
 
   



Woord vooraf 
 
CHIRO CHIRO JOW! 
 
Jaja, het is weer zover! Het is namelijk bijna pasen, de tijd van paaseieren              
rapen is weer aangebroken. Niet enkel de tijd van paaseieren rapen, maar            
ook die van een nieuw Jowaddetje. In deze editie vinden jullie een            
exclusief interview met onze gl’s (met poster!), een nieuwe reeks          
fantastische wistjedatjes en reeds een smaakmaker van de kampleiding.         
De leidingsploeg heeft ook deze keer weer veel moeite gedaan om jullie            
in de paasvakantie bezig te houden met hun artikeltjes. Ben jij nu al             
benieuwd naar het extra artikeltje in deze editie? Aarzel dan niet langer            
en sla dit Jowaddetje open! 
 
#geenintriges 
 
 
 
 
De redactie wenst jullie veel leesplezier toe! 
 
Chiroetjes, 
Justin, Rémi en Chloé 
  

 
 
 
 



 
Hallookes chirowieten  

 

Fantastisch was die Fantaspi! Proficiat aan onze aspi’s om een 
spetterend feestje in elkaar te boksen. 
Het zal bij veel jonge (en hier en daar 
ook iets oudere) gasten zeker lang 
bijblijven.  Diezelfde aspi’s proefden in 
januari ook al eens van het leiding 
geven. Met een zelf uitgewerkt spel 
bezorgden ze de gastjes een toffe 
namiddag.  

Ondertussen warmt de lentezon op 
zondagnamiddag de blote  benen van 
onze chiroleden al weer wat meer op. 
Chapeau aan zij die het de ganse 
winter met rok of korte broek 
trotseerden.  

Van een uitstekend weertje genoten 
jullie ook op de  verschillende 
afdelingsweekends. We bestellen 
alvast dezelfde klimatologische 
omstandigheden voor volgend jaar.  
Uiteraard zijn er geen 
afdelingsweekends zonder een 
heleboel helpende handen. We zetten 
dan ook graag even alle leden, 
leiding, kookploegen, ouders, 
chauffeurs, secretarissen…  in het 
zonnetje door DANKUWEL te zeggen 
voor jullie  onvoorwaardelijke enthousiasme en inzet!  

Een drietal weken later sloeg het weer helemaal  om met een 
heuse voorjaarsstorm. Gelukkig  stond die zondag een leuke 
zwemactiviteit  gepland en moest niemand door weer en wind 
buiten spelen. Van een goede timing gesproken… Sfeerbeelden 
van die activiteit vind je nog eens terug op www.chirojow.be.  

Wat gaat een werkjaar toch snel. De 
zondagse activiteiten vinken we in snel 
tempo af. Dat wil wel zeggen dat alle 
neuzen alweer wat in de richting van het bivak komen te 
staan. Maar eerst uiteraard nog wat  paaseieren rapen, 
communiefeesten vieren en vooral heel goed studeren 
om dan van een deugddoende vakantie te  genieten.  
 
Jullie VB’s  

Kristien en Korneel  



 
Varia 

Chiro… Chiro is spelen, lachen, in de modder rollen. Chiro is in een tent slapen, stuutjes met                 

stiereboter eten, nieuwe vrienden maken. Chiro is ook keuzes maken; tussen een Sprite of een               

Cola voor het vieruurtje, maar soms moet men ook moeilijkere keuzes maken. Want, hoe fijn de                

Chiro wel is, het neemt tijd in beslag. Tijd die men niet altijd heeft. Dan komt de moeilijke keuze,                   

namelijk het stoppen met de Chiro om meer tijd te kunnen hebben. Deze keuze heeft ook Tine                 

jammer genoeg moeten maken. Voor haar was het te moeilijk om haar doktersstudies, opleiding              

bij het leger en leidersrol in de Chiro te combineren. Daarom heeft ze met pijn in haar hart moeten                   

stoppen met leiding geven.  

