


Beste chirojongens en chiromeisjes 

 

Eindelijk is het weer tijd voor chocolade! De Paashaas en de Klokken 

zijn in aantocht. Hopelijk mogen jullie veel eitjes rapen en lekker 

smullen van de lekkerrrreeeeeee chocolade. 

In dit jowaddetje staan er foto’s van het megatoffe Chiroweekend 

(hoeraaaa) en zovéééééél meer. 

1 gouden tip: lezen deze Paaseditie! 

 

Als jullie een coole foto hebben of je hebt een interessante vraag 

voor de leiding, stuur die dan gerust door en misschien staat hij in 

ons volgend jowaddetje! 

Ons mailadres: jowaddetje@hotmail.be 

 

Groetjes de redactie xxxx 
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Foto van de redactie!! 



Hoe wist…. 
 
Een vraag die ik, op zondag, heel vaak aan de Chiropoort hoor (voor zover je van een poort 
kan spreken).  
Niet enkel voor onze leden is de zondag een leuke bijeenkomst maar ook de ouders vinden 
elkaar voor en na de activiteit. Het geeft me een soort van familiegevoel, deel uit maken van 
iets. Een “je ne sais pas quoi” of zoiets. 
 
Heel veel onder ons dragen een Chiroverleden met zich mee! En blijven we binnenin niet 
allemaal een Chirowiet?  
Heb eens wat opzoekwerk gedaan en blijkt dat Chiro nog steeds de grootste jeugdbeweging 
is! In Vlaanderen zijn er 961 groepen, 15 420 leid(st)ers, 79 408 leden. 
 
Wist je dat 1 op 8 Vlamingen in de Chiro zat? Mochten we morgen in Vlaanderen een reuze 
ontbijt organiseren met leden, ex-leden van de Chiro dan hadden we: 
 

 Meer dan 200 000 ontbijters     
 75 km ontbijttafel 
 Minstens 400 000 pistolets nodig 
 Meer dan 100 000 theebuiltjes nodig 
 2 ton eerlijke zwarte koffie 
 16 000 liter koe-product 
 20 000 liter chocomelk     
 2 ton smeerboter 
 3500 kg hepse 
 8000 kg schuifkaas 
 3000 kg freeze confituur 
 Bijna 100 000 babybe l’s     
 4000 potten choco 
 1500 potten zeem 
 2600 kg pain d’épices 
 161 000 potjes yoghurt 
 19 000 kg appels 
 121 000 eieren 
 2700 kg muesli 
 22 000 liter fruitsap 
 200 000 suikerklontjes 
 936 744 uitnodigingen 
 300 000 ballonnen 
 17 000 Promo-affiches 

 
Zou dit geen fantastisch idee zijn?  En Chiro Jow (leden en ex-leden) zou hier uiteraard een 
groot deel van uitmaken. Voor sfeer en gezelligheid zouden wij zeker een 10 krijgen!  
Enfin… ik hou het maar bij mijn eenvoudig ontbijt en geniet net als jullie van mijn jowaddeke 
vol leuke info. 
 
Fabrice en Kristien 



CHIRO JOW Internationaal!!!! 

 Stel jezelf voor 

Hallo, ik ben Eva Desmet en afkomstig uit Wervik. Ik ben 21 jaar jong.  

 

 Waar ben je? 

Momenteel verblijf ik in Helsinki. Dit is de hoofstad van Finland. Het is hier wel wat 

koud.  

 

 Wat doe je daar? 

Ik maak er nieuwe vrienden, hang de toerist uit, reis super veel, geniet van het leven 

en oja, ik studeer hier ook en loop er stage.  

 

 Mis je ons niet zo een heel klein beetje? 

Als ik heel eerlijk mag zijn. NATUURLIJK. Ik mis de zondagen en de super sfeer tussen 

onze leidingsploeg. Gewoon iets leuk doen na de vergaderingen enzoverder. Kortom: 

ik mis gewoon alles van de chiro. En al zeker nu ik zie dat iedereen een zalig 

afdelingsweekend achter de rug heeft.  

 

 Tot hoe lang ben je weg? 

