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Voorwoord
Beste kindjes en ouders,
Het Chirojaar zit alweer in de helft en alle
groepen hebben al knettergekke avonturen
beleefd. Nu het al snel donker en koud is
buiten komen de feestdagen er weer aan en
kunnen we smullen van al het lekkere eten.
Spijtig genoeg is er dan even geen Chiro,
maar niet getreurd, na de feestdagen
vliegen we er weer volop in! Geniet van de
feestdagen!
Sprankelende groetjes
De leiding

Opa chiro
Hoi Chiro-vriendjes,
Na de super pannenkoeken van de Tiptiens was het
een fantastisch weerzien op de pensenkermis. Ik
kwam, ik zag en ik proefde vooral dat het een schitterende pensenkermis was!
Het is ondertussen alweer december, de maand van
vele pakjes maar helaas ook van toetsen en
examens. Maar als jullie allemaal flink werken ben ik er
zeker van dat jullie goede punten gaan
hebben!
Ondertussen is ook de Sint alweer in het land, en hij
heeft mij al gezegd dat hij even langskomt op de chiro
dus ik hoop dat jullie allemaal flink zijn geweest. Zelf
kijk ik vooral nog uit naar kerst,
oud- en nieuwjaar en dan een spetterend 2018! Verder
wens ik iedereen nog een goed einde van 2017 en dat
2018 een jaar wordt om niet te vergeten!
Groetjes, Opa Chiro

Speelclubmeisjes
Dag allerliefste kapoentjes van ons,
Hier weer een berichtje van jullie supertoffe leiding. We hebben er nu al veel toffe zondagen opzitten. Van Chiromiss tot
een bosspel, van een quiz tot het lokaal opruimen. Jullie kunnen het allemaal en steeds beter dan de andere groepen.
Logisch, want wij zijn de BESTE! Onze vriend Sinterklaas
is ook op bezoek geweest en natuurlijk was iedereen heel
braaf dit jaar ,zelfs de leiding.
Geef jullie zelf hiervoor maar een daverend applaus liefste
meisjes. *APPLAUS* Wij kunnen alleszins niet wachten om nog
meer toffe dingen met jullie te doen maar die toffe dingen
blijven nog even geheim. Dus blijf maar samen met ons
en Tsjockie de vrieskou trotseren en dan warme we ons zelf
wel op met die prachtige schaterlachjes van jullie.
Tot volgende keer!
Kusjes en knuffels,
Celine, Li en Britt

Speelclubjongens
Hey! Yo! Hallo!
Dit is een berichtje voor de tofste bende van het
land… de speelclub jongens.
Wat gaat de tijd toch snel als je je amuseert! We zijn
al bijna in de helft van het nu al fantastische chirojaar
en we zijn zoooooooooo blij dat we er nieuwe bosuilertjes bij hebben!
Even nog eens een overzichtje van wat we al gedaan
hebben:
- we zijn op wereldreis geweest
- we hebben post uit Spanje gekregen
- we zijn op halloweentocht gegaan
- we hebben afscheid van de oudleiding genomen
- …
Als jullie dachten dat we alle leuke dingen al gedaan
hebben… je hebt het mis want vanaf Januari schakelen
we nog een funfactor hoger. Wat we gaan doen blijft
nog een zeer streng bewaakt geheim… Okééé, we geven een tip: HET WORDT FANTASTISCH LEUK!
Dikke lebbers, kusjes, lekjes en knuffels

