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Het nieuwe werkjaar 
 

Privyet ! 
 
Een nieuw Chiro-jaar zit telkens boordevol nieuwigheden: een nieuw jaarthema, nieuwe 
leiding, nieuwe leden, nieuwe gl’s, nieuwe vb’s, nieuwe gespreksonderwerpen en vooral 
nieuwe spelletjes! Wat nooit zal veranderen is echter de trouwe Jowaddetje-redactie die al 
sinds jaar en dag voor jullie paraat staat met artikels, spelletjes, raadseltjes en interessante 
boodschappen van algemeen nut. Dit jaar moeten we – met spijt in het hart – afscheid nemen 
van onze rots in de branding Justin Bruggeman. De jonge topjournalist besloot andere oorden 
op te zoeken in de muziekwereld en daarin wensen we hem het beste toe. Een andere interne 
verandering binnenin ons bedrijf is de promotie tot hoofdredacteur van Rémi Bruggeman. Dit 
jonge literaire toptalent zal vanaf dit jaar de touwtjes in handen nemen en beloofde grootse 
veranderingen. Een ware revolutie staat voor de deur met dit literair genie aan het roer. Chloé 
Roegiers, de door zichzelf verklaarde hoofdredactrice van vorig jaar, wordt dit jaar onder-
hoofdredactrice om Rémi bij te staan – wat waarschijnlijk niet nodig zal zijn. 
 
Zoals reeds vermeld namen we afscheid van Justin op het einde van ons jaarlijkse bivak. Dit 
verlies was immers niet de enigste ongunstigheid die ons toeviel na het kamp; ook Kenneth, 
Marieke, Meinert, Sybren, Mégane en Jonas besloten een einde te breien aan hun Chiro-
hoofdstuk. Op deze manier willen wij ze nog eens bedanken (en ook met de foto’s op de 
volgende bladzijden). We waren dus statistisch gezien met zeven leiders minder aan de start 
van dit werkjaar. Toch blijft het aantal leiders hetzelfde, namelijk vierentwintig. Voor de snelle 
rekenaars onder ons wil dit zeggen dat we dit werkjaar dus ook zeven nieuwe leiders 
verwelkomen, dat zijn Roy, Victor, Julie, Zoé, Frouwe, Rune en Raf die zijn comeback maakt. 
 
Ook in vb-land leden we een groot verlies. Kristien Sonneville breidde dit jaar eveneens een 
einde aan haar Chiro-hoofdstuk na een vierjarige vb-carrière. Bedankt Kristien! Haar opvolgster 
Hilde Cuyt belooft een waardige vervangster te zijn. 
 
Het treurige nieuws dat Alice Roussel dit jaar de gl-fakkel doorgeeft was sinds januari reeds een 
publiek geheim. Wij willen graag Alice bedanken voor haar twee prachtige gl-jaren! Niel 
Delporte volgt haar dit jaar op om de lege plek te vullen. 
 
Uit het oog, maar niet uit het hart. We zullen ze allen een voor een missen. 
 
Na al dit treurige nieuws maken we jullie tenslotte warm voor de artikels die hierna volgen. 
Ontdek samen met ons welke leiding welke afdeling geeft dit jaar en vooral hoe ze voorgesteld 
worden! 
 
Do svidaniya! 
Chloé en Rémi van de Jowaddetje-redactie 2019-2020 



                             
Sybren – 6 jaar leiding     Mégane – 4 jaar leiding 
 
 
 
 
 
 
 

   
Justin – 2 jaar leiding     Jonas – 5 jaar leiding 



   
Kenneth – 5 jaar leiding     Meinert – 4 jaar leiding 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marieke – 6 jaar leiding 

 

 



Artikel VB’s 
 

Grenzeloos Chiro! 
 
Dat is het nieuwe jaarthema van Chiro Vlaanderen. Grenzeloos zit ook 
in de slogan van Wervik: ‘Grenzeloos verrassend'. Een thema dat ons 
dus op het lijf geschreven staat! 
 
Grenzeloos is ook het engagement van de leiding en iedereen die 
chiro JOW mee MAAKT. 
Van noord naar oost en van zuid naar west: jonge mensen zitten in de 
jeugdbeweging, spelen als gekken, gaan op kamp en bouwen aan 
kampvuren die overal evenveel warmte verspreiden. 
 
Een nieuw chirojaar betekent ook nieuwe leiding. 
Leer hen beter kennen in dit Jowaddeke en tijdens de chiro-
activiteiten (uiteraard). 
 
Maar dit jaar ook een nieuwe volwassen begeleider... 
 
