
 



Beste chirojongens en chiromeisjes 

 

Sinterklaas is weer in het land! Jihaaaa! Dat wil zeggen: veel 

cadeautjes en chocolade eten (hmmmm) en dolle pret met de zwarte 

pieten! Hopelijk zijn jullie braaf geweest anders komt de sint niet 

langs  

 

In dit jowaddetje staan er supercoole knotsgekke 

sinterklaasspelletjes en verhaaltjes. Hopelijk vinden jullie het 

supermegatof! 

 

Als jullie eens een toffe foto of een interessante vraag voor ons 

hebben stuur die dan maar door naar ons en misschien gebruiken wij 

jou foto of vraag in ons volgend jowaddetje! 

Ons mailadres: jowaddetje@hotmail.be 

 

Groetjes de redactie xxxx 

 

 



 

Beste chirowieten, ouders en vrienden 

November, de derde maand van het chirojaar -gelegen tussen het wisselvallige 

oktober en het ijskoude december- wordt door vele mensen ervaren als een sippe 

en donkere maand. Allerheiligen, Allerzielen, kortende dagen, heimwee naar die 

mooie zomer die al lang voorbij is, het woeste herfstweer met zijn regen en 

vallende bladeren, zo vatten de meesten deze ietwat sombere maand samen. 

Vooral dat laatste, 'de herfst' is wat voor velen deze tijd van het jaar tegensteekt. 

Wat hebben sommigen hier eigenlijk tegen? Het is de periode om je lekker vuil 

te maken en te ploeteren in de modder. 

November is de aanloop tot een leuke decembermaand. Een lekker slijkerig 

chiroveld, de formatie in het donker, de sint die langskomt, de kerstverlichting 

die volop brandt en vooral de maand van kadootjes en nog kadootjes en nog 

kadootjes en... 

November is de maand van de mega truffels. Wat waren die ongelooflijk lekker. 

Samen met de heerlijke spaghetti een culinair hoogtepunt te Wervik! Een pluim 

voor alle helpers en vooral dank voor de steun aan alle fijnproevers. 

December is helaas ook de laatste maand van 2015. Afscheid nemen van een 

fantastisch jaar. Een leuk weekend, een fenomenaal kamp en een jaar boordevol 

leuke activiteiten. 2016 wordt minstens zo tof. Daar zorgen zowel de leiding als 

jullie chirowieten wel voor. 

Dus zet de flessen champagne (kidibul voor sommigen, pintjes voor de anderen) 

maar klaar en laat de vuurpijlen maar aanrukken. 

Noteer alvast in uw agenda voor 2016: 

Chiro weekend: 4 – 5 - 6 maart 2016 

Chiro kamp: 31 juli tot en met 10 augustus 2016  

Uw VB’s 

Kristien en Fabrice  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wat is het leukste 

cadeautje dat je 

hebt gekregen van 

de sint? 

Elien: Met mijn  eerste 

barbiepoppenhuisje heb 

ik enorm lang gespeeld 

tot mijn 6de leerjaar :o 

Sieuwe: Mijn axionman 

had zo’n kasse. Ik sliep 

er zelf mee en nu help ik 

zelf één zeg hihi. 

Freek: Mijn werkkoffer 

die ik kreeg in het 2de 

leerjaar heb ik nog altijd. 

Ik heb er toen op los 

getimmerd. 

Jessy: Zeker en vast mijn 

pikachu! Ik slaap er nog 

altijd mee!! 

Robbe: met mijn 

politiekazerne van 

playmobil heb ik dagenlang 

boeven gevangen! 

Mathias: Met mijn 

koersfietsje heb ik uren 

zitten crossen in de tuin. 

Esmee: Mijn eerste 

kleimachientje, daarmee 

heb ik urenlang mee 

worstjes gemaakt. 

Vraag aan de redactie 



 

Zoek de redactie bij 
sinterklaas! 



 



Ook de sloeberleiding was dit 

jaar (zeer) flink (meestal toch). 