 

Het was een moeilijk keuze en daarom willen wij Tine toch nog eens in de bloemetjes zetten! Wij                  

willen haar bedanken voor de mooie jaren als lid en haar halfjaar als leidster. Ze zal gemist worden                  

en is altijd welkom! 

Dikke dikke merci Tine en heel veel succes nog xxx 

 

Chiroetjes, 

Alle leiding 

 

 
   



CHIRO JOW WERVIK  
presenteert u 

DE KAMPLEIDING 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nog enkele maanden voordat we opnieuw op BIVAK vertrekken! Wij zijn 
er alvast klaar voor! Dit jaar gaan we met z’n allen naar Amel!  

 
Heeft u nu al vragen over het kamp? Twijfel dan niet om ons aan te 
spreken voor of na de activiteit of contacteer ons! 
 
Jessy Dewulf: 0471/78 95 26 
Elien Verbeke: 0474/71 09 95  
Meinert Vanneste: 0479/ 45 20 29  
 
 



Het spookt al enkele weken     

in gl-land. Sinds de    

winterstop hangt er een    

schijnbaar wolkendek boven   

het gl-duo. Zijn het allemaal     

geruchten of is er toch iets      

van waar? Onze beste   

reporter (Dr. Rémi   

Bruggeman) ging op 

onderzoek uit en mocht een     

exclusief interview afnemen   

met de tweespalt genaamd    

Alice Roussel (20, rakwi 2)     

en Mathias Bruggeman (22,    

speelclub 2).  

 

Hoelang zitten jullie al in de 
Chiro?  

Mathias: “Ik startte als    

eerstejaars tito en zit nu das      

al elf jaar in de Chiro.”  

Alice: “Mijn avontuur   

startte ook bij de 

tito’s. Dat betekent   

dat ik al negen jaar in de       

Chiro zit.”  

Mathias: “Nog een leuk    

weetje: wij waren nooit    

samen lid, (doordat hun    

verschil in leeftijden 2 jaar     

bedraagt, nvdr.) maar we    

hadden wel het geluk om     

op dezelfde school te zitten!     

Lang leve De Graankorrel”    

Kruiseke! #loveforKruiseke  

#KruisekeisookWervik  

 

Waarom heb je gekozen 
om gl te worden?  

M: “Ik voelde dat ik mijn      
steentje kon bijdragen aan    
de toekomst van de Chiro.”  
A: “We willen vooruit met     
de Chiro. We nemen graag     

onze verantwoordelijk-heid  
en het  was op het  
gepaste moment.”  
 

Wat vinden jullie het 
mooiste aan gl zijn?  

“Het contact met de zowel     
de ouders, Stad Wervik en     
de andere verenigingen is    
leuk. Het is ook fijn om de       
groep leiders te sturen en     
bij te staan waar nodig.”  
 

Wat vinden jullie het 
moeilijkste aan gl zijn?  

“Het blijft toch wel het     
moeilijkste om afscheid te    
nemen van alle leden    
wanneer de klok half zes     
slaat elke zondagavond.”   
#melig  
 

Vullen jullie elkaar aan? Zo 
ja, hoe?  

M: “Ja, we vullen elkaar     
perfect aan en laten ook     
ruimte voor een ‘position    
switch’ indien die nodig zou     
zijn.”  
A: “Ik sta in voor de ‘public       
relations’, het papierwerk   
en de mails, terwijl Mathias     
de technische dienst   
vertegenwoordigt en ook   
contact houdt met Stad    
Wervik (‘PR-afdeling’,  
nvdr.).” 
  
Wat is jullie mooiste 
Chiroherinnering?  

M: “Het moment waarop    
de tenten rechtstonden in    
Vellereux (Mathias had hier    
veel werk ingestopt,   
nvdr.).”  

A: “Dat is heel moeilijk… Al      
mijn Chiro-herinneringen  
zijn mooi!”  

 

  

 

 

Met wie zou je wel eens op 
een onbewoond eiland 
willen vastzitten? Waarom 
die specifieke persoon?  

M: “Met Thomas Edison!    
Hij heeft elektriciteit   
uitgevonden en da’s wel    
handig op een eiland!”  
 
