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JOW! 
 
Goodbye 2019, hello 2020! Eerst en vooral kunnen we jullie niet 
genoeg bedanken voor het afgelopen jaar. Een jaar vol leute en 
engagement, van zowel leden, ouders, kookploeg, secretarissen, VB’s 
en natuurlijk leiding. 2019 was een fantastisch jaar en wees maar 
zeker dat we het in 2020 willen evenaren!  
 
Januari was een maand vol examens voor veel leiding, maar in februari 
vliegen we er weer allemaal in. En hoe! Op zaterdag 8 februari kan je 
jouw favoriete leiding zien dansen op de dansvloer van Fantaspi, de 
fuif voor jong en ouder. Toch is er één weekend in februari waar 
iedereen op wacht, namelijk het afdelingsweekend! Van vrijdagavond 
tot zondagnamiddag samen met je afdeling ravotten en je honger 
stillen met lekkere gerechten. Wij verlangen er al naar, jij toch ook? 

      
 
Dit Jowaddeke staat dan ook in het teken van het afdelingsweekend. 
Het wordt al snel duidelijk wat je afdelingsthema wordt en waar je al 
die spelletje zal spelen. Een tip: lees snel verder! 
 
En bij dezen wenst de redactie iedereen veel leesplezier toe! 
 
Chiroetjes, 
Rémi & Chloé 
  



Het laatste jaar van dit decennium is al eventjes onderweg. Toch willen we iedereen nog 
gelukkig nieuwjaar wensen, een nieuw jaar vol “goeds”, “leuks” en vooral “gezonds”.  Onze 
chirogroep wensen we bij deze een grenzeloos leuk jaar toe. 
  
Als de nieuwjaarswafeltjes verorberd zijn, de truffels opgesmuld zijn en de kerstbomen 
verbrand zijn, breekt voor veel leiders en leidsters een spannende examenperiode aan. 
Ondertussen zijn de (hopelijk goede) resultaten wellicht al grotendeels bekend. De 
examenperiode zorgt ervoor dat de studenten niet altijd leiding kunnen geven op de 
zondagactiviteiten in januari. We zijn dan ook dankbaar dat de oudleiding in die periode met 
veel plezier hun chiro-rok of chiro-short van onder het stof haalt om nog eens het beste van 
zichzelf te geven.  
In december organiseerde de leiding een mooie bedankingsavond voor de oudleiding die 
vorig jaar gestopt is. Mooie herinneringen die blijven. Eens een chirowiet, altijd een 
chirowiet ... 
De toekomstige leidingsgeneratie proeft in januari van het echte werk. De Aspi’s springen 
dan een zondag in de bres om Sloebers, Speelclub, Rakwi’s en Tito’s een speelse 
chironamiddag te bezorgen. Voor sommigen is dit een eerste kennismaking met leiding 
geven terwijl anderen vorig jaar al een paar keer leiding gaven. We zijn terecht fier dat onze 
Aspi’s het supergoed hebben gedaan. Wij hoorden alleen maar positiefs van de leden en de 
leiding. Chapeau! De tweedejaars zijn er bijna helemaal klaar voor om de leidingsploeg te 
vervoegen volgend jaar. 
 
Binnenkort speelt Chiro Jow nog eens ‘over de grenzen’. Reikhalzend kijkt iedereen uit naar 
het afdelingsweekend. Het afdelingsweekend is het voorproefje voor het grote chirofeest 
tijdens het bivak. Zowel de leiding als de verschillende kookploegen zijn volop aan het 
plannen om een fijn afdelingsweekend op poten te zetten. We gaan met 255 op 
afdelingsweekend, waarvan 18 koks! Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind en kunnen 
we op een mooi voorjaarsweertje rekenen… Zet dus jullie rugzak maar al klaar en schud 
jullie slaapzakken al maar uit. 
Leider Iben is niet bij die 255. Hij is voor 3 maanden 'over de grens' van ons continent... naar 
Afrika. We wensen hem een boeiende en leerrijke ervaring toe! 
 
Na het afdelingsweekend wacht ons nog een hoogtepunt. Tijdens het weekend van 18 en 19 
april is er het groepsfeest. We hopen jullie daar allemaal te mogen zien om er een knallend 

festijn van te maken. Men vertelle het voort!       
 
Heb je een idee of vraag voor de chiro? Geef een seintje aan iemand van de leidingsploeg, 
de VB's of vul het formulier in op http://www.chirojow.be/ideeenbus/ 
 
Jullie VB’s 
Hilde en Korneel 

 
  

http://www.chirojow.be/ideeenbus/


Wij gaan op afdelingsweekend! 
14 – 15 – 16 februari 2020 

 

Beste ouders en leden, 
 
Via deze weg geven wij je alvast de laatste praktische informatie mee, zodat je helemaal 
klaar bent voor een beestig weekend. Wie ingeschreven is voor het weekend krijgt 
binnenkort ook een bevestigingsmail. Ook zullen we de chauffeursregeling via mail 
communiceren. 
 
Waar gaan we naartoe? 
Sloebers + Keti  Berkenhof  
   Westdorp 46, 8573 TIEGEM 
 
Tito  1 + Tito 2  De Miere  
   Kapellestraat 116, 8760 MEULEBEKE 
 
Rakwi 1 + Rakwi 2 ‘t Ravenhof 
   Poperingseweg 412, 8908 IEPER    
    
Speelclub + Aspi De Ruischaard 
   Beverenstraat 88, 8691 ALVERINGEM 
   
Het vertrek 
Het vertrek staat gepland om 18u15 stipt. Zorg ervoor dat je om 18u00 ter plaatse bent, 
zodat we een vlot vertrek kunnen garanderen. We verzamelen op volgende locaties: 
 
Sloebers + Keti Steenakker 
Tito 1 + Tito 2  De Pionier 
Rakwi 1 + Rakwi 2 Sint-Jozefskerk (kleine kerk) 
Speelclub + Aspi D’Arke  
 
Praktische info 

- Zorg dat je de vrijdagavond al gegeten hebt. Er is ter plaatse wel nog een 
extraatje voorzien. 

