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Voorwoord
Dag lieve Chirovrienden
Het nieuwe Chirojaar is weer begonnen!
Wat een Startdag was dat! Met zoveel hebben wij jullie
in lange tijd niet meer gezien. Wij, de leiding, zijn weer
helemaal klaar om elke zondag opnieuw klaar te staan
voor jullie. We hopen dat dit een schitterend jaar mag
worden. Dit jaar hebben we natuurlijk ook leuke activiteiten voor jullie in petto. Als eerste de geweldige pensenkermis! Jullie kunnen allemaal komen smullen van
de lekkerste pensen met appelmoes en frietjes. Daarna
is er het groepsfeest. We hopen dat we in ieder van jullie een talent kunnen ontdekken en dat het een mega toneel wordt. Natuurlijk mogen we de gewone Chirozondagen niet vergeten. Op deze dagen gaan we superleuke
spelletjes spelen! Iets dat je zeker en vast niet wilt missen. Jullie vrienden en vriendinnetjes zijn altijd welkom
bij ons in de Chiro! Hoe meer zielen, hoe meer speelvreugde!!
Groetjes
De Leiding

Oma chiro
Hallo beste Chirovriendjes
Na een lange maar deugddoende zomervakantie is Oma Chiro weer in
Jezus-Eik. Naar de start van de Chiro heb ik weer lange tijd uitgekeken.
Ook al hebben jullie mij een tijdje niet gezien of gehoord, toch was ik
er overal een beetje bij. Zo heb ik gezien dat jullie jullie allemaal geamuseerd hebben op het kamp in Mol. Wat was het daar warm! Gelukkig konden jullie allemaal wat verfrissing vinden in het Zilvermeer.
Natuurlijk heb ik niet alleen dit gezien. Ook jullie talrijke aanwezigheid
op de Druivenstoet in Overijse maakte me echt blij! Jullie waren allemaal schitterend verkleed en jullie hebben zo goed gedanst! Ik was
fier! Ook de leiding heeft een zeer mooie kar gemaakt! Jullie werden
dan ook beloond met de prijs voor de beste ambiance! Ja, zelfs dat
heb ik kunnen zien. [Symbool]
Maar dan was eindelijk het grote begin van het nieuwe jaar weer
daar! De Startdag! Wat een succes! Ik zag al mijn lieve en leuke kindjes weer terug samen op de Chiro. Ook de nieuwe kindjes heb ik gezien! Vanuit mijn kerktoren keek ik toe! Ik zag dat iedereen zich amuseerde met de leiding en de activiteiten.
Mijn Chirohartje is weer open gebloeid nu ik jullie weer allemaal samen zie spelen. Hopelijk kan ik nog veel leuke momenten meemaken
dit jaar!

Ik voel het! Het wordt een veelbelovend jaar!
Ondertussen is het al laat en is Oma Chiro al wat moe. Ik ga wat rusten en kijk er naar uit om vanuit mijn kerktoren jullie weer elke zondag opnieuw samen te zien spelen.
Onthoud goed: wees braaf voor de leiding, maak geen ruzie met de
andere kindjes en maak vooral heel veel plezier!
Lieve groetjes en knuffeltjes van de aller liefste Oma Chiro
xxxxxx

Speelclubmeisjes
Liefste Speelclub meisjes,
Wat een leuke start van het nieuwe chirojaar, zeg! Met
deze zotte bende van 23 echte chirochicks gaan we er
een onvergetelijke tijd van maken! Jullie hebben al bewezen dat jullie vol energie zitten en altijd klaar staan
om nieuwe uitdagingen aan te gaan! Geen enkele dancebattle, springkasteel of opdracht is voor jullie te veel!
Wij hebben nog heel veel in petto en kijken er alvast
naar uit!
Dikke kussen,
Fien, Kaat, Marie en Sara

