
 

Jowaddeke 



Woord vooraf 
 
CHIRO CHIRO JOW! 
 
Net zoals de activiteiten, beginnen we dit Jowaddeke met deze woorden. 
We kunnen na een dikke drie maanden al zeggen dat we goed begonnen 
zijn met dit prachtig Chirojaar. Hoewel het koud begint te worden (daar 
komt de regen…) zijn zowel de leden als leiding nog steeds enthousiast de 
zondagnamiddag! Dit zullen we blijven, zowel aan het einde van 2018 als 
voor het begin van 2019. Want ja, ook in het nieuwe jaar willen we fabuleus 
spetteren! Hoewel het nog vroeg is, wenst de hele leidersploeg (met 
volwassen begeleiders en secretarissen) jullie al een fantastisch nieuw jaar 
toe!  
 
Jammer genoeg zullen de leden het eerste maand van het nieuwe jaar niet 
alle leiding terug zien. De examenperiode voor de studenten nadert en dat 
betekent dat er veel gestudeerd zal moeten worden. Wie jullie zullen zien 
of missen de zondag, kunnen jullie terug vinden na ieder afdelingsartikel.  
 
De redactie wenst jullie veel leesplezier toe! 
 
Chiroetjes, 
Justin, Rémi en Chloé 
  

 

  



Artikel vb’s 
Jow, jow, jow!  
  

Het chirojaar schoot als een raket uit de startblokken. Traditioneel schieten de activiteiten in 
november en december als paddenstoelen uit de grond. Om al die leuke activiteiten en een groots 
kamp te kunnen organiseren, moet de chiro ook voldoende centjes bijeen sprokkelen. Dat is niet 
altijd even gemakkelijk…   

  

Daarom willen we even DANKUWEL zeggen aan iedereen die zijn steentje of steentjes  heeft 
bijgedragen aan de financiële activiteiten. Zowel leden, leiding, ouders als  sympathisanten zetten 
hun beste beentje voor tijdens de leidingsfuif, de truffels en de  Italiaanse avond. De geleverde 
inspanningen zijn absoluut noodzakelijk om een mooi werkjaar en bivak mogelijk te maken!  

 

 

Het einde van 2018 komt stilaan piepen aan de horizon. We willen jullie dan ook een heel fijn en 
deugddoend einde van het jaar wensen! Laat jullie maar omringen door liefde, warmte en 
genegenheid (en een paar cadeautjes :-) ). Zet 2019 spetterend in en ga vooral voor een jaar vol 
CHIRO JOW !  
  

Jullie VB’s  

Kristien en Korneel  



Sloebers 
 

 

 
 

  



 



 

 
 
 

  

Als Meinert sociaal werker zal 
willen worden, zal hij veel 
moeten studeren. Daarom zal hij 
er jammer genoeg nooit kunnen 

zijn in januari ☹ 

Megane moet voor de post 
enkel in de week werken, dus 
ook haar kan je verwachten de 
zondagen! 
 

Marion haar examens voor 
lichamelijke opvoeding zijn in 
december, dus ze zal er altijd 
kunnen zijn in januari! 
 

Ook Saïne moet voor haar 
opleiding verkoop enkel de 
week aanwezig zijn op school. 
Studeren op een zondag? Neen, 
lang leve de Chiro! 
 



Speelclub 1 

 
  



 

De cijfers liegen niet! Zi e   
in ons magazine hoeveel    
iedere  leider  is verdikt     
na de truffelverkoop !   

  

Saïne openhartig:  “ Ja, DJ Sloeber en DJ Plop zijn samen.   

Hij is gewoon te knap! ”   Lees verder op pagina 69!   

Waarom is Ylennia zo gelukkig met deze fles  

water? Waar zijn haar ogen? En wat doen die  

drie mannen achter haar? Ontdek het  

binnenin!   

Ongelofelijk! Professor   
Bert Leroy constateert   
significante u itkomsten   
na recentste o nderzoek.   

Doe de quiz!  Kan jij alle   
  10  de vragen over de 

knapste leidster Ylennia  
beantwoorden?   