Lees hieronder wat er op hun 

verlanglijstje staat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mathias: “Ik wil zeer graag nog 
truffels, chocolade en ook 
picknicken!”  
Hanne: “Ik zou supergraag de nieuwe 
film van Barbie willen.” 
Mégane: “Ik zou heel blij zijn met een 
nieuwe halsband voor mijn hondje 
Gust’’ 
Laeticia: “Het liefst van al krijg ik dit 
jaar een nieuwe barbiepop!’’ 
Meinert: “Dit jaar voor mij graag een 
racewagen en een luchtballon!”  
Elien: “Ik wil graag wat warmer 
hebben op zondag, zorg jij voor een 
nieuwe verwarming in ons lokaal?” 
 



 

Zoals jullie al weten waren alle Sloebers 

zeer flink dit jaar, sommigen al wat meer 

dan anderen, maar alle kindjes mogen zich 

helemaal uitleven op deze kleurplaat! 
 



 



Chiro JOW presenteert met trots onze 

nieuwste aanwinst. 

Chloé deze dolfijne rockabilfanaat en 

orthopedagoge in spe is al jaren in de ban van 

de Chiro (wat totaal begrijpelijk is). 

Ze is het 29ste lid van onze megafantastische 

leidingsploeg! Chloé zal zich het komende jaar 

super hard inzetten om onze  o zo geliefde 

speelclubbers elke zondag een fantastische 

namiddag te bezorgen.  



 

Beste speelclubbertjes 

Deze nacht heb ik bij veel van jullie langs geweest 

om jullie cadeautjes te geven,  hopelijk hebben 

jullie er al van kunnen genieten 

 

Vandaag ben ik ook langsgekomen in de Chiro en 

hebben jullie nog een cadeautje gekregen die heel 

goed van pas zal komen in het koude winterweer 

 

Ik ga alvast terug naar Spantje voordat het nog 

kouder wordt! Daar kan ik genieten van het mooie 

weer en al de voorbereidingen beginnen voor 

volgend jaar 

Hopelijk blijven jullie terug een heel jaar flink en 

doen jullie goed je best op school!  

Vergeet zeker ook niet lief te zijn voor de leiding 

 

Hieronder vind je nog een klein spelletje 

 

Groetjes 

De Sint en pieten 
 

 



 



ZIJN ER DIT JAAR STOUTE RAKWI’S IN DE CHIRO? 
Hier zijn we weeeeeer! Sinterklaas komt langs in de chiro en hier kom je te weten of je wel braaf 

genoeg bent geweest. Volg de pijltjes en dan weet je of de Sint jou naam staan heeft in het grote 

sinterklaas boek! Succes!  

 

 START 
Heb je ooit als eens 

vals gespeeld 

tijdens een spel? 

Ben je al eens gestraft 

geweest op 

kamp/weekend? 

Heb je al eens 

materiaal kapot 

gemaakt? 

ja 

nee 

Doe je altijd 

enthousiast mee 

met de spelletjes? 

Jij bent heel flink geweest dit jaar, de 

sint zal zeker langskomen voor jou! 

Doe de laatste dagen nog extra je 

best om niet lastig te zijn tegen de 

leiding en het komt in orde! ;) 

Stout, stout stout! Sinterklaas zal 

zeker iets staan hebben in het 

grote boek over jou! 

Veel liefs van de braafste leiding Kevin, Sybren, Marieke, Eva en Martha!  

heb je een liefje 

(gehad) van de 

Chiro? 

Vind je dat de 

leiding braaf is? 

Ga je dit jaar heel 

flink zijn? 

Heb je al ooit 

gelogen om een 

spel te winnen? 

Heb je al eens 

een vliegje dood 

gemept? 

Vind je ook dat 

Kevin de stoutste 

is? 

ja 

nee 

ja 
nee 

ja 

nee 

ja 

nee 

ja 

nee 

nee 

ja 

ja 

nee nee ja 



 



 

 

 

 

 

 

Beste tito’s,  

Omdat we nu al knotsgekke dingen hebben meegemaakt, willen we 

graag voor uit blikken in de toekomst. Dit doen we op een veel te 

zotte manier, namelijk met een bucket list. Voor diegene die niet 

weten wat dit is � http://www.encyclo.nl/begrip/Bucket%20list  

1) Alle werelddelen bezoeken  

2) Samen broodjes eten met de president van Amerika, 

namelijk Barack Obama. Dit omdat die bere shik is!  