Speelclubjongens
Beste Speelclub Boysss,
YES!! We zijn er weer met de eerste bosjonck van het jaar.
Op de startdag hebben jullie ontdekt wie jullie super coole, leuke leiding was. We hebben nog veel voor jullie voorbereid dit chirojaar!! Hopelijk hebben jullie er veel zin in,
want wij hebben er al veel zin in. Elke zondag staat al vol
gepland met top programma om elke week met ons te komen spelen en plezier te maken . Natuurlijk gaan wij nog
niet te veel zeggen, zodat het een verrassing blijft . Binnenkort is het vriendjesdag op de chiro. Op vriendjesdag
kunnen jullie allemaal jullie vrienden meenemen om samen te komen spelen met ons!!
Liefst jullie geliefde speelclub leiding
Hendrik, David en Thomas

Kadollen
Koekoe allerliefste meisjes,
Alles goed met jullie?
Domme vraag, natuurlijk is alles goed met jullie want jullie
zitten in de leukste Chiro groep van het hele land!!
Oh en we hebben ook al super leuke momenten beleefd
zoals:
Laura tessero horen zingen in Hoeilaart en de springkastelen onveilig maken.
Leuke spelletjes spelen zoals vleeshoopje, kiekeboe...

En niet te vergeten ons lokaal al helemaal gepimpt!!
Nu moeten we jammer genoeg dit briefje voor jullie eindigen maar niet getreurd... er komen nog mega veel SUPER TOFFE GEKKE momenten met ons alle samen.

Xoxo Bobi, Striedi & Camsi <3 <3

Knapen
Dag beste knaapjes
Joepie, hoera, hoezee,... Het chirojaar is weer begonnen.
De startdag was een groot succes, keiveel knapen en twee
leiders die jullie graag hebben (dat denken we toch) die samen het bos onveilig maakten en ook meteen het grote
spel hebben gewonnen. De zondag die daarop volgde was

ook een topper. En een topzondag eindig je natuurlijk met
het maken van overheerlijke pannenkoeken. Vorige zondag waren we met iets minder, maar daarom was het niet
minder tof. Dat bleek duidelijk na ons megacool minivoetbal matchke in het lokaal! Zoals jullie wel horen kijken
jullie leiders enorm uit naar dit jaar. We hebben nog het
één en ander gepland voor jullie met misschien zelfs al een
weekend in oktober... Maar zover zijn we nog niet, eerst
genieten van de zondagen die er nog aankomen.
Groeten jullie leiders,
Rudy en Flemme

Kwiks
Dag allerliefste Kwikkiesss,
Het Chirojaar is weer van start gegaan. Zo begonnen we op 9
september met de zalige startdag. We leerden elkaar kennen en
jullie leiding ontdekten al dat jullie echte Chirochicks zijn,
doordat jullie allemaal door de buis kropen. We mogen ook enkele nieuwe Kwiks verwelkomen in onze groep. We hopen dat
jullie zeker blijven komen en onze groep vervolledigen!!!!!! Na
Hoeilaart en onze eerste echte zondag weten we nu wel zeker
dat jullie geen katjes zijn om zonder handschoenen aan te pakken. Jullie durven alles: van mensen lastig vallen op de druivenfeesten in Hoeilaart, dansen met een verklede, oude man,
een flashmob tot jullie ongelofelijk vuil maken. Jullie maken
zelfs extra modder om vleeshoopje in te spelen en dat dan ook
nog eens in de regen! Jullie enthousiasme en soms ook wel
heeeeeeeeeeeeeeeeeeel luide stem malen ons tot een zalige
groep!
Na deze drie ongelofelijk leuke zondagen weten we al dat dit
een super jaar gaat worden! Wij hebben er alvast veel zin!
Dikke kussen,
Myrthe, Hanne en Sofie

Rakkers
Beste rakkers,
Hier een berichtje van jullie leiding. Na een fantastische
startdag kijken we nu al super hard uit naar de rest van het
chirojaar. Groepsfeest, weekend, zalige zondagen en ten
slotte het kamp. Aangezien de meeste van jullie ons bij de
knapen al als leider hebben gehad zat de sfeer er al meteen
goed in. We zijn er dan ook zeker van dat we er samen het
beste chirojaar aller tijden van gaan maken. We hopen dat
jullie er even veel zin in hebben.
tot zondag boys.
Mattias en Laurens

