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Beste Jowenaars, 
 
Dit jaar is nogal heel speciaal verlopen door de 
verspreiding van het coronavirus. Een jaar waarbij we 
allemaal opgesplitst zijn in bubbels en in nog kleinere 
bubbels. Een jaar vol handen ontsmetten en anderhalve 
meter afstand. Één ding is zeker als alles weer terug 
naar het gewone Chiroleven gaat, dan gaan we er met 
zijn allen een groot feest van maken. We kunnen maar 
dromen en hopen dat dit zo snel mogelijk is. En je weet 
wat ze zeggen na regen komt zonneschijn. Hopelijk 
kunnen we dit jaar op een bivak gaan zoals we het al 
jaren gewoon zijn. Samen met zijn allen!  
 
Deze prietenul is speciaal voor alle Jowenaars gemaakt 
voor groot en klein, voor familieleden of misschien voor 
toekomstige Jowenaars. We nemen je mee door alle 
herinneringen en misschien toekomstplannen van elke 
groep. En natuurlijk ook een heel gekke foto van de 
leiding.  
 
Veel leesplezier! 
Groetjes van de beste leidingsploeg van Chiro Jowen! 
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Ribbels 
 
 
Dag allerliefste Ribbels,  
 
Dit jaar was al een bewogen jaar. Jullie hebben veel nieuwe spelletjes 
geleerd, waar jullie allemaal zeer goed in zijn! Maar julliehebben niet 
alleen spelletjes geleerd maar ook liedjes! Jullie enthousiasme maakt 
ons de gelukkigste leiding van de wereld! Zelf hebben we nog nooit een 
groep zo enthousiast spelletjes zien meespelen. Uiteraard is er wel een 
favoriet ribbelspel, ik denk dat dat het grote AAA-spel was? Ja, dat is het 
zeker! Sommige onder jullie kunnen zolang AAA zeggen dat ze zelf 
winnen van de leiding. 
 
Helaas is het jaar niet wat het moet zijn door corona, maar de leiding en 
jullie ook doen ons best om er toch nog een prachtig jaar van maken! 
Maar de rest van het jaar en kamp gaan we nog veel nieuwe spelletjes 
en liedjes leren! Er staan ook nog leuke activiteiten op de planning zoals 
snoepjes verkopen en verschillende dingen knutselen!  
 
Veel liefs,  
Nick, Tuur en Janelle 

 

 

JANELLE 

NICK 

TUUR 
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Kleur deze mooie tekening in 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Speelclub 

 

Dag lieve Speelclubbers, 

We zitten alweer over de helft van dit Chiro jaar dus het wordt hoog tijd 

dat we jullie geheugen nog eens opfrissen:  

Nadat de ribbels jullie kamp hebben overgenomen hebben jullie een 

nieuw (en veel cooler ☺) eigen kamp gebouwd. Hier hebben jullie dan 

ook meteen jullie vechtkunsten en tactische inzichten kunnen laten zien. 

De volgende zondag hebben jullie de wereld rondgereisd, op een veilige 

manier natuurlijk. Weten jullie nog welke landen we allemaal hebben 

bezocht?  

Jullie hebben ook nog laten zien dat jullie echte sterren zijn. Met 

artiestennamen en soms toch wel heel speciale talenten.  

Toen was het alweer tijd voor Christus Koning, spijtig genoeg konden we 

dit jaar niet naar de kerk. Maar we hebben toch nog even bezonnen en 

daarna genoten van welverdiende hotdogs.  

De week nadien hebben we ons voorbereid op de komst van Sinterklaas. 

jullie hebben allemaal een brief geschreven en ook nog heel wat 

prachtige knutselwerkjes voor de Sint gemaakt. En toen was het zover, 

de Sint kwam naar de Chiro! We hadden spijtig genoeg wel wat last met 

de Sint-show maar het was al met al toch een zeer geslaagde dag.  

