Kampbosjonck
Mei 2018

V.U. David De Clercq, Korenarenstraat 41, 3090 Overijse

Voorwoord
Dag allerliefste Chirovrienden
Hier is alweer de laatste Bosjonck van het jaar! De laatste
Bosjonck betekent dat het kamp al voor de deur staat!
Wij, de leiding, heeft het gevoel dat dit Chirojaar weer als een
sneltrein voorbij is gesneld. Hopelijk ging voor jullie het jaar
ook zo snel, want dat betekent dat jullie het ook
zo fijn vonden.
Waar we dit jaar op kamp gaan en hoe mooi en groot onze
kampplaats eruit ziet, vinden jullie
allemaal in deze Bosjonck. Blader dus zeker door! Wij hopen
dat jullie allemaal meekomen om het kamp fantastisch te
maken! 11 dagen plezier, daar zeggen wij geen neen tegen!
Groetjes en tot binnenkort
De leiding

Opa chiro
Beste kindjes,
jammer genoeg schrijf ik de laatste bosjonck van het jaar!
Wat is de tijd voorbij gevlogen. Zoveel leuke zondagen dat er
zijn gepasseerd en niet te vergeten jullie top evenementen.
Overal was ik aanwezig, en overal zag ik dat het goed was!
Elke keer als ik zag hoeveel plezier jullie aan het maken waren,
maakte dat mijn oud hartje
warm. Maar niet getreurd het allerleukste moet nog komen,
het kamp! Tien dagen lang gaan we
ons amuseren met elkaar, door samen te gaan zwemmen, een
trektocht te stappen en een
kampvuur meemaken.
Concentreer jullie nu eerst maar op jullie laatste toetsen en
examens. Want als je mee wil op
kamp dan zullen jullie ouders blij moeten zijn met jullie resultaten. Maar geen stress, ik als
opa Chiro ben ervan overtuigd dat heel de Chiro zal slagen met
goede punten.
Nu rest er mij nog één ding te zeggen, geniet van jullie laatste
zondagen. Dat zal wel geen
probleem zijn ik heb namelijk vernomen dat jullie het Chirojaar afsluiten in Bobbejaanland,
Zal wel!!
Met vriendelijke groetjes
Opa Chiro

Speelclubmeisjes
Allerliefste speelclub meisjes,
Jammer genoeg is dit onze allerlaatste bosjonck voor jullie!!
Het jaar is voorbij gevlogen en wees er maar zeker van: wij
hebben ons super geamuseerd met jullie. Jullie zijn één gekke
bende die ervoor gezorgd hebben dat dit een jaar was om
nooit te vergeten. Zo hebben we
allemaal kennis gemaakt met Tsjockie, onze enig echte mascotte. Jullie
hebben allemaal getoond wat voor een goede actrices jullie
zijn tijdens het groepsfeest en hebben jullie verkoopkunsten
bovengehaald tijdens onze cakeverkoop. Elke zondag stonden
jullie klaar om leuke spelletjes te spelen en jullie eens goed vuil
te maken. Kortom we hebben al een
mega leuk jaar achter de rug.
Maar niet getreurd het leukste moet nog komen: het kamp!!
Het beloven
10 super leuke dagen te worden vol pret en plezier. We kunnen
nog niet suuuuperveel zeggen, maar begin de dagen al maar af
te tellen!!
Dikke kussen van jullie allerleukste leidsters,
Britt, Celine en Li ♥
A

Speelclubjongens
Beste speelclubjongens,
Met pijn in ons hard moeten we jullie vertellen dat
het chirojaar er op zit. We hebben dit jaar heel
wat nieuwe bosuilers leren kennen en hopen dat
jullie het even leuk vonden als wij. Een defintief
afscheid is het nog niet, want ons staat nog een
fantastisch kamp te wachten!
We trekken van 1 tot 11 juli samen naar
de Molense Zoo en gaan ons er beestig goed
amuseren. Verder hebben we nog enkele spannende en uiterst speciale verrassingen voor jullie
in petto, die we pas op kamp aan jullie gaan verklappen (anders zou het geen verrassing meer
zijn natuurlijk…).
We hopen dat we samen, als grote beestenboel,
kunnen laten zien dat wij de leukste, gekste en
sterkste groep van heel de wereld zijn!
Tot op kamp be(e)st(ig)e vrienden!
Rudy, Luky en Maxy