Luky, PJ en Maxy

Kadollen
Dag allerliefste Kadollen
Het is nog maar net december en we hebben al een heleboel avonturen
achter de rug. Zo hebben we ons rot geamuseerd op de springkastelen
van springssss, hebben we lekkere ijsjes gegeten, zijn we in het bos gaan
spelen en nog veel meer. Ook hadden we de Sint al op bezoek en het was
even spannend, maar uiteindelijk zijn jullie toch allemaal braaf geweest
Gelukkig!!! Jullie hebben al bewezen dat jullie het waard zijn om Kadollen
te zijn. Jullie hebben jullie niet laten doen tijdens het oudleidingsspel en
de jongens gaan het niet toegeven maar toch hadden ze een beetje schrik
van jullie. Jullie rolden in de modder en hadden geen schrik om vuil te
worden. Nu gaan we jullie even moeten missen want de kerstvakantie
komt eraan maar daarna gaan we er weer voor 100% tegenaan. Na de
vakantie beginnen we met het repeteren voor het groepsfeest waar jullie
moeten bewijzen dat jullie echte sterren zijn.
Wij kijken er alvast naar uit!!!
Wij wensen jullie alvast een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar.

Tot in 2018
Kusjes
Inka, Bo en Sofie

Knapen
Beste knaapjes,
Hier een berichtje van jullie super coole leiding.
Wij hopen dat jullie het even leuk hebben gehad
als ons tijdens de talrijke spelletjes en activiteiten! Tuurlijk hebben we nog heel veel verrassingen in petto dus kom zeker meespelen op zondag (het was al een geweldig begin maar het
leukste moet nog komen!).
Kest nadert, de eerste sneeuwvlokjes zijn gevallen, bereid jullie maar voor op verschillende
sneeuwballengevechten! Ook super leuke
avondprogramma’s staan jullie te wachten, we
hopen jullie zo voltallig mogelijk aanwezig te
zien op elk van deze activiteiten!
Tot zondag!
Daaf, Tommy & Oli

Kwiks
Liefste Kwiks,
Hier zijn we weer met wat nieuws. Eerst en vooral willen we zeggend dat we al veel zalige zondagen hebben
meegemaakt! We zochten samen naar jullie droommannen, we gingen naar het ultieme springkastelenfestival
Springsssss, we testten uit wie de sportiefste Kwik was
tijdens de laddercompetitie en we kwamen te weten dat
jullie over veel muzikaal talent beschikken! ‘WIJ ZIJN
DE KWIKS VAN DE CHIRO!’ Ook weten we dat jullie niet bang zijn van een beetje modder. Jullie hebben
jullie helemaal gegeven bij het oudleidingsspel! Wij
hopen dat we nog meer zo’n leuke zondagen mogen beleven met jullie!
Knuffels en kusjes
Camille, Juliette en Kaat

Rakkers
Halllooowkes beste coolste knapste bosuilers
Hier weer een berichtje van jullie top leiding.
Na onze grote overwinning tijdens het oudeidingsspel
hebben we laten zien dat we wel echt het
sterke geslacht zijn! Proficiat les gars!
We willen ons ook even excuseren dat we jullie met
andere leiding hadden opgescheept!
Maar geen zorgen vanaf deze zondag staan we weer
helemaal klaar voor jullie.
Om van jullie echte bosuilers te maken!
Tot binnenkort
De rooie, den hennne, en den bromme
Kusjes xxxxx

Tippers
Dag allerliefste Tippertjes,
Hier een berichtje van jullie 3 topleidsters!
De voorbije zondagen hebben we al vele
leuke dingen gedaan. Zo hebben jullie jullie
fashion skills laten zien tijdens het enige
echte shoppingqueens spel, hebben we een
mega knusse onesie-dag gehouden en is
Sinterklaas langsgekomen.
Ook hebben we de enige echte TippersBucketlist gemaakt waarin we onze meest
gekke ideeën opschreven. Deadline: kampvuur. We hebben dus nog een druk jaar voor
de boeg. Wij kijken er alvast naar uit, hopelijk jullie ook!
Kusjes en knuffels van jullie leidstertjes,
Fien, Jozefien en Florence