Nu springen we wat verder in de tijd: het was koud, maar o zo fijn. Jawel, 

Sneeuw!! We hebben er goed van genoten, alles wat je maar kan doen 

in de sneeuw is aan bod geweest: sneeuwballen gooien, een 

sneeuwman (proberen te) maken, sleeën, een sneeuwengel maken en 

nog zo veel meer…  

Nog niet zo lang geleden hebben we jullie ook nog voorbereid op de 

olympische spelen. Ze mogen oppassen in Tokio als jullie ook van plan 

zijn daarheen te gaan.  

Nu ons geheugen helemaal is opgefrist kunnen we uitkijken naar het 

volgende (en hopelijk iets warmere) tweede deel van het Chiro jaar!  
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Veel groetjes van jullie leiding: 

Michelle, Jiro & Lowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHELLE 

LOWIE  

JIRO 
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Zoek de 7 verschillen 

 

 

 

 

 



8 
 

Kwiks 

 

Liefste Kwiks 

We zijn nu al halverwege het Chirojaar. Het loopt allemaal wat anders 

dan normaal maar we doen er alles aan om er nog een super jaar van te 

maken.  

We blikken even terug naar wat we zoal gedaan hebben dit jaar: eerst en 

vooral zijn er enkele nieuwe leden bijgekomen (Lilly-Fay, Silke, Lina en 

Emy), we hebben Daan zijn eerste TikTok dansjes laten doen en we zijn 

eens gaan schaatsen op natuurijs. Ook hebben we tijdens carnaval onze 

eigen praalwagen gemaakt die jullie hieronder op de foto nog kunnen 

bewonderen.  

Jammer genoeg kon ons kwiks-weekend niet doorgaan maar deze pret 

halen we zeker nog in op kamp! Maar we hebben natuurlijk nog wel wat 

zondagen te gaan tot aan het kamp. 

 Er staan nog vele leuke activiteiten op de planning zoals een paasspel, 

een dagje paardrijden en een dagje naar zee. Als afsluiter gaan we nog 

met de hele Chiro naar de Nekker (als Corona dit toelaat natuurlijk).  

Ondanks dat het allemaal wat anders loopt dan normaal zijn er toch nog 

zekerheden, zoals bijvoorbeeld Lena die weer eens met krukken naar de 

Chiro komt of Elise die altijd wel een leuk trucje weet door haar 

turnkunsten. Al bij al zijn jullie een super toffe groep om leiding over te 

geven en we hopen dat we jullie nog een leuk jaar kunnen bezorgen. 

Dikke knuffels 

Matti en Daan 
 

 

 

 

 

DAAN 

MATTI 
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Rakkers 

 

Heyhey rakkersss! 

We hebben ons de afgelopen weken toch goed geamuseerd he 
mannen? Zeker in het begin van het Chirojaar, toen iedereen nog mocht 
komen. Jammer hoe de coronacijfers ervoor hebben gezorgd dat we niet 
allemaal kunnen komen, maar we blijven positief he jongens!  

We zullen nog eens overlopen wat we allemaal hebben uitgespookt op 
de Chiro: 

Eerst en vooral, als je rakkers zegt, zeg je klakkebuizen! We zijn een 
paar keer naar het neerlandpark gegaan met onze klakkebuizen, en wat 
was dat elke keer toch plezant. Capture the flag of free for all waren 
meestal de spelletjes die we speelden.  

Jullie hebben ook vaak aan jullie boomhut gewerkt, en boys we weten 
zeker dat jullie zonder moeite huizen ineen kunnen zetten. Jullie 
boomhut heeft een stevige vloer, goede randen waar niemand af kan 
donderen, zelfs een eigen gemaakte schommel. En het is nog lang niet 
af, we kijken er naar uit om jullie eindwerk te zien. Ik denk jullie ook, 
aangezien jullie zo veel vragen om eraan te mogen werken.   