Tippers
Bosjonck Tippers

Liefste & Leukste Tippertjes,
Hier de eerste Bosjonck van jullie kersverse nieuwe topleidsters!
We merken dat jullie al een hechte groep vriendinnen
zijn en dat maakt het voor ons alleen nog maar leuker!
We zullen beginnen met de startdag, waar jullie het uitstekend goed gedaan hebben. Maar helaas naast de
hoofdprijs gegrepen hebben. Maar wie weet geraken
onze ballonen wel het verst! Hoeilaart zijn jullie ook al onveilig gaan maken en vorige week hebben jullie laten
zien hoe slim & creatief jullie wel niet zijn.
Wij kijken alvast uit naar nog meer van deze avontuurlijke zondagen samen met jullie!

Veel lieve kusjes,
InkaG, Lotje & Celle

Toppers
Beste Toppers,

Voor velen is dit jaar een zeer speciaal jaar, want velen van jullie
zijn op 3 september aan het secundair onderwijs gestart. Maar als
je nu dacht dat er voor ravotten geen plaats meer is, ben je fout.
Wij, Seb en Max (jullie (nieuwe) favoriete leiding), zijn alvast mega
blij om zo een grote bende te mogen leiden en we hopen dat we dit
jaar met jullie de zotste zondagen gaan beleven. We hebben al
grootse plannen en leuke activiteiten voorbereid, maar met ideeën/voorstellen, kan je ook altijd bij ons terecht. We gaan nu de winter tegemoet, dus we gaan ons alvast klaar maken voor koude,
maar gezellige zondagen waarbij we jullie hopelijk nog wat meer
leren kennen en waar we voor een leuke groepssfeer gaan zorgen.

Je weet wat je het komende jaar te wachten staan…elke zondag om
14u op de chiro! Je wilt echt geen zondag missen! :-)

Tot op alle zondagen!
Seb en Max

Tiptiens
Dag liefste Tip-10’S,
We zijn al goed van start gegaan en
hebben al een paar toffe zondagen
achter de rug! We zijn al samen
Hoeilaart gaan verkennen en hebben jullie al omgetoverd tot echte
BV’s. Natuurlijk was dit alleen nog
maar het topje van de ijsberg want
wij hebben nog zo veeeel meer voor
jullie in petto! Om te weten wat
jullie nog te wachten staat, zullen
jullie nog elke zondag paraat moeten staan! We kunnen wel al één tip
geven….
Amusement verzekerd!
Wij kijken er alvast naar uit girls!
Groetjes, knuffels, kusjes en lekjes,
Litchi, Flo en Juju <3

Kerels
De 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 jullie
kunnen inbeelden.
Denk maar is aan jullie kamp of weekend bijvoorbeeld.
Julie leiding,
Nicolas

Aspimeisjes
Liefste Aspi-meisjes,
Het jaar is nog maar net begonnen en we hebben jullie al heel
goed leren kennen!
Zo weten we dat Imke een luie patat is maar Lotte nog luier
is .
Anke de competitieve en actieve is, maar toch moeilijk wint
haha.
Maar ja, ongeluk in ’t spel is geluk in de liefde hee!
Nu al kunnen we onszelf een KLEIN gezellig groepje noemen en
dat zal alleen nog maar beteren.
Er staan jullie nog veel leuke dingen te wachten en wij hebben
er al suuuuuuuuuper veel zin in met jullie!!! We hopen ook dat
jullie high school leven opeens een high school musical leventje wordt want dat valt nu al tegen, haha.
Bon maskes, wij kijken er naar uit om met jullie dit jaar de max
te maken!!
Dikke beze van jullie trezebeze xxxxxxxxxxxxxxxx
jobri

Aspi-Jongens
Jow boooooyyysss,

Hier een eerste woordje van jullie allercoolste aspileiders
C&A!! Wij vonden de eerste dagen en weken al demax! Jullie
hebben laten zien dat jullie echte aspiranten zijn die Chiro Bosuil waardig zijn!! Dit hebben jullie allemaal al stuk voor stuk
laten zien!