Kadollen
Allerliefste Kadollen
Wat is het jaar weer voorbij gevlogen. Wij, jullie drie fantastische leidsters keken er super
hard naar uit om voor jullie leiding te staan. En wees er maar zeker van dat we genoten
hebben. Het was een super fijn jaar waarin we veel zotte activiteiten gedaan hebben en we iedereen beter hebben leren kennen. Zo zijn we begonnen op startdag, zijn we
naar Hoeilaart geweest, hebben we ons helemaal laten gaan op springsss, hebben we
onze beste acteerprestaties getoond op het groepsfeest en hebben jullie bewezen dat
jullie helemaal klaar zijn voor het leger op ons weekend. MAAAAAAAAR het chirojaar is
nog niet gedaan. Het leukste wordt altijd bewaard tot het laatste en dat is in dit geval het
kamp. 10 dagen dolle pret!!! Wij gaan naar een uitzonderlijk fijne locatie waar heel veel
plaats is om te spelen en zelfs eens op uitstap te gaan. Mocht je nog niet overtuigd zijn
om mee te gaan, hopen we dat dit nu wel gelukt is. We gaan er 10 dagen van maken dat
jullie nooit zullen vergeten. Maar voor we op kamp vertrekken hebben jullie nog grote

toetsen en wij hebben nog examens dus jullie zullen ons eventjes moeten missen. Dit
betekent wel dat er veel tijd is om uit te kijken naar het kamp. Wie we zeker niet mogen
vergeten op kamp is Pollie. Hij zal samen met ons op reis gaan. Oepsieeee nu verklappen we al een deel van ons thema. Ja hoor jullie horen het goed jullie mogen jullie verkleden in echte werledreizigers. Wij gaan 10 dagen op wereldreis en we zullen kennismaken
met de verschillende landen en hun gewoontes. Zet jullie maar schrap want Kadollenairlines vertrekt op 1 juli. Wij zien jullie allemaal aan de Mariahof voor de reis van jullie
leven.
Zo dit was de laatste Bosjonck voor dit
jaar
Tot over een maand
Dikke kussen
Inka, Bo en Sofie

Knapen
Jowwww de knapppiiieesss
Met spijt in het hart moeten wij jullie melden dat dit
weer de laatste bosjonck van het jaar is.
Maar niet gevreesd het mooiste moment van het jaar
moet nog komen… HET KAMP!
We hebben weer een schitterend jaar achter de rug met
talloze activiteiten dit jaar zoals snoepbrochettenverkoop, knapenweekend...
Jaja beste knapen het kamp komt er bijna aan en
Thomson, Oliver en Davidstein zijn er klaar voor om
dit jaar het beste kamp van jullie leven te maken !!!!!!
Natuurlijk zouden jullie graag willen weten wat jullie
kampthema is maar dat zal nog even een verassing
blijven voor jullie hihihi.
Ook ons groepsthema zal nog even een verassing blijven maar als jullie goed onze namen herkennen zie je
de tip tot ons groepsthema hihihi.
Groetjes jullie hooggeschoolde leiders,
Davve de verpleger, Olivier de burger ingenieur en
Thomas de chemist

Kwiks
Allerliefste Kwikskes,
Het jaar zit er alweer bijna op! (snif snif) Wij willen toch al even zeggen dat we
dit jaar al DE MAX vonden! Jullie zijn een super ZOTTE groep die elke zondag
paraat staat. Wij hebben doorheen het jaar geleerd dat jullie heel graag heel
vuil zijn! Daarom is ons thema
OERMENS. We gaan terug naar de
tijd waar er nog niets was! Haal
die knotsen, luipaardprint en
kettingen met botjes al maar boven! Maar dat is niet het enige
thema! Het kampthema dit jaar is
TARZAN! In de kader vinden jullie
je personage.