Vanaf de tent plots in het midden van ons veld stond, hebben we ook 
goed gespeeld. Jullie moesten racen met jullie karretjes waarop een 
stoel aan vastgebonden was, en daarna maakten jullie zelf een race, wat 
was dat een dag! Zeker omdat jullie je kracht wouden laten zien door 
aan de karretjes te trekken, waardoor wij eraf zouden vliegen, maar dat 
is niet gelukt he jongens!☺.  

Ook de voetbalmatchkes van leiding versus leden was altijd leuk. 4/5 
leiding tegen alle leden die de leiding willen laten lopen tot ze bekaf zijn, 
soms snappen we niet hoe jullie zo kunnen blijven doorlopen hoor, 
sportieve mannen da jullie zijn! 

Er waren ook een tweetal weken dat er sneeuw lag over elke plek waar 
je keek en man o man wat hebben we genoten van het weer( met 
bibberende beentjes weliswaar). We zijn met de Kwiks naar het 
neerlandpark gegaan, en jullie gingen van elke berg af met jullie sleeën. 
Vooral onze Bent was hier degene die vloog. Hij ging zo vaak de berg af 
dat de sneeuw modder werd, misschien daarom dat je helemaal bruin 
zag.☺ 
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We hebben ook een quiz gedaan met een klein parcourtje, waar jullie 
meer wisten dat we eigenlijk dachten. Tot we begonnen met zwarte/rode 
magie, en mooie maan, daar snapten de meeste niets van, en vele nog 
steeds niet ;).  

We zijn ook eens naar de schorre gegaan, waar jullie in de speeltuin 
hebben gespeeld, hebben gekubt en hebben gevoetbald. En onze Leon 
die even een gratis suikerspin heeft kunnen krijgen, hoe doe je het toch 
man! 

1 van de laatste dingen dat we gedaan hebben wat iedereen geweldig 
vond was het spel Among us. Hier hebben de Kwiks weer met mee 
gedaan, en aangezien jullie maar bleven vragen om het opnieuw te 
doen, zelfs de zondagen erna, zouden we kunnen zeggen dat het een 
enorm geslaagd spel was.  

In de toekomst gaan we zeker ons best doen om toffe zondagen te 
geven met leuke spelletjes. Maar met jullie komt dat dik in orde!  

Groetjes van jullie megatoffe leiding: Jasmine, Lisa en Ignace. 

  

 

 

 

 

JASMINE 

IGNACE 

LISA 
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Kan jij alle woorden vinden? 
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Tippers 

 

Hoi Tippers,  

Een week zonder vriend is net een pot waar geen enkele druppel honing 

meer in te vinden is. 

Een week zonder Chiro is net een vlot dat verdrietig uit elkaar aan het 

vallen is. 

Een week zonder Tippers is net een prot waar niemand nog eens goed 

om kan lachen. 

Wij  van jullie!  

 

Liefs Lander en Lilith 

 

 

 

 

LANDER 

LILITH 
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Toppers 

 

Dag beste Toppers,  

Het begin van het nieuwe jaar startte op afstand en we denken dat 

iedereen het wel jammer vond dat we niet met z’n allen door de modder 

konden crossen of de limieten van bevroren water konden testen. Nu 

mogen we alle chance al terug wat meer. We hebben er online natuurlijk 

altijd wel het beste van proberen te maken met bijvoorbeeld Pictionary 

en wc-rollen in wasmachines!! Nu we terug contact Chiro hebben, 

kunnen we jullie enthousiasme terugzien en vooral terug horen, maar 

niets is zo tof dan een beetje hoofdpijn na je eens goed te hebben 

kunnen amuseren. Hopelijk laat de situatie het snel toe om de bouwwerf 

van ons kamp terug te openen, want we zijn benieuwd hoever jullie 

geraken.  

