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“Het begin is het belangrijkste deel van het werk.” 

-Plato, Grieks filosoof 427 v. Chr. – 347 v. Chr. 

 

Alweer een nieuw werkjaar en dus alweer een nieuw Jowaddetje met alweer een nieuwe redactie. 

Net zoals Plato beseffen wij heel goed dat het begin van een nieuw werkjaar doorslaggevend is. Om 

die reden beslisten we om in dit Jowaddetje alle – nieuwe – leiding in de schijnwerpers te zetten en 

ze zodoende op één of andere manier voor te stellen. Van Sloeber tot Aspi, het zijn allemaal kanjers! 

Wat jullie ook in dit Jowaddetje zullen terugvinden is een bedanking voor onze oudleiding die 

afgelopen jaar stopte met het leidinggeven in de Chiro. Dat zijn Raf, Bert en Chloé. Een bedanking 

voor hen in het Jowaddetje is dit jaar extra op z’n plaats aangezien ze nooit een volwaardig afscheid 

kregen door de Corona-maatregelen. Wat dit jaar nieuw is, is de Chiroscoop. Ontdek aan de hand van 

jouw sterrenbeeld welk spel het best bij je past. Plezier gegarandeerd! Ook de GL- en VB-artikels zijn 

een ware aanrader. 

Ten slotte stellen we onszelf hier ook graag voor als nieuwe redactie van het Jowaddetje. Dit jaar 

bestaat die namelijk uit Juliette Depuydt (Speelclubleidster), Elien Verbeke (Aspileidster) en Rémi 

Bruggeman (Aspileider). 

Vele groeten, 

De redactie (Juliette, Elien en Rémi) 



BEDANKT!
Bij deze willen wij graag de leiding die besloot hun Chirohoofdstuk af te

sluiten, eens in de bloemetjes zetten. Enorm hard bedankt voor jullie

inzet bij Chiro JOW. Merci voor de vele glimlachen die jullie op de leden

hun gezicht toverden. En of jullie gemist zullen worden! 

RAF - 1 jaar leiding

BERT - 2  jaar leiding

CHLOÉ - 5  jaar leiding



Chiroscoop 
Benieuwd wat de sterren komende Chiroweken voor jou        
voorspellen? Wij vroegen raad aan een echte  waarzegster!  

MAAGD 
Kom eens wat meer uit je comfortzone. Laat de meest 
voor de hand liggende keuzes links liggen. Durf voor een 
andere tactiek gaan! Wie weet win jij zo deze maand alle 
spelletjes, Maagd? 
Spel waarin je uitblinkt? Dode vis 

WEEGSCHAAL 
Deze weken betreedt een nieuwe M/V/X jouw pad in de 
Chiro. Bloeit daar iets moois? Laat je op zondag alleszins van 
je mooiste kant zien! Succes! 
Spel waarin je uitblinkt? 1,2,3 fotomodel! 

SCHORPIOEN 
Deze maand wordt JOUW maand. Niets of niemand staat je in 
de weg. Je bent zo onoverwinnelijk dat zelf de leiding met 
hun mond vol tanden staat! Bij elk spel boek je ongelooflijke 
successen.  Maak daarvoor goede, weloverwogen keuzes. 
Het resultaat zal beloond worden!  

BOOGSCHUTTER 
Het was een leuke, drukke start van het schooljaar voor je. 
De Chirozondagen worden jouw moment om alle stress te 
laten verdwijnen. Gooi maar eens alle remmen los, zodat je er 
weer een week tegenaan kan Boogschutter! 
Spel waarin je uitblinkt? Kotjesrugby 



STEENBOK 
Wanneer iemand een pijntje heeft, ben jij er meteen om je 
vriend(in) op te vrolijken. Jouw mopjes en aanstekelijke dag 
doet iedereen een plezier! Blijf je vrolijke zelve zijn komende 
weken, hou je niet in! 
Spel waarin je uitblinkt? Limbo! 