A: “Met Mathias! Hij weet     
tenslotte veel van  
elektriciteit!”  
 

Wat vinden jullie van de 
redactie van het fameuze 
tijdschrift ’t Jowaddetje?  

“Echt ongelofelijk  
megafantastisch! Nooit  
gedacht dat deze frisse    
wind zoveel vernieuwing   
met zich mee zou    
brengen!”  
 

Hoelang denken jullie om 

nog gl te zijn?   

M: “Dat zien jullie heel     
misschien in de volgende    
editie van ’t Jowaddetje!”  
 
A: “Ik heb treurig nieuws te      
melden… Met spijt in het     



hart zal ik moeten    
afstappen van mijn gl-titel.    
Vanaf volgend jaar zal    
iemand anders mijn plaats    
innemen doordat ik naar de  
universiteit ga.”  
 
 

Hebben jullie nog een 

boodschap voor Chiro Jow 

Wervik?  

“Bedankt aan alle leden om     
er elke zondag een    
onvergetelijke activiteit van   
te maken. Aan alle ouders:     
bedankt voor jullie   
vertrouwen in ons! Een    
dikke merci aan alle leiding     
voor de vele moeite die     
jullie elke week in de     
activiteit steken! Aan de    
VB’s, chauffeurs,  
secretarissen, kookploegen  
en andere sympathisanten:   
dankjewel voor jullie 
onvoorwaardelijke hulp!”  
 

Op deze noot kan ik dit 

onvergetelijke interview 

boordevol liefde voor Chiro 

Jow Wervik afsluiten. 

Dankjewel Alice Roussel en 

Mathias Bruggeman!  

-Rémi Bruggeman, 
16/03/2019  

  

  

  

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knip deze foto uit en gebruik hem als poster! 



 
Sloebers 

 

 
 



 

 

Lieve Sloebers,  

Ondertussen zijn we bijna Pasen, kunnen we allemaal 

samen lekkere paaseitjes eten! Voordat je eitjes kan eten, 

moeten jullie ze wel eerst zoeken! Probeer dit doolhof 

maar eens op te lossen.  

 

  
 



Ook hebben we nog enkele toffe foto’s van het weekend!  

 

 
  



Speelclub 1 

 
 

 



De uitdaging van Speelclub 1!!! 

 

Kunnen jullie Erik de paashaas helpen door de 24 
Speelclub 1 namen in deze woordenzoeker te vinden? 
Erik zal jullie eeuwig dankbaar zijn!!!  

Arthur – Rémi – Martha – Renske – Nelle – Pablo – Ylennia – Noor – Thor – Nout – Tessa – Imke – 
Hugo – Milan – Bert – Arwen – Siem – Robbe – Leon – Siebe – Lara – Ziva – Sofie – Jenna 

 



 

Helpen jullie Erik ook om zijn paaseieren terug te vinden?  

 



Speelclub 2 
 
 

  

 
 

SPEELCLUB 2 AFTELKALENDER 
 



Leiding: Kan je ook niet meer wachten tot het kamp of vraag je je soms af hoe 
lang het nog duurt voor we terug tien dagen constant plezier gaan 
maken? 

Leden: Ja? 
Leiding: Dan kunnen wij jullie helpen! 
Leden: Hoe dan? 
Leiding Met deze aftelkalender wordt het een eitje om af te tellen naar het 

kamp! 
Volg de onderstaande stappen, maak je eigen aftelkalender en 
personaliseer het tot iets bere shiks! 

Stap 1: zorg dat je genoeg papier bij de hand hebt  
Stap 2: verdeel je blad in twee delen. Een deel waarop je kan tekenen, kleuren, 
versieren, foto’s kleven, … en een deel die je verdeeld in allerlei hokjes (afhankelijk 
van hoeveel dagen de maand telt) 
Stap 3: zorg dat je zeker de maanden april, mei, juni, juli en augustus maakt. Dus vijf 
maanden in totaal!  
Stap 4: doorstreep iedere dag die gepasseerd is want dat wilt zeggen dat het kwam 
stelselmatig dichterbij komt! Check het voorbeeld ter verduidelijking! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Rakwi 1 
 

 



 
Dag liefste rakwi’s! 
 