Stay safe, Stay strong, maar vooral  rookmelders redden levens       

Yoran en Dries 

 

 

 

 

YORAN 

DRIES 
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Los de Sudoku’s op 
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Tiptiens 

 

Yo Tiptiens,  

Goed nieuws: de prietenul is back! 

Nu kunnen we weer genieten van alle goede verhalen van op de Chiro! 

Zoals die keer dat we de Toppers hadden ge-outsmart met politie& boef 

(al is dat niet zo moeilijk, maar toch      ) Real life Among us was ook wel 

best cool, we hadden alleen de foute schoenen aan, want ik denk dat we 

allemaal me natte sokken naar huis zijn gestapt.  

Maar eerst en vooral mijn felicitaties voor het halen van de dropping. Het 

was een serieus afstandje, maar jullie hebben het toch maar gehaald, 

dus applaus voor jullie!  

Jullie zijn nu 100% klaar voor kamp, zeker met jullie vers aangeleerd 

sjorskillz. Kamp wordt lit. Maar voor het kamp is, komen er ook nog een 

paar schone zondagen aan (PIZZADAG bijvoorbeeld) dus zet je maar 

schrap. Hopelijk mogen we binnenkort terug binnen, want dan kunnen 

we ons lokaal is pimpen hé. Wa lampkes, ne goeie zetel, een gekke 

stereo-installatie voor de goeie beats,… ideeën genoeg        

Alleé, salut        

Nicolas xoxo  

 

NICOLAS 
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Aspi’s 

 

Heeey ASPI’S, 

 

We hebben afgelopen jaar elkaar nog niet zo veel in het echt gezien 

helaas maar we hebben dit online dubbel en dik gecompenseerd! 

Zoals die vele uurtjes dat we samen among us gespeeld hebben en 

Laura elke keer de imposter was... 

Om vervolgens eindelijk in het echt te kunnen samen en vervolgens 

among us in het echt te spelen, joepie!   Deze keer bleek Arwen dan 

weer telkens de imposter te zijn...  

(Kan jij de 7 verschillen vinden?) 

 

 

We hebben in de korte periode dat het gesneeuwd heeft in België ook 

van alle bergen! Ik bedoel misschien eerder heuvels van Wilrijk kunnen 

glijden. Lani bleek telkens de rapste te zijn en was telkens zelfs de 

leiding te snel af.  Nog geen twee weken erna was het ineens prachtig 

weer en hebben we hier dan ook ten volle van kunnen genieten. 

Dit jaar hopen we dat we nog veel gekke dingen samen kunnen doen en 

er nog een bangelijk jaar van te maken. Zo hebben wij, jullie leiding nog 

wel wat in petto. Maar er gaat ook wat meer initiatief vanuit jullie zelf 

komen.  
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Groetjes, 

Pieter en Jethro 

 

 

                     

 

 

 

 

 

JETHRO PIETER 

I am pieter 
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Groepsleiding:  

Matti Goormans –  04 93 63 90 05 

Ribbelleiding: 

Janelle – 04 89 39 58 35  

Nick – 04 71 72 00 74 

Tuur – 04 77 09 10 95 

Speelclubleiding:  

Michelle – 04 71 19 15 88 

Jiro – 04 99 15 39 78  

Lowie – 04 70 20 82 53 

Kwiksleiding:  

Matti- zie bij groepsleiding 

Daan-  04 73 26 05 28 

Rakkersleiding:  

Jasmine -  0472 96 41 86 

Lisa – 04 94 37 06 06 

Ignace – 04 68 26 81 73 

Tippersleiding:  

Lander – 04 85 94 35 25 

Lilith – 04 68 28 16 58  

Toppersleiding:  

Yoran – 04 93 71 27 84 

Dries – 04 71 56 73 44 

Tiptiensleiding:  

Nicolas – 04 72 49 31 96 

Aspirantenleiding: 

Pieter – 04 95 43 58 33 

Jethro – 04 89 35 66 22 

CONTACT LEIDING 
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