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Het nieuwe werkjaar 
 
Ja hoor, ’t is van dat! Het nieuwe Chirojaar is weer begonnen 
en wij zijn er helemaal klaar voor! Na een zalig kamp kunnen wij 
als leiding niet wachten om er weer een gek jaar van te maken 
:D Benieuwd wie in jouw afdeling ervoor zal zorgen dat je een 
zalig jaar hebt? Lees dan zeker verder! In dit Jowaddeke geven 
wij de leidersverdeling weer, maar ook veel meer. Zet je dus op 
je gemak, zodat je zeker kan genieten van het lezen! 
 

WACHT, EERST DIT NOG! 
 
 

Heb jij een leuke foto, een mopje, weetje of andere dingen die 
je graag zou willen zien/lezen in het Jowaddeke? Stuur dit dan 
zeker door naar jowaddetje@hotmail.be en dan doen wij de 
rest! 
 
Veel leesplezier, 
De Wervikse leidingsploeg  
  

mailto:jowaddetje@hotmail.be


Shout out! 
 

Voor we verder gaan met dit Jowaddeke zouden we graag nog een paar 

mensen willen bedanken voor hun jaren engagement, plezier, mopjes, 

steun en nog veel meer! 😊 Een dikke, dikke merci aan: 

Ewoud: vijf jaar leiding    Sieuwe: drie jaar leiding 

     

Kelly: vijf jaar leiding    Tom: zeven jaar leiding 

 

 

 

 



Lenny: zes jaar leiding   Nele: zes jaar leiding 

                      

Elien: drie jaar leiding    Sarah: twee jaar leiding 

    

Jelle: vijf jaar leiding 

 

 



Artikel VB’s 
 
JOW !  
  

Een zomervakantie duurt zogeheten erg lang, maar die is opnieuw als een 
sneltrein voorbij geraasd. Met heel veel verlangen keken we in juni en juli 
uit naar de bivakclimax van het chirojaar. Toen de trein vertrok, steeg op 
het Wervikse perron een licht gejuich op bij een aantal ouders. Al zal dat 
bij velen ironisch geweest zijn… Want bij terugkomst waren de blije 
gezichten, knuffels en kusjes niet te tellen omdat mama’s en papa’s zo 
uitgekeken hadden naar de terugkomst van hun spruiten.   
In tussentijd hadden leden, leiders & leidsters, kookploeg, chauffeurs, 
occasioneel helpende handen,… opnieuw een heel groot feest gemaakt 
van de chiro-tiendaagse. De hitte, een luizenkolonie of een aantal 
ongelukjes konden de pret gelukkig niet bederven. We vragen dan ook 
graag een heel groot applaus voor iedereen die zijn steen heeft 
bijgedragen aan dit mooie kamp!   
Jaren komen, jaren gaan. Zo is het ook het vorig werkjaar vergaan. Het 
einde van een werkjaar betekent echter afscheid nemen van een aantal 
mensen die zich jarenlang belangeloos inzetten voor de chiro. Met heel 
veel overtuiging willen we aan hen dankuwel zeggen. Het groot applaus 
mag hier dan ook plaats maken voor een staande ovatie! Jullie zullen 
binnen de werking gemist worden.   
Gelukkig mogen we een aantal vertrouwde gezichten verwelkomen binnen 
de leidingsploeg. Jullie maakten een zelfverzekerde keuze om de chiro-
werking te helpen dragen en voor de kleine en grote chirowieten de 
nieuwe superheld te worden. We wensen jullie in elk geval veel plezier en 
succes.  
Met heel veel goesting kijken we uit naar het nieuwe werkjaar. 
Ongetwijfeld staat het weer bol van activiteiten en extra activiteiten. Nu al 
met stip genoteerd: de Italiaanse avond op zaterdag 24 november. Daar 
mogen we alle sfeerbeelden van het kamp bewonderen. Maar vooral 
kleuren we nu de juiste zondagnamiddagen rood en blauw in onze 
agenda!  
  

Tot dan!  
  

Jullie VB’s    
Kristien en Korneel  



De redactie 
 
 

 
 

 

 
  

 
  

CHLOÉ ROEGIERS 
 
Hola! Ik ben Chloé en dit jaar zorg ik met 
de twee Bruggie’s (zie hieronder) dat jullie 
jullie leesvaardigheden kunnen verbeteren 
door het Jowaddeke! Hoewel ik ook Frans 
spreek/schrijf, zullen we dit Jowaddeke 

toch in het Nederlands laten 😉  

 

JUSTIN BRUGGEMAN 
 
Hallo! Ik ben Justin en ik ben de grote neef 
van Rémi. Het is mijn tweede jaar in het 
Jowaddeke, dus ik heb al veel ervaring! 
Als ik het Jowaddeke schrijf, eet ik altijd 
chocoladewafels. Dit helpt om mij te 
concentreren!  