 

 

 

  

 

 

Als student taal- en letterkunde 
Frans en Nederlands, zal Rémi 
veel boeken moeten lezen. Hij zal 
zijn tijd in januari goed kunnen 
gebruiken en kan er daarom 

nooit zijn voor speelclub 1 ☹  
 

Het zal niet altijd op rolschaatsen 
zijn, maar Ylennia kunnen de 
leden van Speelclub 1 wel 
verwachten in januari! Gelukkig 
dat ze enkel maar voor 
rolschaatsende kinderen moet 
kijken in de week :D  
 

Bert is fulltime model en kan daarom 
niet komen naar de Chiro. Hoe graag hij 
het ook maar wilt. Zijn studies en zijn 
carrière als model krijgen even een 
plaats voor de Chiro. 



Speelclub 2 

 
 



 
Met welke speelclub twee leider of leidster kom jij 

het meest overeen?  
Doe de test en ontdek het snel!  

Weet jij ook niet zo goed wat je dit jaar moet vragen aan de Sint? Jullie leiding alvast wel! Door deze 
vragen op te lossen weet je meteen ook met welke leider of leidster je het meest overeenkomt en 

wat hij of zij graag wilt van de Sint! 

1. Je droomt ervan om …  
     
° veel geld te verdienen  
- nog veel te kunnen dromen en geen 
nachtmerries meer te hebben  
+ de wereld te kunnen ontdekken  
 

2. Jouw favoriete tv-serie is …  
 
- Familie en thuis  
+ Alle series op netflix  
° De kampioenen  

 

3. Jouw beste schoolvak is …  
 
+ Knutselen  
- Wiskunde  
° Techniek  

4. Eén van je hobby’s is …  
 
- Sporten  
° Timmeren en dingen in elkaar steken  
+ Series verslinden because netflix and chill  
 

 

5. Welk humeur heb jij ’s morgens als je 
opstaat?  
 
° Euh, is het nu al tijd om op te staan?  
- Ik ben het zonnetje in huis  
+ Laat mij gerust  

6. Er kruipt een zwarte, dikke spin door je 
kamer …  
 
+ Je tiert tot er iemand hem heeft verwijderd  
- Je vangt hem en speelt er mee  
° Je laat hem buiten in vrede leven  
 

 

7. Mmm, je hebt zin in iets lekkers …  
 
- Stiekem eet je al van het avondeten zonder 
dat mama en papa dit doorhebben  
° Je eet het eerste koekje op dat je 
tegenkomt  
+ Je gaat snel iets halen van de frituur 
 

 8. Je kamer is …  
 
+ Een slodderboel  
° Heel proper  
- Al je rommel ligt eigenlijk onder je bed  

 

 

9. Wat is je lievelingskleur?  
 
- Grijs  
° Roze  
+ Geel  
 

10. Wat doe je op zondagnamiddag?  
 
+ Je gaat naar de Chiro  
- Je gaat naar de Chiro  
° Je gaat naar de Chiro 

                               



Resultaten 
Tel de tekentjes op en vergelijk hieronder met welke  

leider of leidster je het meest overeenkomt?  

Heb je vooral ° ? Heb je vooral + ? Heb je vooral - ? 

   

Mathias Eva Kenneth 
Mathias wil dit jaar heel 
graag nieuw werkgerief 

waarmee hij nieuwe dingen 
in elkaar kan steken. 
Daarnaast hoopt hij 

misschien ook wel dat de Sint 
een fles ‘BACO’ mee zal 

hebben. Hopelijk weet de 
Sint dan wel wat dit is.  

Eva heeft aan de Sint nieuw 
tekengerief gevraagd. Deze 

kan ze namelijk gebruiken op 
school. Ook heeft ze een 

nieuw vriendje gevraagd aan 
de Sint. Misschien kan ze 

eens polsen bij één van de 
zwarte pieten of er iemand 

nog vrijgezel is?  

Kenneth wil daarentegen een 
nieuw paar dansschoenen. 
De oude zijn ondertussen al 
versleten en hij hoopt dat hij 

door een paar nieuwe 
schoenen terug kans 

schitteren op de dansvloer.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laat de Sint speelclub  
twee veel snoep  

brengen  
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Hoera! Na jaren te moeten blokken in 
januari, doet Kenneth dit jaar stage als 
opvoeder – begeleider tijdens die 
periode. Hij kan er daardoor ook iedere 
zondag van januari zijn! 
 

Ook Eva maakt tijd vrij om te komen spelen met Speelclub 2 in januari. 
In haar laatste jaar grafisch vormgeven heeft ze toch geen examens 
tijdens deze periode! 
 

Als assistent projectleider bij EEG wordt 
Mathias niet verwacht de zondag, 
duuuuuuuuuuuus  *blij gezicht* hij zal 
ook altijd in de Chiro zijn in januari!  
 