Toppers
Beste Toppers,
Wat gaat het chirojaar toch snel, we zitten al bijna in de
helft… maar één ding is zeker, het was tot nu toe al top!
Toch hebben we nog veel grotere ambities, we willen
het onderste uit de kan halen en jullie weer elke week
opnieuw een onvergetelijke dag bezorgen!
Alles begon natuurlijk bij de startdag waar we onze kas
al goed spijsden met onze popcornverkoop. Daarna
waren er de eerste chirozondagen, de oud-leidingsdag,
en de sint.
Met andere woorden, we hebben nog niet stilgezeten!
Binnenkort komen de feestdagen er weer aan en hebben jullie een welverdiende kerstvakantie. De Toppers
zullen dan spijtig genoeg hun fantastische leiders twee
weken moeten missen, maar rust goed uit en bereid jullie al voor op het tweede deel van het chirojaar dat nog
toffer, zotter, vermoeiender, spannender, ongelofelijker,
… gaat worden!
Alvast een prettig Kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar!
Groetjes van jullie leiders,
Mattias en Nicolas

Tiptiens
Helloooo lieve Tiptiens,
Of beter gezegd, beste-pannenkoekenbakkers/verkoopsters van de hele
wereld! Want jaja, jullie hebben een fan-tas-tische Color Run editie neergezet! Geslaagd was het zeker, zo leek het misschien niet in het begin
maaaar toch vlogen die pannekoekskes door de deuren!!! Ons harde
werk zal zeker en vast nog beloond worden doorheen het jaar, want ale
seg… wij moeten dat geld toch op doen, mijn gedacht!!! ☺ ☺ ☺
Naast deze spetter editie hebben we nog toffe dingen meegemaakt, ist
niet waar??? YEP! Zo hebben we de engste griezelverhalen oooooit verteld, vooral die filmpjes waren eng (uhum), en onze poging tot geesten
oproepen, brrrrr!!! Wie heeft nu by the way dat kaarsje bewogen???
En dan hadden we ons wie-is-de-grootste-badass-spel, daar hebben we
ons bloot gat op het jongensplein ge-mooned, door de keismalle buis gekropen, eitjes op ons kop geklopt en nog veel meer badass dingen, jwz.
Hieruit hebben wij toch kunnen concluderen dat de Tiptiens toch niet zo’n
schijtluizen waren als we dachten.

Houd jullie maar vast, want de vorige maanden stelden niets voor in vergelijking met wat wij nog voor jullie in petto hebben! Een Chirozondag is
volgens ons een dag waar ge zeker ene keer in broek plast van het lachen, het grootste zwijn kunt uithangen, duuuuuzend roddels, vloeken op
de verwarming in ons lokaal, dat leugendetector-spel én wat zeker niet
mag ontbreken: ETEN (en sapjes, oops)!!! Meer moet dat niet zijn, wij
hebben ons alleszins al KEI ma echt KEI hard geamuseerd!
Ciao Adios Tiptienos,
Muchos bezos,
Anninos & Linanos
Sfeerbeeldjos:

Kerels
Beste Kerels,
Wat gaat het Chirojaar toch snel, we zitten al bijna in de helft
maar één ding is zeker, het was tot nu toe al top! Toch hebben
we nog veel grotere ambities, we willen het onderste uit de
kan halen en jullie weer elke week opnieuw een onvergetelijke
dag bezorgen!
Jammer genoeg beginnen jullie examens bijna daarom gaan
we waarschijnlijk een paar keer avondprogramma geven. De
concrete data zullen we jullie nog wel meegeven.
Wat rest er ons nog te zeggen buiten het feit dat we jullie
allemaal nu al een geweldig nieuwjaar willen zeggen. En
hopelijk wordt 2018 minstens even zalig als 2017. Maar tot die
tijd is gekomen geven wij als leiders jullie het advies om jullie
te concentreren op jullie examens en daarna al jullie stress
eens goed van jullie afzwieren.
Groeten van de leiding
Mommes, Sebberik, Flemme