RÉMI BRUGGEMAN 
 
Ik ben Rémi en ben het kleine neefje van 
Justin. Ik verzamel Pokémonkaarten en 
het is altijd welkom om er te doneren! Tip: 
Mijn verjaardag is op 15 mei hihi 



Groepsleiding 
 
Ook dit jaar staan Alice Roussel en Mathias Bruggeman weer 
klaar als groepsleiding! Indien er vragen, opmerkingen of 
andere zaken zijn, kunt u ze steeds contacteren op 0471 42 04 
67 (Alice) of 0495 94 95 61 (Mathias). Verder kunt u ook mailen 
naar chirojowwervik@gmail.com! 
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Kampfoto’s 
Kan je niet wachten tot het zien van de foto’s van het bivak? 

Niet getreurd, we hebben er al enkele om hier te showen! Wil je 
er meer van zien? Kom dan zeker naar de Italiaanse avond! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sloebers 

 

 
  



Hallo!  
Ik ben Mégane aka Meggy  en Sloeberleidster dit jaar!  
Na een jaar bij de Speelclub en een jaartje bij de Aspi’s geef ik nu terug Sloebers, joepie!   
Mijn hobby’s zijn de Chiro, dùh! Maar daarnaast hou ik ook van mijn hondje Gust, mijn 
tweelingzusje pesten en mijn liefje Sybren.   
Moesten jullie mij nog niet kennen, hier komen wat mooie foto’s van mij!   

  

 
 

  



Hoikes!  

Ik ben Saïne en zoals jullie zien ook jullie sloeberleidster voor dit jaar! 
Na een jaar aspi te zijn zie ik het volledig zitten om leidster te zijn van 
die koddige spruitjes, de sloebertjes natuurlijk!  
Naast de Chiro heb ik nog andere dingen te doen, ik geef namelijk ook 
dansles bij Rouge!  
Ik heb hier ook nog wat mooie plaatjes voor jullie in petto, geniet er nog 
maar van zou ik zeggen!  

  



 

  



Yo !  

Mijn naam is Meinert V en na een jaar Tito ben ik er helemaal klaar 

voor om Sloebers te geven!  

Ook al ben ik de enige jongen naast 3 vrouwelijke medeleidsters zal 

ik mij helemaal smijten om er een top jaar van te maken! 

Naast hier en daar een concertje of festival mee te pikken, ben ik 

zeer actief in de politiek. Tussen mijn studies door zoek ik graag de 

sfeer op met mijn medeleiders of -leidsters.  

We maken er samen een bjeestig jaar van! 

  

 

 



Speelclub 1

 
 



Het begon allemaal op 15 mei 2000 

Toen werd de blije Rémi Bruggeman geboren. 

 

Rémi was meteen gemaakt voor het leven, al snel begonnen de eerste kleine stapjes, 

en dan van fruitpap naar groentepap. Zelfs van 1 schepje bij 30ml deed Rémi er al 

snel 3 schepjes boven op! 

En opeens beste mensen was Rémi geëvolueerd naar een echte Speelclub 1 leider! 

Rémi had veel meer dan een ballerina pakje in zich, hij had ook wel 500 Pokémon 

kaarten op zak. Natuurlijk niet allemaal want zou zwaar wegen voor onze Rémi! 

Rémi is ook beetje zoals frituurvet want een frituur kan niet zonder en wij kunnen 

niet zonder Rémi! Xxx 

  



 



  



Speelclub 2 



  



  



  



Rakwi 1 

 



  



  



Tine Te huur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaja Tine is weliswaar te huur, dit op iedere zondag als het 

Chiro is! Het is het enigste meisje die leiding geeft aan Rakwi 

1. Wat heeft ze zoveel geluk om bij de boys in leiding te staan. 

Hieronder enorm belangrijke informatie die je moet weten: 

- Naam: Berghmans 

- Voornaam: Tine 

- Leeftijd: oud genoeg om leiding te geven 

- Hobby’s: Feesten als de beesten, leiding geven aan de 

tofste bende van de chiro, studeren  

- Studeert: Geneeskunde in Gent, maar voor het leger! 

- Ervaring: Jaren lang als lid, ze heeft ook familie in de 

Chiro! 

- Prijs: Hangt af hoe leuk je bent! 



 

SYBREN 
Hoe goed kennen jullie Sybren ??? Vul de antwoorden in en zoek ze daarna in 

de woordzoeker. 

1. Hoeveel jaar zal Sybren nu al leiding geven ?  

……………………………………………………… 

2. Wie laat zijn hartje sneller kloppen? 

…………………………………………………… 

3. Wat is zijn beroep? 

……………………………………………………. 

4. Hoe oud is hij?  

……………………………………………………. 

5. Welke afdeling gaf Sybren vorig jaar?  

………………………………………………………. 

6. Wat is zijn favoriete café? 

…………………………………………………… 

7. Waar is hij een grote fan van ? 

………………………………………………… 



Rakwi 2 
  



 

  

GEZOCHT! 
 