Wij hebben al MEGA veel zin in
het kamp!! Hopelijk jullie ook!!
Kusjes
Camille, Juliette en Kaat

Rakkers
Beste rakkers,
Wat is het jaar alweer voorbijgelopen!! We zijn begonnen met
een hele grote bende vrienden en deze is wel wat kleiner geworden gedurende het jaar maar alleen de echte Bosuilers blijven over! Eerst en vooral willen wij jullie bedanken voor dit
fantastische jaar!! Wij hebben heel veel gelachen, gespeeld, zot
gedaan en nog zo veel meer! Jammer genoeg komt er bijna een
einde aan maar eerst gaan we nog op uitstap!! Op 1 juli zullen
we dan op het meest ongelooflijke kamp vertrekken!! Hier
wachten heel veel verrassingen voor jullie en talrijke zotte activiteiten! Wij kunnen jullie beloven dat jullie jullie ogen zullen
opentrekken! Wij hebben hier ook enkele verrassingen voor jullie in petto die we natuurlijk nog niet gaan verklappen!! Dit
worden de beste 10 dagen van jullie leven! Wij hopen dan ook
dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn! Dus mocht je nog twijfelen zeker niet doen, want we hebben het kamp al helemaal uitgedokterd en het wordt een giga, zalig, megacool, super-deluxe kamp!!
Peace out for now and we see you there!!
Henne en Flosh

Tippers
Liefste Tippers,
hier weer een berichtje van jullie 3 topleidsters! Wat een mega de max jaar hebben wij
achter de rug zeg! Maar niet getreurd want de
uitstap en het crazy kamp komen er nog aan!
Doorheen het jaar hebben we gemerkt dat jullie stuk voor stuk geweldige meisjes zijn die in
deze topgroep passen! Reden te meer om te
beginnen aftellen naar kamp! Omdat we merken dat jullie al staan te popelen maken we alvast ons thema bekend, tromgeroffeeeeeeel:
GO IV TO THE MAXX! Jaja, bereid jullie al
maar goed voor, het wordt niet simpel!

Dikke kussen en tot snel liefste tippers,
Joze, Florre en Fien

Toppers
Beste toppers
Hier zijn we met de laatste bosjonck van het jaar
dit betekent ook dat het chirojaar bijna ten einde
is… maar niet getreurd want het hoogtepunt van
het jaar is op komst, het kamp!
Wij hebben het gevoel dat het jaar voorbij gevlogen is en we ons allemaal goed geamuseerd hebben.
Bij de toppers is het elke chirozondag feest. We
hopen ook dat het weekend voor jullie momenten waren die jullie niet snel zouden vergeten!
Maar nu kan het aftellen naar het kamp beginnen. We zien jullie graag terug deze zomer!!!
Bereid je maar voor op een kamp vol plezier!
Groetjes van jullie leiders
Nicolas en Mattias

Tiptiens
Allerliefste Tiptiens,
Wat een jaar! Eentje om nooit meer te vergeten. Elke zondag
hadden jullie nieuwe roddels, was er wel iets gebeurd op
school, vroegen jullie om op ruiltocht te gaan, stelden jullie
vragen met de beroemde leugendetector, was er wel iemand
die zaagde en nog zoveel meer. Maar het beste van het beste
moet nog komen. Met z’n dertienen gaan we nog een groter
avontuur tegemoet. Er zal nog veel gezweet en gelachen worden, want we gaan niet zo maar op kamp, jullie kunnen het al
raden! Haal jullie fiets maar onder het stof vandaan en lap ze
nog eens op, want dat gaat onze beste vriend zijn de eerste 2
dagen of onze ergste vijand, kan ook natuurlijk #Imke Smeer
jullie beenspieren al maar in, pomp jullie banden op en zorg
dat jullie remmen werken, want die fietstocht naar het kamp
wordt één groot feest!
Lieve meisjes, we willen jullie alvast bedanken om er zo
een topjaar van te maken!! Wij konden ons geen betere 11
tiptiens voorstellen, die stuk voor stuk met hun eigen karakter
van onze zondag één groot feest
maakte. Een plaatsje in ons hart
hebben jullie veroverd. Wij vonden
het een zalig jaar, hopelijk jullie ook!
Dikke kussen,
Lina & Anna