3) De volledige Chinese muur belopen  

4) Een piramide in Egypte beklimmen  

5) Met z’n allen van de grond gaan 

6) Een partij baseball winnen tegen de keti’s  

7) Een koe leren melken  

8) Een ruimtereis maken  

9) Jullie echte leiding te weten komen! 

10) Zorgen dat er binnen de tito’s een koppeltje 

ontstaat! 

Check et ut! Tien supergekke dingen die we graag nog samen met 

jullie zouden doen!  

Peace oallemale en love for all the tito’s!  

Groetjes junder (echte?) leiding xxx 



 



 



Liefste Sint 

 

Het is weer de tijd van het jaar om onze sintbrief op te sturen richting spanje 
zodat Hij weet wat we graag hadden gewild op 6 december dit jaar. Natuurlijk 
zijn we met de ketileiding dit jaar opnieuw zeer braaf geweest en zal dit voor de 
rest van het chirojaar zo blijven, erewoord.  
 

Freek: 

Lieve sint,  graag had ik dit jaar een mooie muts gekregen want telkens als we de 
zondag buitenspelen hebben mijn oren zo koud en in mijn muts zitten al mijn 
verborgen krachten en zonder muts voel ik me niet zo sterk. 

Hier heb ik een mooi prentje uitgeknipt uit het boekske van de mutsenwinkel. 

 

 

 

Nele:  

Aller aller allerliefste sint, ik heb het dit jaar een beetje moeilijk want ik moet 
mijn mannetje staan tussen 3 echte venten bij de ketileiding en dus denk ik dat ik 
dit jaar wel zeker 2 cadeautjes verdiend heb! Graag had ik een nieuw poster  
gekregen van Neymar  omdat ik dat zo een knappe jongen vind! En ook een 
balerinapakje om mijn chihuahua te verkleden want naast de chiro speel ik heel 
graag met mijn hondje.  Ik heb 2 mooie foto’s opgeplakt zodat je zeker niet kan 
missen. 



 

Ewoud: 

Beste sint, het is nu het tweede jaar dat ik de keti’s  geef en dit jaar amuseer ik me 
nog meer dan ik me maar kon inbeelden, ik haal goede punten op school en doe 
altijd mijn best in de fitness, graag had ik dit jaar een grote pot  100% naturall 
whey proteins gekregen van het merk mammot 2500 zodat ik groot en sterk kan 
worden om nog elke zondag te spelen me de keti’s, ik zal er een prentje bij sturen 
uit mijn favoriete fitnessmagazine, muscle and strength. 

 

 

 

 

 

 

 

Lenny: 

Sint,  dit jaar ben ik uitzonderlijk braaf geweest en denk ik wel dat ik niet mee zal 
moeten in de zak van zwarte piet. Als sinterklaascadeau hoopte ik dit jaar op een 
brandweerauto met afstandsbediening zodat ik nog wat kan oefenen voor ik terug 
moet gaan werken. Ik heb een heel mooi exemplaar gevonden in het boekske van 
de Supra Bazar. 

 

 

Veel liefs,  

De ketileiding xxx 



 





Wist je datjes! 

Wist je dat de truffelverkoop een succes was? 

Wis t je dat Mathias afstamt van Willy Wonka? 

Wist je dat we al onze truffels hebben verkocht? 

Wist je dat het maken van die truffels niet alleen leuk maar ook lekker 

was? 

Wist je dat het de sint een bezoekje naar de chiro bracht vandaag? 

Wist je dat de speelclub de max is? 

Wist je dat de andere groepen eigenlijk ook de max zijn? 

Wist je dat er Italiaanse avond was? 

Wist je dat de spaghetti naar het schijnt heel lekker was?  

Wist je dat de witte wijn naar het schijnt ook heel lekker was?  

Wist je dat dit het 1000ste wist-je-datje ooit is?! 

Wist je dat ik dit eigenlijk net verzonnen heb? 

Wist je dat de truffels veel te lekker waren en daardoor ook veel te snel 

op waren? 