We hopen dat jullie al wat bekomen zijn van het afscheid die we samen hebben moeten nemen 

van Tine! We willen haar ook nog eens enorm graag bedanken voor alle mooie momenten in 
de chiro! Ze was een topmedeleidster en voor jullie je beste leidster.  

 
Omdat het bijna pasen is hadden we gedacht om voor Tine           

je allerbeste creativiteit naar boven te halen. Teken        
een Paashaas die zijn eieren aan het verstoppen is voor          
Tine en kleur de kleurplaat in (staat op de volgende          
pagina). Geef dit allebei aan de leiding en wij bezorgen          
dit aan Tine en zorg ervoor dat het supermooi is zodat           
jezelf paaseieren verdient. Maak er iets supermooi van        
zodat Tine nog een mooi aandenken heeft aan haar         
topleden, want jaaa Rakwi 1 is nog altijd de beste          
groep!  

 
 

  

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 





Wistjedatjes 
- De leiding in het totaal in 7 verschillende steden studeren?  

- Het de eerste keer is in drie jaar dat er geen leiding een heel 

semester op Erasmus gaat? 

- Er alweer een aftermovie komt voor de zwemactiviteit? 

- Er 1710 trappen zijn tot aan de top van de Eiffeltoren? 

- Koala’s tot 20 uur per dag kunnen slapen? 

- Koeien ook een regionaal accent hebben als ze loeien? 

- De pop Barbie dit jaar 60 is geworden? Proficiat! 

- We veel voetballers hebben in de leiding en ze niet zo goed zijn in 

winnen? 

- We binnen vier maanden al op bivak gaan? 

- Wij het nu al zien zitten? 

- Het weer ongeveer zo ver is al vorig jaar? 

- De leiding tegen de oud-leiding heeft gebaseballd? 

- De oud-leiding heeft gewonnen? #expreslatenwinnen? 

- Bijna alle mannelijke leiding in een voetbalploeg zit van de Sultan? 

- Ze nog maar maximum één keer hebben gewonnen? 

- Een koe vier magen heeft? 

- We al drie weetjes hebben verteld over dieren? 

- Dit het laatste wistjedatje was voor deze paaseditie? 
  



Rakwi 2 
 
 
 
 
 
   



 
FATA MORGANA: RAKWI 2 – EDITIE 

 

Hé jij daar! Ja jij, jij Rakwi-2’er! Je had wel een paasartikeltje 

verwacht hé? Maar wij zijn origineler dan dat! Wij, jullie leiding, 

hebben eigenlijk een uitdaging voor jullie allemaal. Geen 

uitdaging zonder beloning natuurlijk. Indien jullie de volgende 

opdrachten kunnen vervolledigen tegen de laatste activiteit van 

dit jaar, kunnen jullie een beloning verwachten op kamp! Indien 

jullie twee opdrachten hebben kunnen waarmaken, krijgen jullie 

een kleine beloning. Indien alles lukt, een grote beloning. Dit zijn 

de opdrachten: 

o Voor iedereen (ja, ook de leiding) hetzelfde 

vriendschapsbandje maken. Natuurlijk in het groen 😉 . 

o Een eigen Rakwi 2-dansje maken van minimum een halve minuut. Iedereen moet het 

kunnen dansen, dus leer het aan elkaar aan! 

o Een vriendenboekje met iedereen in. Vergeet geen foto van jezelf erbij te plaatsen! 

Wij wensen jullie alleszins veel succes en zijn er zeker van dat dit zal lukken! :D 

PS: Om het toch nog wat bij Pasen te houden, hebben we toch een paaseitje erbij geplakt. 