"Als ik ergens voor het eerst kom in West-Vlaanderen en ik babbel 
met de mensen, is het eerste wat men mij zegt steeds: 'Gie zi nie van 
ier'.  
Als chiroleidster leerde ik een West-Vlaamse chiroleider kennen en 
belandde in ... Kruiseke (na een tussenstop in Gent)!  
Van 1993 tot 2000 was ik leidster bij meisjeschiro Willebroek: een 
ander dialect, een mosselsouper i.p.v. een Italiaanse 
avond, driekoningen zingen i.p.v. truffels verkopen, een 'nachtspel' 
(door de leiders van de jongenschiro!) i.p.v. 'patterdood', met z'n allen 
in een bivakhuis i.p.v. tenten vanaf de tito's, steeds naar de Kempen 
op bivak (de gezonde lucht <-> de industrielucht in Willebroek) ... 
 
 



maar ook een afdelingsweekend, WAP, dagtocht, met de aspi's met de 
fiets op bivak, creamomentjes, groepsspel, platte rust, binnenpost, 
tweedaagse met keti's en aspi's, carwash, veel bosspelen (heel veel 

bossen in de Kempen🙂), modderparcours, glijden ('sleeren') op een 
zeil, ..." (Hilde Cuyt) 
 
Hilde volgt zo Kristien Sonneville op als volwassen begeleider. Aan 
Kristien zeggen we ‘tot binnenkort!’ op zondag of op de Italiaanse 
avond, of op het groepsfeest, of op de stoofvleesavond of…’. 
Maar we zeggen vooral DANKUWEL ! voor de jaren als helpende hand, 
voor advies en gouden raad, voor ondersteuning van de groepsleiding 
en leiding op lastiger momenten, voor het meedenken op LK’s en 
activiteiten, … 
 
Het nieuwe chiro-jaar schoot al uit de startblokken en met het 
jaarthemalied  
vliegen we er helemaal in: 
 
Breek grenzen open, we gaan op avontuur  
Kijk over de muur, grenzeloos Chiro 
De wereld staat open, wij zijn helemaal klaar 
WE VLIEGEN IN EEN JAAR VOL, GRENZELOOS 
CHIRO! 
 
Jullie VB’s 
 
Hilde & Korneel 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groepsleiding 
 
Dit jaar hebben we – zoals reeds vermeld – een nieuwe groepsleider 
in de vorm van Niel Delporte. Hij vervult samen met Mathias 
Bruggeman het gl-duo in het werkjaar 2019-2020. Indien er vragen, 
opmerkingen of andere zaken zijn, kunt u ze steeds contacteren op 
+32 498 54 98 26 (Tiel) of 0495 94 95 61 (Mathias). Verder kunt u ook 
mailen naar chirojowwervik@gmail.com!  
 

 

 

 

mailto:chirojowwervik@gmail.com


Sloebers 

 

Ylennia, Rune, Mathias & Julie 

 



 
 

 
 

   



 

  



 

 

  



 

 



Speelclub 

 
 

Tiel, Victor, Roy & Frouwe 



 

Speelclub F.C. 
 

Nieuwe manager bij Speelclub F.C. 

 

Tiel Delporte, 19 jaar, die vorig jaar een nieuwkomer was bij de 

speelclub, promoveert snel in zijn carrière. 

Hij is niet alleen manager bij de speelclub maar is ook al groepsleider 

bij Chiro JOW Wervik. Komend jaar wil hij zich bewijzen als 

manager en hij mistte zijn start niet. Hij kon een mooi team 

samenstellen bestaand uit 3 debutanten. Hij koos niet voor niks voor 

het trio uit 2001. Die hij ook wel de 'nieuwe eeuw' noemt. Hij ziet veel 

potentieel en hoopt op een vlotte samenwerking. Als Groepsleider 

neemt hij de plaats van Alice in en zal haar uitstekende werk van de 

voorbije jaren ongetwijfeld verderzetten. 
 

 



Arnaert tekent voor 12 miljoen! 

 

-BREAKING NEWS 

VANUIT 

TRANSFERLAND- Er 

is opnieuw een 

topspeelSTER gestrikt 

om het geel te dragen van 

de speelclubbers. 

Manager Tiel Delporte 

wist opnieuw een 

jeugdproduct van de 

jeugdopleiding van 

Chiro Jow Wervik te 

strikken. Dit is Frouwe 

Arnaert geworden. De 18-jarige Frouwe barst van het talent en er wordt 

dan ook heel veel van haar verwacht voor de nieuwe Speelclubploeg. 

Dat ze Speelclubwaardig materiaal is, heeft ze al bewezen. Ze zit 

immers al 11 jaar in de Chiro. Ze kwam voor het eerst op het Chiroveld 

toen ze nog maar een eerstejaars sloeber was, maar had jammer genoeg 

een blessure in het jaar 2012-2013 waardoor ze een heel jaar aan de kant 

stond. De Chiro is dus al een groot deel van haar leven en ze ziet spelen 

bij de speelclub al helemaal zitten! Ze zal als enige meisje in de 

speelclubploeg wel haar mannetje moeten staan tussen al die stoere 

jongens, maar hier ziet ze niet tegenop. Deze stoere vrouw kan je dan 

ook soms terugvinden in de fitness, waardoor ze grote spierballen heeft. 