Aspimeisjes
Ola chickas,
Jullie zalige leidsterkes hier! Amai, times flies when you’re having fun! J ☺ We
zijn al toe aan het tweede berichtje van ‘t jaar en het supermegademax eerste
deel van het jaar zit er al bijna op! We hebben julie op deze paar maanden tijd
zo goed leren kennen dat we jullie zowel vanbinnen als vanbuiten kennen! Stuk
voor stuk schatten van meiskes met het hart op de juiste plaats, hier en daar
een vijske los die ons dan weer tot onze zaaaaalige, hechte groep maken!  Op
deze paar maanden tijd hebben we toch al het 1 en t’ander meegemaakt. Zo
hebben we het toekomstige bruidsmeisje van ons Hanne gevonden, namelijk
ons Sarake. Zo weten we ook dat jullie allemaal ne grote mond hebben maar
toch een heel klein hartje wanneer er naar een horrorfilm gekeken wordt, hebben jullie bewezen met onz Aspilympics dat jullie echte sportievelingen zijn
maar dat jullie leidsters toch net ietsje sportieverzijn, maken we de straten van
Brussel onveilig en kopen we heel de Vintagemarket leeg, hihihi! Nu is het weer
de tijd van het jaar waar jullie die examens moeten knallen en ons fiere leidsterkes gaan maken! MAAAAAAR niet getreurd lieve kapoentjes van ons, samen
zetten we het nieuwe jaar met een knaller in en krijgen we nog veeeeeel meer
van die zalige zondagen! Hou jullie maar vast aan de takken van de bomen want
wij hebben nog zoooooveel in petto voor jullie! ‘Niet normaal man!’ We maken
er een aspijaar van om NEVAH meer te vergeten! Be prepered!
Wij wensen jullie heel veel succes bij het leren!
ADIOS AMIGOS
Dikke bisouskes
xoxo
Tiffanella & Hannibal

Overal te vinden!
Chiro Jezus-Eik is op verschillende sociale media aanwezig!
Instagram: @chriojezuseik
Facebook: Chiro Jezus-Eik
Website: www.chirojezuseik.be

We organiseren zelfstandig allerlei evenementen doorheen het jaar en werken samen met heel wat organisaties en verenigingen zoals GC De Bosuil, Dorpsraad Jezus-Eik, Gemeente Overijse…

Mopjes Bopjes
Twee gekken zijn op vakantie in Zwitserland. Op

een gegeven moment lopen ze langs een uitgedroogde rivierbedding.
'Weet jij misschien hoe al die stenen hier komen?'
vraagt de een.
'Dat lijkt me vrij duidelijk, die zijn door de rivier
mee naar beneden gekomen.'
'Ach ja logisch. Maar waar is de rivier nu dan?'
'Wat ben jij dom zeg. Naar boven natuurlijk om
nieuwe stenen te halen.'
Jansen kan niet slapen, omdat ze bij de buren een
feestje hebben. Urenlang staat hij tevergeefs op
de muur te bonken.De volgende middag komt hij
de buurman tegen.Zeg, heb je me vannacht niet
op de muur horen bonken?Ja, maar dat geeft niet
hoor. We hadden toch een feestje
Een schrijver zit om drie uur midden in de nacht
nog steeds bezig met het schrijven van het boek.
Komt de zijn vrouw binnen en zegt: "A, Joris, kom
op, hou op met schrijven en ga slapen." Antwoordt de schrijver: "Dat kan niet, want ik ben
net bezig in het boek wanneer een meisje word
ontvoerd." Vraagt de vrouw: "Hoe oud is ze?"
"23", antwoordt de schrijver. "Nou, kom dan gewoon mee en ga slapen", zegt zijn vrouw, "dat
meisje is oud genoeg om voor zich zelf te zorgen."