Ik blijf weg tot 8 juni. Nog een hele weg te gaan dus. De leden zullen mij jammer 

genoeg pas als leidster terug zien op chirokamp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volg Eva via haar blog!: https://evainhelsinki.wordpress.com/#jp-carousel-818 



CHIRO JOW Internationaal!!!! 

 Stel jezelf voor 

Halloo!! 

Ik ben Jelle Verschuere en ondertussen al voor mijn derde 

jaar leider in Chiro Jow Wervik!!! Naast de Chiro ga ik ook 

nog naar school. Momenteel zit ik in mijn derde en laatste 

jaar van de lerarenopleiding. Jaja, meneer Verschuere! Vanaf 

volgend jaar mag ik les geven voor de vakken LO en PAV.  

 Waar ben je? 

Momenteel kan je me vinden in Paramaribo. Paramaribo is de hoofdstad van Suriname. Op 

onderstaand kaartje toon ik jullie waar dat ligt. 

 

 Wat doe je daar? 

Ik loop hier mijn afstudeerstage. Die stage bestaat uit drie delen.  

Deel1: Het grootste deel van de tijd ben ik hier op zwemschool Aquafit, Aquafit is een 

zwemschool die opgericht is door een Nederlands koppel. Ik geef hier zwemlessen aan 

baby’s, kinderen en volwassenen! Binnenkort kan iedereen in Suriname zwemmen! 

Deel2: Voor het tweede deel van mijn stage sta ik op het ACI. Het ACI is een soort 

hogeschool waar kleuterjuffies worden opgeleid. Ik leer die toekomstige juffies allerlei 

sporten aan. 



Deel3: Het derde deel van mijn stage bestaat uit bijles geven. Die bijles geef ik op Stichting 

Buurtontwikkeling. Stichting Buurtontwikkeling is een buurtwerking in een armere wijk van 

de hoofdstad. 

Naast een drukke stageperiode werk ik hier ook aan mijn bachelorproef. Wanneer ik geen 

zin meer heb in schoolwerk maak ik al eens een uitstapje naar de jungle of naar het strand.  

 Mis je ons niet zo een heel klein beetje? 

Tuurlijk mis ik jullie. Elke zondag doe ik hier mijn Chirotrui aan, ook al is het hier veel te 

warm om een trui te dragen. Ook tijdens jullie supermegacool afdelingsweekend heb ik de 

Chiro hééél hard gemist. Ik hoorde allerlei leuke verhalen en zag een heleboel gekke foto’s 

passeren. Ik zal blij zijn als ik er terug bij ben. 

 Tot hoe lang ben je weg? 

Op 21 april stap ik terug op het vliegtuig richting Schiphol. Op 22 april ’s morgens vroeg kom 

ik aan. En op 23 april ben ik terug op de Chiro want dan staat het evenement van het jaar op 

de agenda. FESTIVASPI! 

 

 

Volg Jelle! : http://jellenaarsuriname.blogspot.be/ 



 



Sloebers  

 

 

 

 

  

Dag lieve Sloebers. 

Het is bijna Pasen, maar de Paashaas heeft een 

probleem! Ik ben al mijn lekkere eitjes kwijt! 

Helpen jullie mee  zoeken? Je kan ze vinden op 

onze toffe foto’s van het weekend! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoeveel eitjes heb je gevonden? 

Ik............................................. heb 

............................... eitjes gevonden 



 



Speelclubbers! 
 



 





 



#Mollenwerk 
Nog even wat leuke kiekjes van ons megabjistigveeltecool titoweekend in een collage gegooid.  

 

Breng Kenneth en Sieuwe naar de paaseieren :-D 

 

 

 

Domme uitspraken van’t weekend:  

- Sieuwermin 

- Flinder 

- Ti mollenwerk! 

- Als je weet wat ik bedoel ;-) 
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Btw, de paashaas liet enkele eieren vallen op onze groepsfoto, herken jij nog wie het is? (nie spieken 

eeee!!)  
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Het 

superdeluxemegacooletoffedoorketigemaakte-

besteleidersenleidsterkruiswoordraadsel 



 



Festivaspi 
The Fluo edition 

 

 

BON 
Met deze bon krijg je korting 
op een bandje van festivaspi en 
kost het maar 5 euro 



 





Vandaoge maken we een simpel maar lekker 

gerechtje genaamd klakkaorts of in het mooi 

nederlands, wentelteefjes. 