Ziet u deze jongedame lopen in Wervik, vooral in de buurt van 
d’Arke? Geef dit dan zeker aan!! Ze kan namelijk heel gevaarlijk zijn, 
dus opgelet! Hieronder wat extra informatie die kan helpen om ze 
gemakkelijk te kunnen vangen: 
∞ Alice Roussel AKA Alizée ∞ 20 jaar ∞ Begint nu aan haar derde 
jaar als leiding ∞ Hoofdleidster ∞ Studeert aan de VIVES van Kortrijk 
∞ Is altijd paraat om een dansje te leggen, dus naast d’Arke kan je 
haar ook veel op de dansvloer vinden ∞ Vindt het heel spannend om 
aan dit jaar te beginnen met de geestige bende van Rakwi 2!  
 



  



  



Tito’s 

  



 



 



  



 



Keti’s 

  



 Naam: Iben Verschuere  

  
  
  
  
  



 Naam: Iben Verschuere   

  
  
  
  
  

  

Vind de rest van dit artikeltje op  

d ’ arke.   

( tip hoog  en droog)   



Aspi’s 



  



 

Dag aspi’tjes, dit jaar is het met mij te doen (willen of 
niet!).  Na drie jaar leiding ben ik helemaal klaar om de 
oudsten van de Chirobende aan te pakken! Na een jaartje 
bij de  speelclubbers, een jaartje bij de keti’s en een 
jaartje bij de rakwi twee-ers is het dit jaar tijd voor mijn 
vierde jaar.  
In het weekend kunnen jullie mij steeds vinden in 
Wervik, bij de ooievaars of ergens op café met mijn 
Chirovrienden. In de week verschuil ik mij in mijn 
buitenverblijf aan de andere  kant van België, zodanig dat 
ik rustig kan herstellen van het weekend.  
Ooooh niet te vergeten, in het weekend sta ik nooit vroeg 
op. ’s Morgens ben ik dus nooit bereikbaar.   
Aspi’s geloof het of niet, maar ik ben jarig tijdens een 
super zotte Chiro-activiteit. Zoentjes en cadeautjes zijn 
dus zeker welkom op zondag 16 september. Jullie 
kunnen mij dus gerust verrassen op mijn 21e verjaardag!   

Ik heb in de Chiro nog een jongere broer rondlopen, Iben. 
Het is blijkbaar een smurf want zijn kleurtje is blijkbaar 
blauw dit jaar. Buiten de Chiro heb ik er nog eentje rondlopen, zijn naam is Jelle en is 
sinds dit jaar geen leiding meer. Ik ga mijn ouder broertje dus heel hard missen!  
Vele vustjes aan mijn aspi’s! Ik zie dit jaar volledig zitten met jullie en met Marieke!  
Groetjes van jullie beste leider  
(Gelukkig is er maar eentje hihi)  
Robbe   

  



Foto van de redactie  

 

  



Wistjedat…(jes) 
- Wij Sarah, Sieuwe, Kelly, Lenny, Ewoud, Nele, Elien, Jelle 

en Tom heel hard zullen missen? We bedanken hen voor 
de fantastische jaren! 

- We dit jaar zeven nieuwe leiding hebben? 
- Dit Saïne, Marion, Rémi, Bert, Tiel, Tine en Eva zijn? 
- Bert eigenlijk al mee was als leider op kamp met de Tito’s? 
- We dit jaar alweer acht afdelingen hebben? 
- Je ons niet enkel kan volgen via de site, maar ook op 

Facebook en Instagram? 
- De Lucky Lucks de tofste familie was op kamp? 
- We dit jaar vier Bruggemans hebben in de leiding?  
- Dit allemaal familie is van elkaar? 
- We dit jaar weer een kaftnamiddag hebben gehouden? 
- We dit jaar weer een leidersfuif organiseren met een 

kinderfuif? We willen dan ook iedereen verwelkomen op 
20 oktober op El Toro Loco! 

- De Chiro voor alle leiding van (West-) Vlaanderen een dag 
heeft georganiseerd om ook eens lid te zijn? 

- Dit ‘Ambriage’ is? 
- Dit de eerste ‘Wistjedatjes’ zijn van het nieuwe Chirojaar? 
- Je ook altijd ‘Wistjedatjes’ mag sturen naar 

jowaddetje@hotmail.be? 
 

 

  



Breng-je-vriendje-mee 

 



4-uurtjes 
Jaja, tijdens de Chiro-activiteiten kan je om 16 uur genieten van een vier-

uurtje, maar wat hebben we allemaal in de aanbieding? 

 

- 0, 50 Eurocent 
o Plat-en spuitwater 
o Cola 
o Sprite 
o Fanta 

 
- 0, 20 Eurocent 

o Suikerwafel 
o Chocoladewafel  

 



 

Chiro-Jow kledij 

 

❖ Blauwe Chiro Jow sweater = 20 Euro 
❖ Blauwe Chiro Jow t-shirt = 6 Euro 
❖ Beschikbare maten: 

o 5-6 jaar 7-8 jaar 9-11 jaar Small-Medium-Large 
o 12-13 jaar  14-15 jaar  X-large / XX-large 

  



 