Pullen
Sinds enkele jaren bestaan er in onze Chiro ook pullen. Voor de meisjes is dit een rode pullmet 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 .
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
30 oktober 2017 (zie regeling op
www.chirojezuseik.be -> Uniform). Vermelding: ‘Pull
+ naam kind + maat + afdeling’
Wij bestellen de pull ook pas als we de betaling ontvangen hebben!
Moest je toch vragen hebben over de pulls kan je
mailen naar meisjespul@chirojezuseik.be of jongenspul@chirojezuseik.be
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 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 afmetingen 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

Voorlopig is het een rustige
periode wat evenementen
betreft… De eindejaarsfeesten
komen eraan en onze examens
jammer genoeg ook!
Maar niet getreurd, 9 en 10
maart is het Groepsfeest!!

Agenda
Zondag 10 December 2017: Gewone Chirozondag
Vrijdag 15 december 2017: Kerstfeestje bij de meisjes
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 7 Januari 2018: Gewone Chirozondag
Zondag 14 Januari 2018: Gewone Chirozondag
Zondag 21 Januari 2018: Gewone Chirozondag
Zondag 28 Januari 2018: Gewone Chirozondag
Zondag 4 Februari 2018: Gewone Chirozondag
Zondag 11 Februari 2018: Gewone Chirozondag
Zondag 18 Februari 2018: Gewone Chirozondag
Zondag 25 Februari 2018: 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
In december en januari kan wel avondprogramma gegeven worden door onze examens. Hiervan worden jullie per mail op de
hoogte gebracht!
Later meer!

Algemeen nut

Hoofdsponsors

Hoofdsponsors

Hoofdsponsors

Sponsors

Sponsors

Foto’s

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

Pret en verzet

Pret en verzet

Kleurprent

Weetjes en bedankjes
Wij bedanken graag
- Iedereen die aanwezig was op onze pensenkermis voor onze lekkere
pensen
- De gulle bijdragen die jullie geleverd hebben op onze gezellige winterreceptie
- De leiding die er vorig jaar zijn uitgegaan voor het super leuke afscheidsspel
- Erik Janssen voor elk jaar weer opnieuw affiches voor ons te
ontwerpen
- En natuurlijk Sinterklaas en zijn Zwarte Piet
Wist je dat?
- Alleen vrouwelijke muggen steken.
- As je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt.
- Een worm maar liefst 10 harten heeft.
- Een krokodil zijn tong niet kan uitsteken.
- Er op zijn minst 9 miljoen mensen jarig zijn op dezelfde dag als jij.
- Rechtshandigen gemiddeld 9 jaar langer leven dan linkshandigen.
- Vrouwen bijna twee keer zoveel met hun ogen knipperen als mannen.
- Oudleiding Nelleke en Anthony binnenkort hun eerste kindje verwachten. Proficiat!
- Ook oudleidster Kriene is bevallen van haar tweede kindje! Gefeliciteerd!

Telefoonnummers
Speelclubjongens
Lukas
0472/71.57.76
Maxim
0478/48.72.14
Pieter-Jan
0470/66.47.74

Speelclubmeisjes
Celine
0470/54.20.24
Li
0491/36.27.81
Britt
0471/57.48.60

Knapen
David
Thomas
Olivier

0472/34.50.28
0470/28.74.10
0472/25.18.95

Kadollen
Inka
Sofie
Bo

0478/97.58.78
0491/59.31.47
0471/69.20.18

Rakkers
Florian
Rutger
Hendrik

0478/18.78.41
0470/05.63.44
0471/62.27.80

Kwiks
Camille
Kaat
Juliette

0478/13.42.17
0470/08.99.05
0471/35.77.15

Toppers
Mattias
Nicolas

0476/01.18.77
0477/05.00.97

Tippers
Florence
Fien
Jozefien

0470/21.31.80
0470/23.80.02
0471/35.77.18

Kerels
Laurens
Flemming
Sebbe

0472/12.60.30
0477/91.85.52
0471/38.29.99

Tiptiens
Anna
Lina

0478/97.58.69
0468/19.75.40

Aspimeisjes
Hanne
0477/88.84.34
Tiffany
0478/83.13.48

Algemeen: hoofdleiding@chirojezuseik.be