 

Wuk edje nodig? 

10 stutten brood (of een ander soort brood) 

250 ml melk 

2 eierq 

2 eetlepels suiker 

1 eetlepel kaneel 

roomboter (om in te bakken) 

En ton? 

Doe de melk, eiers, suiker en kaneel in een skone grote komme en 

kluts het door mekaar. Ton dompel je de stutten in het mengsel, zodat 

ze lekker soppig zin. Achter dat leggen we de stutten op een stapel en 

gieten we de rest over de stapel stutten. We laten dat enkele minuten 

intrekken. 

Daarna verwarmn we de boter in de panne en bakken we stutjes 

ongeveer 3 minuten. Vergeet ze zeker niet om te draaien daze aan 

beide kanten mooi gebakken worden! 

Aan tafel zingen we het befame SMAKELIJK ETEN!!! 

Bikke bikke hop, eerst de soep en dan de pap, anders wordt je veel te 

slap. Dan de boter en de saus dat verdiend een warm APPLAUS! 

 



WIST-JE-DATJES!! 

Wist je dat…? 

- Het eerste weekend van maart afdelingsweekend was? 

- Iedereen zich rot geamuseerd heeft? 

- Er 191 leden zich hiervoor inschreven? 

- Het einde van het chiro-jaar in aantocht is? 

- Dat zeer jammer is? 

- De leiding het wel nog steeds ziet zitten? 

- Daarna nog het beestig coole kamp komt? 

- De leiding de kampplaats eens gaat verkennen 

met het Paasweekend? 

- Een octopus drie harten heeft? 

- Je maar door één neusgat tegelijk ademt? 

- Mathias denkt dat ‘bella’ en ‘campina’ rijmen? 

- Niemand van de leiding rookt? 

- Wij dus een beire gezonde chiro zijn?  

- De facebookpagina van Chiro Jow Wervik 442 likes heeft? 

- Het mega sjieke festival van de aspi’s eraan komt? 

- Jullie dus allen van harte welkom zijn? 

- Het doorgaat op 23 april? 

- De kampfoto’s te zien zijn op Flickr? 

- Lenny de eerste forty is in de leidingsploeg? 

- De broerkes Vandenbraembussche hem achterna zitten? 

- We nog steeds meedoen met de inzamelactie voor speculoospasta op kamp? 

- Je dus zoveel mogelijk codes moet verzamelen en ingeven op www.lotusopkamp.be? 

- We momenteel meer potten speculoospasta hebben dan Chiro Geluwe? 

- Chiro Gilwe valsspeelt in vlaggenwacht? 

- De Wervikse leidingsploeg mega zotte pogingen ondernomen heeft om de vlag te pikken? 

- Dit niet steeds even succesvol was? 

- We het ondanks de vele mislukkingen wel de max vonden? 

- Vlinders proeven met hun pootjes? 

- Een slak drie jaar kan slapen? 

- Ik daar best wel jaloers op ben? 

- Enkel vrouwelijke muggen bijten? 

- Daarom het mannelijk ras beter is? 

- Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch een stad in Wales is? 

- Ik nog veel meer wist-je-datjes heb? 

- Deze wist-je-datjes niet van www.wistjedat.be komen? 

- Als je deze site opzoekt, je terechtkomt bij Dovy Keukens? 

- Donald Muylle al meer dan 30 jaar keukens maakt alsof ze voor zichzelf zouden zijn? 

- Ik daar echt kweetnie hoeveel respect voor heb? 

- Dit al het 39ste wist-je-datje is? 

- Dat ik er nog 4 kan geven vooraleer de pagina vol staat? 

- Dit er ondertussen nog maar 3 zijn? 

- Er nu dus nog maar 2 kan gegeven worden? 

- Dit dus het voorlaatste wist-je-datje is?   

- Dit 5 verspilde wist-je-datjes waren? 

http://www.lotusopkamp.be/
http://www.wistjedat.be/


SPELLETJE!  



 





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 

......................... 

 