Kerels
Beste Kerels,
Het einde van het jaar nadert en met in onze ogen toch
een tof jaar, kunnen we nu uitkijken naar een kamp dat
nog voor lang in jullie geheugen zal gegrift staan.
Begin ook al maar wat te trainen met de fiets want het zal
een zware en lange tocht worden tot de kampplaats. Voor
meer praktische info laten we jullie zeker nog iets weten.
Verder kan ik al zeggen dat jullie leiders het tot nu toe
een rustig en chill jaar vonden. Jullie zijn een demaxe
groep en we hopen dat jullie samen in de Chiro volgend
jaar ten volle van jullie Aspi jaren gaan genieten. Iedereen is op zijn eigen manier uniek en heeft zijn eigen plekje in de groep en het is ook dat wat jullie zo sterk maakt!
Binnenkort komen de examens eraan en gaan we jullie
ook een lange tijd niet meer zien, daarom wensen we jullie bij deze super veel succes, maar we zijn er zeker vandat dat wel in orde komt. Daarna kunnen jullie genieten
van een welverdiende vakantie en natuurlijk al beginnen
dromen van het kamp!
Tot de volgende guys
Flem, Seb en S-A-..

Aspimeisjes
Coucouuuuuu allerliefste ASPIchickies,
Geniet

van deze kampbosjonck, want het zal jullie laatste zijn voor dit fantastische jaar.. Het chirojaar nadert zijn einde, maar we zijn al volop bezig met het
plannen van het zotste, tofste, zaligste, demaxe kamp dat jullie ooit zullen hebben meegemaakt! We hebben een zalig jaar achter de rug dat voorbij is gevlogen
en we nog graag minstens 10 keer zouden willen overdoen! Brochetten bakken
op startdag, opdienen op de pensenkermis, knallen op groepsfeest,
een oorbelleke laten schieten op weekend, rondhangen in Gent, hangen met
streepje, dansen in Cuba, … maar als laatste natuurlijk onze mega fantastische Aspighetti. (19 mei in GC De Bosuil, allen daarheen!) Er is geen uitdaging
die jullie uit de weg gingen! Wij vonden het alvast een hele eer om jullie
als kiddies te hebben en zo veel onvergetelijke momenten met jullie
te hebben mogen delen. Stuk voor stuk zijn jullie geweldige meisjes die ons elke
zondag wisten te verassen met jullie enthousiasme, gelach, mopjes, gezever, en
vooral met jullie uiteenlopende karakters die samen een prachtig vijftal vormen. Zet jullie fietskes alvast klaar voor de rit van jullie leven, want het is bijna
zover. 108 kilometer vol plezier staan ons te wachten, dus trainen is de boodschap. We willen jullie nogmaals bedanken om er voor ons zo’n onvergetelijk
jaar van te hebben gemaakt, dat hebben we allemaal aan jullie te danken. Hou
die traantjes nog maar even in want er staat ons eerst en vooral nog een onvergetelijk kamp te wachten vol emoties, gelach, plezier en al jullie gekke zelves bij
mekaar. Samen maken we er een kamp van om nooit meer te vergeten!

Dikke dikke dikke bisouskes,
we <3 you babies
xoxo

TIFFANELLA & HANNIBAL

LUIZEN
Uit ervaring van vorige jaren
weten wij dat luizen kunnen
voorkomen op kamp. Om
een luizen uitbraak te voorkomen
zouden we u willen vragen indien
uw kind last heeft van luizen dit
te melden aan de leiders/
leidsters zodat we
de behandeling kunnen
voortzetten. Alvast bedankt!

Mopjes Bopjes
Komt een man bij de fitness. Deze vraagt aan de instructeur
met welk apparaat hij de meeste indruk kan maken bij de dames. De instructeur zegt “Als je naar buiten gaat dan vindt je
om de hoek een bankautomaat.”