- In je bagage zit: wasgerief, hoeslaken, kussensloop, kussen (enkel Sloeber en Keti 
niet), slaapzak, extra kledij en jouw knuffel. 

- Vergeet jouw medicatie niet mee te geven met de leiding. 
- Indien er nieuwe allergieën zijn, laat dit alsjeblieft tijdig weten. 
- Vergeet jouw identiteitskaart of Kids-ID niet, deze mag je bij aankomst afgeven 

aan jouw leiding. 
 

 
 
 
 



 
De terugkomst 
Wij voorzien dat alle afdelingen om 17u terug zullen zijn op d’Arke. Voor de chauffeurs 
houdt dit in dat we afspreken op volgende locaties op volgende tijdstippen: 
 
Berkenhof (Sloebers + Keti)  16u15 
De Miere (Tito 1 + Tito 2)   16u 
’t Ravenhof (Rawki 1 + Rakwi 2) 16u15 
De Ruischaard (Speelclub + Aspi) 16u 
 
Chauffeurs 
Hartelijk dank aan wie zich heeft opgegeven als chauffeur.  
 
! BELANGRIJK: Zoals eerder aangegeven zullen wij de chauffeursregeling opstellen om 
het vervoer naar en van de weekendplaats vlot te laten verlopen. Concreet houdt dit in 
dat wij alle leden verdelen over de verschillende auto’s. We zijn met een grote bende op 
weekend en we willen het vervoer zo vlot mogelijk laten verlopen. Daarnaast willen we 
ook voorkomen dat ouders zich zouden opgeven als chauffeur en plots niet meer nodig 
zouden zijn. Daarom vragen wij jullie vriendelijk om de chauffeursregeling correct te 
volgen.   
 
De chauffeursregeling krijgen jullie binnenkort via mail doorgestuurd. Indien er iets 
tussenkomt voor jou als chauffeur, gelieve dit tijdig te laten weten. 
 
Bij vragen, aarzel niet om ons te contacteren. Je kan ons bereiken via het e-mailadres: 
info@chirojow.be. Of neem contact op met Martha (+32 471 65 91 90), Julie (+32 471 23 
27 96) of Alice (+32 471 42 04 67). 
 
Vele Chiroetjes,  
De Wervikse leidingsploeg 
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Sloebers 

 
Rune, Mathias, Julie & Ylennia 

 
 



  



  



Speelclub 

 
Tiel, Victor, Roy & Frouwe 

  



 

 
 



 



Rakwi 1 

 

Zoé, Jessy & Eva 
 
  



 

 

 
 
 
 

  



Rakwi 2 
 

 

Lies, Raf & Marion 

  



 

 

 

  



 

 



 
Tito 1 

 

 

Meine, Martha & Elien 
  



 



 
 

Aan de Tito’s, Keti’s en Aspi! 
 
Probeer vervolgens zo veel mogelijk in fiets 
te komen naar de Chiro. Dit is veel 
gemakkelijker om eens verder weg een spel 
te spelen, en daarnaast is het ecologisch!  
 

Dikke merci! 
De leiding 
 
 

 
 
  



Tito 2 

 

Rémi, Saïne & Iben 
  



 

 
 
 
 

Beste gasjes van Tito 2! 
 

Bin e poar weekn ist zo verre, ton gawe oltagoare ip é weekentj. We goan 
doar eignlik e bitje de boer in uszelvn na boovn aaln. Jaje je zi nie sligt oortig! We 

goan wel degelijk a pataje plantn, de zwins teetn geven, en tis de moment vo de pret 
af te ridn! 

 
Ma aw ki jirlik zien weetn we ook ollemoale dat vre sligte tidn zin vo de ardweirkende boer. 

Ne meis e, it der gin gedacht van oevele da wider moeten wirkn en daw ant tende van de 
moand nie te vele mèr overein vo nog ki e kuptje te gaan drinkn in café De Zunne. 

 
Wuk wilnk eiglijk zegn! 

Al goeid en wel e mo wmoetn winder wok us brokke vlees ip oes taloire ein é beste meisn! 
Dus zuj gider oes nie bitje kun elpn me ipt land? 

Greeetzz Boer Toine Lammesteen en zi wuvetje datn zo geirn ziet! X (i Luve u é mi keptje) 
En de groetn an uzn Kenji da in den Afric zit nji! 

 

  

Graag allemaal vrijdagavond in 
werkkledij verwacht (of iets da te 
maken heeft met boeren en 
boerinnen)! 

Oal moar juder boerekluchtjes boven wi!  
Ier uzn fav: Eten is eten zeitn boer en ie 
reed zien trakteur in frietn. 



Keti 

 

Robbe & Alice 

  



 



 

Aspi 

 

Bert & Chloé 
 
  



 

 



 



 

Nog op zoek naar een 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. 
 
 



 



 

Ook dit jaar organiseren de 

Aspi’s weer de fuif Fantaspi en 

iedereen is welkom!  

 

17u30 – 19u30: kinderfuif 

21u – 04u: fuif  

 

 
 
 

 

 



 
 