Wist je dat de SINT is geweest?! 

Wist je dat ik daar heel enthousiast over ben! 

Wist je dat ik daarom 2 keer vermeld dat de sint is geweest? 

Wist je dat dit het 17de wist-je-datje van dit Jowwaddeke is? 

Wist je dat ik dit deze keer niet uit mijn duim heb gezogen? 

Wist je dat in vissenschubben jaarringen zitten net als in bomen? 

Wist je dat katten 85% van de dag niets doen? 

Wist je dat sommige leden soms zelfs nog beter proberen doen? 

Wist je dat een mier maar 1 tot 2 keer adem haalt per minuut? 

Wist je dat dit bijna niet vol te houden is? 

Wist je dat er vierkante meloenen bestaan? 

Wist je dat ze jammer genoeg  €158,95 kosten?! 

Wist je dat haringen praten met elkaar door scheten te laten? 

Wist je dat zo communiceren heel moeilijk is en een onaangename geur 

veroorzaakt? 

Wist je dat de aarde ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 000kg 

weegt? 

Wist je dat dit evenveel is als 40 000 000 000 000 000 000 000 000 

cupcakes zijn? 

Wist je dat je dan voor iedereen op aarde een dikke 50 000 000 000 000 

000 cupcakes hebt?  

Wist je dat er in al deze wist je datjes maar liefst 68 nullen staan? 



 

 

Twee zwarte pieten lopen over het dak, waarbij een 
van hen over een dakpan uitglijd. 'Wie is daar?' roept 

een kindje.  
De eerste zwarte piet reageerde met een 

natuurgetrouw 'Miauw'.  
Het kindje gaat weer lekker slapen. Maar als de 
andere zwarte piet ook uitglijd wordt het kind 

weer wakker en roept opnieuw 
  'Wie is daar?'  

    'Nog een kat,' roept de andere zwarte piet. 

 

Sinterklaas tegen een zwarte piet :'Je pakt langzaam in. Je schrijft 
langzaam gedichten, je loopt langzaam over de daken. Is er dan 

helemaal niets dat jou vlug afgaat?' 
Zwarte piet: 'Oh, jawel hoor. Ik ben vlug moe.' 

 

Piet zag een pakje liggen. "Zal ik het oprapen?" 
vraagt hij aan Sinterklaas. "Nee, laat maar 

liggen," zei de Sint, "want alles wat op de grond 
ligt is vies Piet." Even later valt Sinterklaas van 

zijn paard. Kreunend van de pijn vraagt hij aan 
Piet: "Wil je me even helpen "Sorry Sinterklaas, 

dat doe ik niet," zegt Piet. "Alles wat op de 
grond ligt is vies." 

 

 

 

MOPPENTROMMEL: SINTERKLAASEDITIE 



Spelletjes!







Chiro-Jow  Kledij

Blauw e Chiro-Jow  sw eater





Bivaksparen 

Het Chirojaar is terug begonnen en stilletjes aan beginnen we 

al te denken aan het bivak van 2016 dat dit jaar doorgaat van 

31 juli tot 10 augustus in Dilsen-Stokkem.  

Voor sommige mensen kan het makkelijker zijn om de kosten 

van de inschrijving voor het kamp wat te spreiden, daarmee 

kan je bij Chiro Jow Wervik doen aan bivaksparen. 

 

Hoe werkt dit? 

Wekelijks/Maandelijks kunt u een bedrag van 10/25/50 euro 

storten op het rekeningnummer BE09-0015-6921-3556.  

Vergeet zeker niet de vermelding van je  

naam, voornaam, afdeling en bivak 2016 niet! 

Graag zouden we ook vragen dat u telkens het bewijs van 

overschrijving bijhoudt, dit om eventuele misverstanden te 

vermijden.  

 

Bij vragen aarzel zeker niet om de 

kampleiding te contacteren:  

Kenneth Hoornaert: 0475 71 65 15  

Lenny Hoornaert: 0474 33 83 67 

Robbe Verschuere: 0471 / 76 08 60 



 



 

 

 

Dit jowaddetje is van 

………………………………. 
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