Foto van de redactie 

 

Met dank aan de interim Megane Mollen! 

 

 



Rakwi 1 

 

  

  



 
Howdy Rakwi-éénieten!  
 
Jullie hebben al bewezen dat jullie het Pietenschap waardig zijn. Ik twijfel er niet aan 

dat sommigen onder jullie een berichtje van de Sint zullen ontvangen moest hij hulp 

nodig hebben komende 6 December. Maar zouden jullie in de tussentijd deze pieten 

uit de nood kunnen helpen?  

  

 
  

Bedankt! Jullie hebben opnieuw bewezen dat jullie een pieten-diploma waardig zijn. 

De Sint en zijn Pieten zijn jullie eeuwig dankbaar! Wij (jullie megacoole Rakwi-1-

leiding) zijn enorm trots!  

Geniet van de cadeautjes en de feestdagen!  

 

 

 

Liefs  

Sybren (Sint), Tine (Hoofdpiet), Tiel en Justin (kapiteins)  

Leiding out (mic drop)   



  
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Hoewel Tiel zich op deze foto al 
ziet als psycholoog, zal hij toch 
nog enkele jaren moeten 
studeren. Het harde werken 
begint in januari, dus Rakwi 1 zal 
zijn aanwezigheid jammer genoeg 
moeten missen! 

Sybren is al enkele jaren 
vrachtwagenmecanicien en zijn werk 
maakt het mogelijk er te staan in januari :D  

Tine combineert haar opleiding in het 
leger met geneeskunde en zal dus ook 
januari goed kunnen gebruiken om te 
studeren! Rakwi 1 zal hun vrouwelijke 
leiding dus een maand moeten missen. 

Justin is houttechnoloog van dienst. Hij 
wil alle houtsoorten uit zijn hoofd 
kennen, maar daarvoor moet hij in 
januari serieus goed studeren. Dat is dan 
ook de reden waarom hij niet aanwezig 
zal kunnen zijn.. P.S. Hij zou beter dat 
pintje aan de kant leggen. 



Wistjedatjes 
- De Italiaanse Avond er voor dit jaar weer op zit? 

- We het een geslaagde avond vonden? 

- Onze volgend evenement de Kerstboomverbranding is? 

- We ook nog een Aspifuif hebben 9 februari, namelijk Fantaspi? 

- De kinderen weer welkom zijn op de kinderfuif? 

- Smarties je, ondanks de naam, je niet slimmer maken? 

- Het Frans Bos de lievelingsplek is van Rakwi 2 om te spelen? 

- Het bijna Nieuwjaar is? 

- We dichter bij 2030 zijn dan 2000? 

- De meesten onder jullie zelf nog niet geboren waren in 2000? 

- Dit de eerste generatie leiding is van onze Chiro? 

- Er in Leuven een muur bestaat waar je vlees kan kopen? Een echte muur hé! 

- Justin daar heel even heeft gewerkt. 

- We een leidster hebben die geboren is op Kerstdag? 

- Kenneth altijd een trui draagt met een woord (of meerdere) op? 

- Vegetariërs achter alle roddels niet echt ziek zijn? 

- Een vegetariër die wel vis eet eigenlijk een pescotariër is? 

- De leiding hoopt om de voorlaatste zondagen van 2018 te spenderen met jullie?  

  



Rakwi 2 

 

 

 

 

 

  



 



       
 
 
  
 
 
      

 

 

 

 

 

 

 
Hoewel het op de foto een kinderspel 
lijkt, zal Meine om toekomstige 
industriële ingenieur bouwkunde de 
maand januari ook gebruiken om te 
studeren! Spelletjes maken zal voor hem 
dan weer in februari zijn. 

Op de foto zie je Alice met het voorblad 
van haar cursus voor de opleiding 
Business Management & 
Entrepreneurship, maar in januari zal ze 
deze wat dieper moeten bekijken. Ze zal 
onder ander voor dit vak niet aanwezig 
kunnen zijn in januari. 

Tegen de examens is Chloé verlost van het 
lezen van dit antropologisch boek, maar 
zal ze andere materie moeten studeren 
voor haar opleiding Sociale en Culturele 
Antropologie. Omdat haar examens pas 
halverwege januari beginnen, zal ze nog 
proberen te komen begin januari. Maar! 
Beloven kan ze jammer genoeg niet… 



Vraag aan de redactie 
 

 
 

  
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Zou de redactie stout zijn 
geweest dit jaar? 

