de autostrade fietsen, koken, 

popcorn verkopen, 

......... 

we hebben al duzend 

dingen gedaan. En het jaar is nog maar drie 

zondagen ver. YES KET! We kunnen nog 

zooooooveeeeeeeel doen dit jaar. Nog veel meer 

records breken, allemaal zotte dingen doen en het 

beste van ons geven in alles wat we doen. 

Maar jongens vergeet niet enkel de beste onder 

jullie kan de TOPPER VAN HET JAAR worden 

dus THE WAR IS ON. 

Groetjes 

NICO EN MATTI 



 

 

Tiptiens 

Hellooo Tiptiens! 
 
We zijn dit jaar gestart met een nieuwe vriend in ons lokaal, de muiss. Ha-
haha, dat vonden wij echt een vies beest! Hopelijk maken we dit niet nog 
eens mee, dat ze maar weg blijven die vieze beesten. Als er toch nog zouden 
opdagen hebben in ieder geval een heel rescueteam die met borstel, vuilblik, 
doos en plastieke bekertjes ons te hulp schiet. 
Danku aan degene die de muis hebben verwijderd uit het lokaal, maar de 
bangerikken onder ons mogen natuurlijk niet vergeten, jullie waren een   
fantastisch publiek! :D 
Genoeg over de muis. Dit jaar gaat nog vol zitten met zo een gekke en leuke 
momenten die jullie niet mogen missen. Dus boodschap aan alle tiptiens: 
kom zoveel mogelijk, elke zondag pret met ons, hopelijk ;) Dit jaar wordt 
onvergetelijk! 
Wij kijken er alvast naar uit! 
 
Dikke kussen, 
Linette & Annie 



 

 

Kerels 

Hier is jullie leiding met een leuk berichtje. 
We zijn het jaar goed van start gegaan met de 
startdag, de week erna hebben we Hoeilaart       
onveilig gemaakt en zijn we met veel coole     
spullen teruggekomen van de rommelmarkt. 
Het is nu al een episch jaar, maar het wordt nog 
zoveel zotter dan jullie zich kunnen inbeelden. 
Denk maar is aan jullie kamp of weekend bij-
voorbeeld. 
 
Tot zover onze eerste Bosjonck 
 
Jullie leiding, 
Flemming, Sebbe en Laurens 



 

 

Aspimeisjes 

Ola Quetal, 
 
Hier een berichtje van jullie megazalige leidsterkes! Het jaar is nog maar net begonnen 
en toch kunnen we al zeggen dat we al heel wat dingen hebben meegemaakt! Zo maak-
ten we een BBQ samen met de Kerels om U tegen te zeggen, we maakten Hoeilaart 
helemaal onveilig op de botsauto’s  en hebben heel de rommelmarkt leeggekocht om 
ons lokaal wat op te fleuren (Inclusief de samsonmat), werden jullie van Speelclubmeis-
jes tot etchte Aspimeisjes benoemd (inclusief de genânte ppdrachten hehe), was Strie-
de bijna aan het wenen omdat ze door de buis moest kruipen, speelt Marie vals bij de 
spelletjes (kiekeboe), was leidster Tiffany te hevig in de botsauto’s dat ze haar porte-
feuille kwijt was, gaat Lotte In een kartonnen doos wonen en de zwerver van de groep 
worden, is Hanne de beste in goeie voddes vinden hehe, Myrthe wordt den Phillippe 
Geubels 2.0 en is Sarah haar humor zo droog als ne woestijn.Wij weten nu al dat we 
met deze zotte bende een zalig jaar tegemoet gaan! Wij hebben er in ieder geval al 
suuuuuperveel zin in en hebben nog zooooooveel in petto voor jullie, MOEHAHA! Be 
prepared chickas, hou jullie maar vast aan de takken van de bomen! 
 

Dikke bisouskes 
Tiffanella & Hannibal 



 

 

Overal te vinden! 

Chiro Jezus-Eik is op verschillende sociale media aan-

wezig! 

Instagram: @chirojezuseik 

Facebook: Chiro Jezus-Eik 

Website: www.chirojezuseik.be 

 

 

We organiseren zelfstandig allerlei evenementen door-

heen het jaar en werken samen met heel wat organisa-

ties en verenigingen zoals GC De Bosuil, Dorpsraad Je-

zus-Eik, Gemeente Overijse… 

 



 

 

Mopjes Bopjes 

Lopen 2 Nederlanders door de woestijn.   
Zegt de ene tegen de ander “waarom heb je 
een autodeur bij je?” Waarop de ander ant-
woordt: “Als ik het warm heb kan ik het raam-
pje openzetten.”  
  
Jantje zit op school. De juf vraagt aan Jantje 
waar Napoleon stierf. Jantje antwoordt 
op pagina 72 volgens mij.   
  
Wie slaapt er eerder? Een konijn of een        
krokodil? … Een konijn omdat die maar   
2 tanden moet poetsen!!   
  
Jantje en zijn oma gaan naar de supermarkt.  
Jantje ziet 2 euro liggen en vraagt aan zijn 
oma of hij het mag oprapen. Oma zegt neen 
omdat alles wat op de grond ligt vuil is. Ver-
derop vindt Jantje een briefje van 20 euro en 
vraagt of hij het mag oprapen.   
Zijn oma zegt weer neen want alles wat op de 
grond ligt is vuil. Daarna valt oma over een 
bananenschil en vraagt ze of Jantje haar wilt 
helpen waarop Jantje zegt “Neen, want   
alles wat op de grond ligt is vuil!”  