Die mannen maken haar dus helemaal niet bang. Niet alleen op het veld, 

maar ook naast het veld laat ze van zich horen. Frouwe droomt er 

immers van om onze medische staf te versterken door dokter te worden. 

Op Frouwe werd een prijskaartje van maar liefst 12 miljoen euro 

geplakt, maar de speelclub had dit er meteen voor over. Wij zijn alvast 

benieuwd naar hoe ze de club zal versterken! 

 

 
 



Claeys kiest voor Speelclub F.C.! 

 
 

 

Victor Claeys, speler bij Chiro Jow Wervik, heeft deze zomer zijn 

laatste match bij de jongerendivisie gespeeld. Na een lange selectie 

werd de bijna 18-jarige speler toegelaten om in te treden bij de 

nieuwgevormde Speelclub. Na 6 jaar ervaring te hebben bij de junioren 

vond hij het dan ook zelf tijd om de stap te maken naar de zusterploeg 

van Chiro Jow Wervik. Hij is al volop bezig met trainen, want zondag 

1 september speelt hij al zijn eerste officiële match als Speelclubspeler. 

Het is niet zijn eerste echte grote match, want tijdens zijn 

juniorenopleiding kon hij al enkele oefenmatchen spelen bij andere 

zusterploegen van Chiro Jow Wervik. Zelf zegt hij dat hij het volledig 

ziet zitten, al start hij in september ook met zijn opleiding 

communicatiemanagement aan de Howest. 



Toptalent vastgelegd op de 
transferdeadline! 

 

 

Op de transferdeadline (laatste dag van de transferperiode) is Chiro 

Jow Wervik erin geslaagd om sterspeler Roy lemahieu weg te kapen 

bij grootmacht FC Sultan. Deze kleine flankspeler voetbalt al ... jaar 

en combineert dit zelf met zijn studies en brandweercursussen. Hij is 

18 jaar en zal zich dus eerst moeten bewijzen om een vaste waarde te 

worden bij de speelclubbers. Hij heeft een contract getekend voor 1 

jaar al kunnen er daar nog een paar jaartjes bijkomen. Hij is jarenlang 

doelman geweest, dus beste speelclubbers let op want deze jongen 

weet hoe hij ballen moet pakken. 



Rakwi 1 

 

 
 

Eva, Jessy & Zoé 

  



 

 



 

 

 
 



 
 
 



 
 



Rakwi 2 

 
 

 

 

Lies, Raf & Marion 

  



 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

DE MARION BRUGGEMAN-POP 

 
 
Voor deze nieuwe collectie poppen hebben we 
een zeer speciale pop in de aanbieding. Deze 
prachtige pop heeft vele kwaliteiten. Zoals je 
kunt zien heeft deze pop een zeer romantisch 
kantje. Ze gaat graag ’s avonds met de 
ondergaande zon wandelen met haar hond. Dit 
doet ze wel niet graag alleen. Deze limited 
edition pop is ook zeer sportief aangezien ze 
een afstand kan afleggen van Wervik naar 
Deinze in een tijd van 3:56:42!! Aangezien ze al 
twaalf jaar in de beste Chiro van België zit 
schept ze het ook ver met andere poppen. Nu 
vraagt u zich af waarom zou ik deze pop niet 
kopen??? U hoort wel te weten dat deze pop 
wordt verkocht voor € 999,99. Dus wees er snel 
bij!! Ga direct naar de FUN aangezien er van 
deze pop maar slechts 20 zijn gemaakt!  

 
 

 

 



 

 

 

Ik ben de enige echte Lies Cael. Ik word ook wel eens de strijder van de chiro 

genoemd. Ik studeer ergotherapie. Naast ‘studeren’ geniet ik ook wel eens van 

een avondje weg met vriendjes. Allee, als ik toestemming heb van mijnen Ken 

natuurlijk. Ken zegt altijd dat ik een plakker ben. Hij zit soms urenlang te 

wachten op mij. Ken heeft eigenlijk niet veel aan mij want als ik dan eens een 

avondje thuis ben, spendeer ik het met mijn Netflix. Naast men Netflix en 

avondjes weg ga ik ook heel heeeeel graag naar de Chiro en nu ik te horen heb 

gekregen dat ik Rakwi 2 geef ga ik nog veel liever! Zo ik zal jullie dan laten. Ken 

zit alweer te zagen dat ik associaal bezig ben. Venten hé, je bent er niets mee. 
 