Inkleuren mag hé xxx 

Chloé, Meine & Alice 

 

 
  
 
 

 
 
 

  

 



Vraag aan de redactie 
Waar zouden jullie eens willen paaseitjes rapen? 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



Tito’s 

 
 



   OTIT  

Altijd al je eigen paashaas willen hebben? Wel dit is je kans !! volg de stappen hieronder 

om je eigen otit paashaas te maken!!!  
  

OPDRACHTJE: neem een zo cool mogelijke foto met je OTIT paashaas en plaats deze in de  
OTIT-squad groep, of stuur deze door naar je leiding…  

  
Enkele ideeen ( paashaas loopt een dagje mee op school, paashaas gaat zwemmen, paashaas 

drinkt teveel fristi, paashaas gaat naar de kapper….  
  

Wie weet win jij wel 1 van de grote paashaasprijzen!!!!!  
Veel succes!  



 

Keti’s 

 
 
   



Je ziet er 
goed uit 
vandaag! 

Mooi 
gekleed 

vandaag! 

Je 
voice
mail is 
echt 
de 

max! 

Die 
schoenen 

waren 
echt een 

goede 
keuze! 

Met je 
mopjes 
maak je 
mijn dag 

echt 
goed! 

Je bent zo 
moedig dat jij 

de laatst 
overlevende 

zou zijn in een 
horrorfilm! 

Iedereen van het 
wassalon vindt 

dat jouw 
ondergoed het 
schattigste is! 

😉 

Knip een complimentje en geef die aan iemand! 

 
Challas beste makkers,  
Tis hier nog eens met jullie fantastische leiding.  
Nu ja, jullie hebben het verzekerst al ne keer opgemerkt dat onze Pablo nog leeft 
onder grote verontwaardigeden van sommige, der een leiding wissel is geweest en 
je plots beseft dat je originele leiding toch niet vervangbaar is, da Freya wel een 
lepeltje tabasco naar binnen kan spelen, Tuur en Nieke bewezen hebben dat zij toch 
echt wel de beste matrozen zijn van het afdelingsweekend en dat er niemand 
verzopen is tijdens de zwemactiviteit. Maar vooral da het al kweetnie hoe lang 
geleden is da Elien en Iben nog samen leiding hebben gegeven?  
Maar gelukkig ziet de toekomst er al een beetje rooskleuriger uit na examens, 
stages, familiefeesten enzoverder.  
Maak de sudoku en vul de vakjes in. Stuur je naar het nummer dat  
je vind en ontvang een gratis lief sms’je.  
 
3   2  1    

7 4       9 

 2   6  5   

 3  7     1 

  8    9   

6    9 2  5  

  2  8   4  

1 5      9 7 

   9  3   2 

A B C D E F G H I J 
0 4 7 6 6 7 1 1 0 2 
 
 
 
 
 
 



 

Aspi’s 

 



 

Yoooo aspi’s  

Achter een geslaagd aspicafé, een geslaagde fuif en afdelinsweekend is het weer tijd om 
wat te rusten voor de aspi’s. Hup naar de laatste zes activiteiten van dit werkjaar en dan 
lichtjes beginnen dromen over het bivak!  

Maar opgelet, rusten is niet voor aspi’s! We willen de laatste activiteiten van het jaar in 
schoonheid afsluiten en willen jullie dus uitdagen met zes opdrachten!   

De opdrachten zijn:  

1. Kom op televisie of op de radio met zoveel mogelijk aspi’s.  
2. Neem deel aan een activiteit van een andere chiro (doe dit wanneer er voor ons geen 

chiro is).  
3. Organiseer een zotte activiteit voor de aspi’s en aspileiding (moment naar keuze).  
4. Neem 5 foto’s met verschillende bekende vlamingen.  
5. Vaar mee met een schip op de leie.  
6. Verras jullie leiding op een spectaculaire wijze.  

Voltooi deze opdrachten tegen de laatste activiteit van dit werkjaar! Als alle opdrachten 
voltooid zijn, kunnen jullie iets speciaals verwachten op kamp!  Veel succes aspi’s, geeft’r 
een lap op! :D   

Groetjes junder leiding, Robbe en Marieke!   
 
 



 Sfeerbeeldjes:   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 





 