Ik? Iets stout? Ik ben 
heeeeel braaf 

geweest. Ik zou nooit 
iets stout durven doen. 

#ikwilcadeautjes 

Ik ben wel stout geweest  Ik 
heb mijn kamer 3 weken niet 
gepoetst  Hopelijk kan de Sint 
het mij vergeven!!  

Ik ben de braafste 
leiding van Chiro JOW 

Wervik,  beloofd 
Sinterklaas!  



 

Tito’s 

 



 
Jowkes TITOs!  
(ja lap, tis weer van dat, terug een kletse op mijn bil :p)   
  

Dan maar opnieuw,  Jowkes OTIT’s!  
  

Naar aanleiding van de grote Sinterklaas-Kerstman battle (waar jammergenoeg de  

Kerstman is verloren ☹) hebben wij voor jullie een nieuwe battle! Woehoew! Steek de duimen bij 
elkaar en speel het duimworstelspel die je op de volgende pagina vind met één van je vrienden. Het 
is heel gemakkelijk, knip op de volgende pagina de tekening uit, schrijf er een zotte spelersnaam op 
en GO!   
  

Daarnaast heeft de Heilige man Sinterklaas ons gecontacteerd in verband met stoute titokinderkes. 
Wij vielen helemaal uit de lucht! Er is toch niemand stout bij ons?   
  

Nu, de Sint beweerde van wel en wij zijn wat op speurtocht geweest. We hebben denk ik de dader 
gevonden. We weten alleen niet wie van de drie de Sint bedoeld. Kunnen jullie ons zeggen wie het 
stoutst is?  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  

Warre smost telkens bij het eten! Zo  
heeft zijn papa ons het bewijs  
doorgestuurd!    Luka en Wannes   hadden een weddenschap! Door  

vals te spelen is Luka gewonnen en moest  
Wannes de ICE BUCKET CHALLENGE ondergaan!   

Jurre en Lies vechten altijd in  
de Chiro. Ook discussiëren ze  
de hele activiteit lang!   
  



 

 

  

    

cv   

cv   



 

 

 

 

  
In zijn opleiding als onderofficier-
paracommando-ambulancier leert Jonas 
koken, maar verder moet hij ook 
studeren voor andere zaken. Als Jonas 
komt in januari, zal een verrassing zijn! 
 

Ook Martha is al verpleegkundige, maar 
doet er een specialisatiejaar bij in de 
Oncologie. Ze heeft maar één examen, 
maar zal er goed voor studeren! Daarom 
kan ze niet aanwezig zijn op 6 januari. De 
andere zondagen kan je zeker op haar 
rekenen! 
 

Hoewel Lies voor haar opleiding 
Ergotherapie verschillende examens 
heeft, kan ze dit goed combineren met 
de Chiro! Ze zal er daardoor ook vaak zijn 
in januari. Enkel de 20ste kan ze haar 
aanwezigheid niet garanderen. 
 

Na haar studie te hebben afgewerkt is 
Jessy sinds dit jaar psychiatrische 
verpleegkundige. Doordat ze niet meer 
moet studeren zal ze er bijna iedere 
zondag zijn in januari. De Tito’s zullen 
haar moeten missen 13 januari omdat ze 
dan moet werken. 
 



Keti’s 

 

 

  



Sint meme’s 
 

Dan kun jij nu gratis en 
helemaal voor niks je eigen 
zwarte pieten ontwerpen! 
Kleur deze mooie pieten hoe 
jij het graag wil!  

 

 
 



  
 
 
 
 

 

 
Voor welke opleiding Iben de hele maand januari zal 
studeren, laat hij jullie aan de hand van een spelletje zoeken. 
Eén ding is zeker: deze jongen zal er in 2019 jammer genoeg 
weer maar staan in februari! 
 

 

BANABA 
GEESTELIJKE 
GEZONDHEIDSZORG  

 

Zoals Elien al duidelijk maakt, doet 
ze naar haar drie jaren 
Orthopedagogie nog een bachelor 
Geestelijke Gezondheidszorg. Ze 
zal de drie activiteiten van januari 
aanwezig kunnen zijn, want haar 
examens zijn pas in februari! 



Aspi’s 

 
 
 



 



 

 

 

  



 

 
Wil je een nieuwe trui of t-shirt? Contacteer dan zeker 

Dorine Lesage op het nummer 0491 56 08 40! Verder kan 
je ook langs bij haar thuis: Kasteelstraat 16 te Wervik. 

 



  



 