Er waren eens 2 onderbroeken in de wasmand. Zegt de ene
onderbroek: “ik ga binnenkort op vakantie.” Zegt de andere
onderbroek: “Ik hoef al niet meer op vakantie, want ik ben al
bruin genoeg!

Een blondje moet examen doen met JA/NEE antwoorden. Als
het examen begint blijft het blondje raar om zich heen kijken,
ze snapt niks van de vragen.. Na een minuut of 5 pakt ze een
euro en besluit te gaan tossen, Kop = ja, Munt = nee. Binnen
een half uur is ze klaar met het examen, met nog 5 minuten te
gaan ziet de examinator dat het blondje helemaal rood aanloopt. Het blondje begint over te zweten en maar met de euro
te tossen, hij loopt naar haar toe en vraagt wat er aan de hand
is. “Nou” zegt ze, “Ik was binnen een half uur klaar en ik ben
nu de antwoorden aan het controleren!”

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 (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.
Pullen zijn pas opnieuw te bestellen in september!

De kampplaats
ullie zijn zeker benieuwd waar we dit jaar op kamp gaan.
Haal jullie Antwerps accent maar boven, want we gaan
naar Mol.
Hier zijn alvast een paar kiekjes van de kampplaats.

De kampplaats

Betaling
Graag hadden we de betaling voor jullie gezin in één keer
ontvangen op ons rekeningnummer, ten laatste zaterdag
23 juni 2018(vroeger is uiteraard handiger)
Chiro Jezus-Eik
BE19 7440 1205 9012
Voor 11 dagen kampplezier en heerlijk eten van onze koks
betaalt u:
• €200 voor het eerste kind dat meegaat op kamp
• €190 voor het tweede kind dat meegaat op kamp
• €180 vanaf het derde kind dat meegaat op kamp
Bij uw overschrijving vermeldt u de naam,
familienaam en de groep(en)
van uw kind(eren), bv:

“Marie kwiks en Thomas Stroobants rakkers”
390 euro. Indien u toch nog een vraag of opmerking heeft,
mag u steeds de financieel verantwoordelijke Florian contacteren:
financieel@chirojezuseik.be

Afspraken kamp
- Valiezen
De valiezen van de kinderen mogen op donderdag 28 juni tussen
18u00 en 20u00 afgezet worden aan het Mariahof. Vergeet
ook de medische fiche, een ziekenfondsvignetje en de SIS-kaart niet!
Na 20u worden er geen valiezen meer aangenomen.
Indien u de valiezen onmogelijk kan brengen, gelieve dan contact op
te nemen met de hoofdleiding.
We zouden graag vermijden dat er de dag zelf nog mensen met hun
bagage aankomen.
- Vertrek- en aankomst:
Het vertrek zal plaatsvinden op zondag 1 juli. We spreken hiervoor af
om 13uur aan het Mariahof in volledig uniform. Voor we op de bus
stappen is er nog een formatie, voorstelling van het kampthema en
neemt iedereen afscheid van zijn familie.
Op woensdag 11 juli mogen jullie ouders, vrienden en familie jullie
weer terug verwachten aan het Mariahof rond 13 uur. Dit is slechts
een richtuur, de dag van aankomst kunnen jullie op onze website
(www.chirojezuseik.be) het exacte tijdstip van aankomst terugvinden. Nadien volgt er nog een formatie waarin de leiding de kampprijzen uitdeelt en iedereen bedankt voor het fijne kamp. Ook
de groepsfoto van het kamp wordt dan uitgedeeld.
We vragen iedereen om deze uren te respecteren. Het is voor niemand fijn als we met z’n allen op laatkomers moeten wachten.

Tot dan!
De Leiding

Schrijfkriebels
11 dagen weg van huis...
Voor sommige klinkt dat geweldig, voor anderen
Is het net iets teveel van het goede. Toch krijgt
iedereen graag een briefje van het thuisfront.
Om ervoor te zorgen dat de postbode op de juiste
plaats stopt, geven wij hier het adres waarnaar
alle brieven, postkaarten en pakjes gestuurd kunnen worden:
Chiro Jezus-Eik
Naam van het kind
Afdeling
Jeugdkamp De Maat
De Maat 4
2400 Mol
Opgelet!
Om de kampsfeer niet te verstoren, is het niet
toegestaan om op bezoek te komen! De leiding
dankt u voor uw begrip.