 

 

Pullen 

Sinds enkele jaren bestaan er in onze Chiro ook pul-
len. Voor de meisjes is dit een rode pull met zwarte 
opdruk (naam+hertje) en voor de jongens een zwar-
te met witte opdruk (naam+bosuil). Elke zondag na 
de Chiro of op grote evenementen heb je ook altijd 
de mogelijkheid om de pull eens te passen.  
 
Jongenspull: Bestellingen gebeuren door het online for-
mulier in te vullen op de website. (dit is anders dan 
vroeger!!!) 
 €30: KBC 744-0181362-62 (Ander rekeningnummer dan 
de meisjespullen!!)  
Vermelding: ‘Pull + naam kind’   
Dit kan cash betaald worden aan de leiding of overge-
schreven worden.   
 

Meisjespull:  Bestellingen gebeuren door het  online 
formulier in te vullen op de website. (dit is anders dan 
vroeger!!!) 
€30: BE28 4378 1515 7120 (Ander rekeningnummer 
dan de meisjespullen!!)  
Vermelding: ‘Pull + naam kind’   
Dit kan cash betaald worden aan de leiding of overge-
schreven worden.   
 
 

We willen wel benadrukken dat het hemd 
en short/rokje nog steeds het officiële uni-

form 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 

 
 

Op zaterdag 4 november is het Pensenkermis!  
Voor het eerst ‘s middags en ‘s avonds, iedereen 
is welkom in GC De Bosuil! Binnenkort komt er 
ook een Facebook-
evenement waar u alle 
info kan terugvinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook is het op zondagnamiddag 12 november 
Pannenkoekennamiddag, om 14u in de keu-
ken van GC De Bosuil! 

 
 



 

 

Agenda 

Zondag 15 Oktober 2017: Geen Chiro, leiding is op leidingsweekend 
Zondag 22 Oktober 2017: Vriendjesdag 
Zondag 29 Oktober 2017: Gewone Chirozondag 
Zaterdag 4 november 2017: Pensenkermis 
Zondag 5 november 2017: Geen Chiro 
Zondag 12 november 2017: Pannenkoekennamiddag Tiptiens 
Zondag 19 November: Gewone Chirozondag 
Zondag 26 November: Gewone Chirozondag 
Zondag 3 december 2017: Gewone Chirozondag, Sinterklaas komt op   
          bezoek!! 
Zondag 10 December 2017: Gewone Chirozondag 
Vrijdag 15 december 2017: Kerstfeestje Chiro’T soniënjonck 
Zondag 17 december 2017: Geen Chiro voor de meisjes, wel voor de   
            jongens 
Zondag 24 december 2017:Geen Chiro, Kerstmis 
Zondag 31 december 2017: Geen Chiro, Nieuwjaar 
Zondag 6 Januari 2018: Gewone Chirozondag 
Zondag 13 Januari 2018: Gewone Chirozondag 
Zondag 20 Januari 2018: Gewone Chirozondag 
Zondag 27 Januari 2018: Gewone Chirozondag 
Zondag 4 Februari 2017: Gewone Chirozondag 
Zondag 11 Februari 2017: Gewone Chirozondag 
Zondag 18 Februari 2017: Gewone Chirozondag 
Zondag 25 Februari 2017: Gewone Chirozondag 
Zondag 4 maart 2018: Algemene repetitie Groepsfeest 
Woensdag 7 maart 2018: generale repetitie Groepsfeest 
Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 2018: Groepsfeest 
Zondag 11 maart 2018: Geen Chiro 
 
Later  meer! 



 

 

Algemeen nut 

 

 



 

 

Hoofdsponsors 
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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 

 
 
 
 
 
Wij willen een dikke dank u zeggen aan de Aspi-meisjes en de 
Kerels voor hun lekkere BBQ! 
Ook dankjewel aan de oud-leiding voor de heerlijke pannen-
koeken op de startdag! 



 

 

Telefoonnummers 

Speelclubjongens       Speelclubmeisjes 
Lukas  0472/71.57.76  Celine      0470/54.20.24  
Maxim  0478/48.72.14  Li       0491/36.27.81 
Pieter-Jan 0470/66.47.74  Britt       0471/57.48.60 
 
Knapen         Kadollen 
David   0472/34.50.28     Inka       0478/97.58.78 
Thomas  0470/28.74.10  Sofie             0491/59.31.47 
Olivier  0472/25.18.95  Bo       0471/69.20.18 
      
Rakkers         Kwiks 
Florian             0478/18.78.41 Camille      0478/13.42.17  
Rutger   0470/05.63.44 Kaat             0470/08.99.05 
Hendrik   0471/62.27.80 Juliette      0471/35.77.15
          
Toppers        Tippers   
Mattias            0476/01.18.77         Florence      0470/21.31.80 
Nicolas  0477/05.00.97   Fien             0470/23.80.02 
              Jozefien       0471/35.77.18 
  
Kerels      Tiptiens 
Laurens  0472/12.60.30  Anna      0478/97.58.69 
Flemming 0477/91.85.52  Lina       0468/19.75.40 
Sebbe             0471/38.29.99          
 
       Aspimeisjes 
       Hanne      0477/88.84.34 
       Tiffany      0478/83.13.48 
 

Algemeen: hoofdleiding@chirojezuseik.be 
     