  



Tito 1 

 

 
 

Meine, Martha & Elien  



 

  



  



  



Tito 2 

 
 

Rémi, Saïne & Iben 

  



 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



Keti 

 
Robbe & Alice  



 
 



 

 



Aspi 

 
Bert & Chloé 

  



Er komen steeds meer activisten op voor de natuur!  

 
Het klimaat blijft een actueel punt, vooral na de brand 
in het Amazonewoud. Daardoor zien we dat er steeds 
meer jongeren zich engageren om voor het klimaat, 
milieu en dierenwelzijn op te komen. Vandaag maken 
we kennis met aspivist Bert Leroy, een (bijna) 20-jarige 
jongere met een passie voor dieren genaamd de Aspi’s. 
Hoewel het nog maar het tweede jaar is dat hij leiding 
is, zal hij ervoor vechten om op te komen voor de 
Aspi’s! Als echte klimaathipster draagt hij uiteraard 
gekleurde poncho’s en studeert hij in Brussel voor een 
bachelor in Idea & Innovation Management. Doorheen 
de week kan je hem dan vooral op kot terugvinden. We 
weten niet hoe hij daar aan komt, maar de jongeman 
kan dankzij zijn activisme ook gemakkelijk scoren. De 
foto hieronder is het ideaal bewijsmateriaal. 
 

De jongeman heeft naast een passie voor Aspi’s ook een fascinatie voor beren. 
Dit valt natuurlijk ook te merken aan zijn harige lichaam. Wat betreft zijn 
passie, kan hij deze dit jaar delen met zijn collega Chloé Roegiers. Hij zal haar 
natuurlijk ook helpen met de fietstocht! Eén ding is zeker, hun relatie zal niet 
eindigen als deze van Anuna en Kyra. Bert en Chloé zullen er samen volledig 
staan voor Aspi’s!   
 

 
 

                



 



Wistjedat…(jes) 
- Wij nogmaals de oud-leiding graag willen bedanken? Een 

dikke merci aan Mégane, Meinert, Kenneth, Sybren, 
Justin, Jonas en Marieke! 

- We dit jaar dan ook weer zeven nieuwe leiding hebben? 
- Dit Rune, Julie, Victor, Roy, Frouwe, Zoé en Raf zijn? 
- Raf eigenlijk al mee was als leider op kamp met de 

Sloebers? Hij vond het zo leuk dat hij terug is gekomen! 
- Je ons niet enkel kan volgen via de site, maar ook op 

Facebook en Instagram? 
- Zo’n vijf miljard mensen Kosovo niet erkennen als een 

echte staat, terwijl het land al sinds 2008 onafhankelijk is? 
- Tito 2 daarom deze maand mee strijd voor de 

onafhankelijkheid van de Kosovaren? 
- Als je ‘Zerg Rush’ opzoekt op Google, je een interactief 

spelletje begint spelen waarbij het de bedoeling is dat je 
zoekresultaten niet worden opgegeten? 

- Je op dezelfde wijze ‘Atari Breakout’ kan spelen via 
Google Afbeeldingen? 

- Dit heel leuke spelletjes zijn voor in de pc-klas? 
- Naast de termen astronaut (Amerikaans ruimtevaarder) en 

kosmonaut (Soviet ruimtevaarder) er ook taikonauten 
bestaan (Chinese ruimtevaarders)? 

- Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf NASA ook een Soviet-
tegenhanger had, namelijk Roskosmos? 

- Het dragen van spijkerbroeken verboden is in Noord-
Korea? 

- Dit niet zo verwonderlijk is aangezien de leider – Kim Jong 
Un – radicaal antiwesters is? 

- In Noord-Korea kunstmest eveneens verboden is? 
- Iedereen daar dus kaka moet gaan doen op het 

platteland? 
- Op 10 september in het jaar 1977 de laatste keer de 

guillotine werd gebruikt in Frankrijk? 
- De eerste Star Wars-film toen al in de zalen was bij ons? 



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  

 
 



 
 

Maand september gedaan, maar je wilt nog 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. 
 



 

 



CHIRO JOW VERHUURT TENTEN! 
 
Organiseert u een feestje of een andere gelegenheid, maar zoekt u 
nog een tent? Zoek niet verder! Chiro JOW Wervik verhuurt de 
tent(en) dat u zoekt! Voor meer informatie kunt u bellen naar 
Mathias Bruggeman op het nummer 0495 94 95 61. 
 

 
  



Ook dit jaar organiseert de leiding weer de fuif 
El Toro Loco!  
 
Voor de kinderen: 

- Waar?     d’Arke! 
- Wanneer?     19 oktober ‘19 
- Hoelaat?     17u30 tot 19u30 
- Inkom?     2 euro 

 
Met leuke muziek van ‘MHB presents DJ 

Plop’! 
 

 

 
  



CHIRO JOW WERVIK 
ZOEKT 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