Kampthema
Tarzan is een jongen die opgegroeid is bij de wilde dieren in de jungle.
Hij begrijpt de dieren heel goed en kan er zelfs mee spreken. In het grote woud ontmoet hij op een dag Jane. Het was liefde op het eerste gezicht! Ondertussen zijn Tarzan en Jane getrouwd en wonen ze, samen
met Janes vader, in prachtige boomhut in de jungle.
Op een dag duikt er gevaar op, Sabor wordt namelijk ontvoer door Tarzans gorillamoeder, KALA. De 5 personages moeten hun beste beentje
voor zetten om haar te bevrijden uit Sabors klauwen en hem voor goed
uit te schakelen. Elk personage heeft zijn eigen plan om Kala te bevrijden maar ze komen niet overeen.
Ze besluiten elk hun soortgenoten te verzamelen en hun reddingsoperatie te starten. De winnaar wordt bekroond tot koning van de jungle,
maar er kan natuurlijk maar 1 peronage tot koning van de jungle bekroond worden.. Wie zal dit worden? SPANNEND!!!!!
(Er zijn 5 personages: Tarzan, Jane, Tantor (olifant), Tuck (aapje), professor)
Ik ga mee op kamp, joepie, en ik moet mij verkleden in …………….

Hoofdsponsors

Hoofdsponsors

Sponsors

Sponsors

Sponsors

Materiaal

Kan u ons helpen met
knutselmateriaal, hout,
verf… kortom vanalles
dat wij zouden kunnen
gebruiken? Laat iets weten via mail:
hoofdleiding@chirojezuseik.be

Verhuur

Pret en verzet

Wat in valies?
Uniform: We vertrekken in volledig uniform!
(Chirorok of –broek, Chirohemd & t-shirt van
Chiro Jezus-Eik)
HET VOLLEDIGE UNIFORM IS
VERPLICHT!!!!!!
Speelkledij: Lange broek, shorts of rokjes om hele
dagen in te spelen!
T-shirts, warme pulls
Voldoende ondergoed en kousen voor het hele
kamp
Sportkledij en sportschoenen
Zwemgerief: zwembroek/badpak en badmuts
Laarzen, stevige (stap)schoenen
KW of regenjas
Slaapgerief: Luchtmatras/matje, veldbed, hoofdkussen,
slaapzak, pyjama en
lievelingsknuffel
Wasgerief: Handdoeken en washandjes
Tandenborstel + tandpasta + bekertje
Zeep, shampoo, kam of borstel
Eetgerief: Bord, soepkom (liefst geen soepbord) &
drinkbeker (alles in plastic)
Bestek
3 vaathanddoeken

Wat in valies?
Allerlei: Wasspelden en veiligheidsspelden
Zakdoekjes
Zaklamp
Drinkbus
Lijst met inhoud van de valies voor de jongere
groe pen
Schrijfgerief, briefpapier, postzegels, adressen
lijst
Zonnecrème
Verkleding voor het kampthema & groepsthema
Leesboeken en stripverhalen
Fluoriscerend veiligheidshesje en/of bandjes +
Fietslampjes (voor de oudste groepen)
Aardappelmesje voor Tito, Keti
Persoonlijke medicatie
Vuilewaszak
Dit nemen we niet mee:
Schoolboeken
GSM/Smartphone, I-pod, I-pad, MP3-speler,
Playstation en andere elektronische toestellen
Huisdieren

Vergeet niet om op zoveel mogelijk spullen jullie naam te
zetten zodat we geen vracht verloren voorwerpen moeten meenemen naar Jezus-Eik. Zeker ook op het uniform!

Kleurprent

Algemeen nut

Telefoonnummers
Speelclubjongens
Lukas
0472/71.57.76
Maxim
0478/48.72.14
Rutger
0470/05.63.44

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
Hendrik

0478/18.78.41
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