De weg is echter nog lang en jullie kunnen nog veel leren ;)
Dus zie maar dat jullie allemaal blijven komen, want wij beloven dat het nog een zot jaar wordt vol toffe activiteiten! Er staat
nog heel veel op het programma zoals aspifuif, weekend, kamp
en natuurlijk alle zotte zondagen!! Wij hopen dat jullie er al

even veel zin in hebben als wij!! We gaan er een zalig aspijaar
van maken!

Kusjes en lekjes
Jullie aspileiding
Jm en Flosh

Mopjes Bopjes
Mopjes en Bopjes
Er staan drie koeien in de wei. Zegt er eentje:
"Woef, Woef" Vraagt de ander verbaasd : "Wat
doe jij nu?" Zegt de eerste koe: "Ik studeer
vreemde talen!"
Wat is de huidige benaming van de postduif?
Een e-meeuw!
De leraar: "Wat is het meervoud van baby?"
Kleine Mommens: "Tweeling!"
De moeder van Jantje zet een bord soep voor
hem op tafel en roept naar Jantje dat hij moet
komen eten. Ze zegt: “Ik heb het tafelkleed
net gewassen, dus maak het niet vies! Als je
knoeit, hou ik per vlek twee euro op je zakgeld
in.” Vervolgens gaat ze de keuken weer in. Als
ze terugkomt, ziet ze jantje met zijn lepel soep
uitsmeren over het laken. Ze is woedend en
schreeuwt naar Jantje: “Wat ben je aan het
doen!?”Jantje zegt: “Ik maak van drie vlekken
één vlek, dan ben ik minder zakgeld kwijt.

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 of via jongenspul@chirojezuseik.be. 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
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 ontvangen hebben!
Moest je toch vragen hebben over de pulls kan je
mailen naar meisjespul@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
De aspi meisjes houden hun aspighetti op zaterdag 4 mei.
De tiptiens houden hun pannenkoeken namiddag
op 17 maart!
Op 19 oktober gaat er een nieuwe fuif van start,
namelijk Project PX: Gd is a DJ

Agenda
7 oktober is het geen Chiro want dan gaat
de leiding op leidingsweekend.

Algemeen nut

Hoofdsponsors

Hoofdsponsors

Hoofdsponsors

Sponsors

Sponsors

Overal te vinden!
Chiro Jezus-Eik is op verschillende sociale media
aanwezig!

Instagram: @chirojezuseik
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…

Pret en verzet

Pret en verzet

Kleurprent

Weetjes en bedankjes
Na een fantastische startdag van dit nieuwe jaar willen
we graag nog een aantal mensen bedanken.
Eerst en vooral willen wij alle kinderen bedanken om zo
massaal op te komen dagen op onze startdag.
Daarna willen we ook nog de aspi’s bedanken voor hun
lekkere BBQ, en ook willen we de leiding bedanken voor
het hele opzetten van de startdag.
Wij kijken er alvast naar uit om dit jaar te ravotten met
jullie!
Tot snel vrienden!

Telefoonnummers
Speelclubjongens
David
0472/34.50.28
Thomas
0470/28.74.10
Hendrik
0471/62.27.80

Speelclubmeisjes
Kaat
0470/08.99.05
Fien
0470/23.80.02
Sara
Marie
0472/05.90.12

Knapen
Flemming
Rutger

0477/91.85.52
0470/05.63.44

Kadollen
Camille
Bo
Striede

0478/13.42.17
0471/69.20.18

Rakkers
Laurens
Mattias

0472/12.60.30
0476/01.18.77

Kwiks
Sofie
Hanne
Myrthe

0491/59.31.47
0477/88.84.34

0471/38.29.99
0478/48.72.14

Tippers
Celine
Inka
Lotte

0470/54.20.24
0478/97.58.78

Toppers
Sebbe
Maxim
Kerels
Nicolas

0477/05.00.97

Aspijongens
Lukas
0472/71.57.76
Florian
0478/18.78.41

Tiptiens
Florence
Li
Juliette

0470/21.31.80
0491/36.27.81
0471/35.77.15

Aspimeisjes
Jozefien 0471/35.77.18
Britt
0471/57.48.60

Algemeen: hoofdleiding@chirojezuseik.be