WATERMAN 
Een blijde verrassing kruist komende weken je Chiropad. 
Beter nieuws kon er voor jou niet komen, Waterman! Geniet 
ervan en deel je geluk gerust met je mede leden en leiding!  
Spel waarin je uitblinkt? Blad-steen-schaar-race!  

VISSEN 
Jij past je vliegensvlug aan aan je nieuwe leiding, nieuwe 
vrienden in de Chiro,... Daardoor wordt de Chiro komende 
weken nog meer een echte thuis! Jij gaat spetterende 
zondagen tegemoet!  
Spel waarin je uitblinkt? Tiktak boem!  

RAM 
Je komt op een zondag voor een dilemma te staan waar je 
niet meteen het belang van inziet. Deze zal toch belangrijk 
blijken te zijn! Luister goed naar je innerlijke kracht, zo zal je 
vast en zeker een uitstekende beslissing nemen! 
Spel waarin je uitblinkt? Billie billie bob 



STIER 
Je hoeft jezelf niet steeds aan de kant te schuiven. Laat 
gerust zien wat je in je mars hebt! Laat anderen je vele 
talenten ontdekken. Je kan helemaal jezelf zijn in de Chiro! 
Spel waarin je uitblinkt? Verstoppertje! 

TWEELING 
Jij haalt maar al te graag kattenkwaad uit op zondag. Je 
vrienden zullen ontzettend veel lachen met je streken! Af en 
toe kan het wel geen kwaad om eens wat serieuzer te zijn. 
Spel waarin je uitblinkt? Door de muur 

KREEFT 
Samen met een Weegschaal word je komende weken een 
onafscheidelijk duo! Je ontdekt elkaars talenten en maakt 
enorm veel plezier! Sta dus zeker open om nieuwe mensen 
wat beter te leren kennen! 
Spel waarin je uitblinkt? 2 is te weinig, 3 is teveel.  

LEEUW 
Enkele tegenslagen zijn onvermijdelijk, maar met jouw 
doorzettingsvermogen komt alles op het eind meer dan goed! 
Geef dus niet meteen op Leeuw! Ook al verlies je het ene 
spelletje, je kan het volgende nog steeds winnen! 
Spel waarin je uitblinkt? Dikke Bertha! 
 



En we zijn opnieuw vertrokken!  

Een wel heel kort werkjaar sloten we af met een heel fijn bivak. Wat was het genieten om de 

kinderen uit de bol te zien gaan tijdens de spelletjes, de tafelmomentjes, de karweitjes, de 

bubbeldag, de laatste avond, … En alles werd nog eens flink overgoten met een stralende zon.  

Duidelijker kon het niet zijn: voor veel kinderen was het meer dan tijd dat ze nog eens onbezorgd 

konden spelen, ravotten en samenzijn met hun vrienden.  

Na het kamp nam de leidingsploeg afscheid van Chloé, Bert en Raf. Met het bivak schreven ze het 

laatste hoofdstuk in hun rijkgevulde Chiro-carrière. Bij de start van het nieuwe werkjaar mogen we 

ook nieuwe gezichten verwelkomen in de leidingsploeg. We nodigen je uit om ze te ontdekken in dit 

Jowaddeke en wensen hen heel veel succes maar bovenal heel veel SPELplezier. 

SPEL schrijven we voortaan trouwens in hoofdletters want het jaarthema 2020-2021 is 

‘OnvoorSPELbaar’. Daarmee gaat Chiro Vlaanderen graag nog eens terug naar de basis van Chiro: 

SPEL. Voor Chirogroepen gaat er naast de kernactiviteit ook veel aandacht naar nevenactiviteiten. 

Die nevenactiviteiten zijn er vooral om centen te verzamelen om het goedgevulde Chirojaar te 

financieren. Ook voor Chiro Jow Wervik zijn de nevenactiviteiten heel belangrijk om bijvoorbeeld het 

kamp te kunnen bekostigen. De drive-in Stoofvleesgank was een succes, dank je wel om ons 

coronaproof alternatief te steunen! De zondagse activiteit is en blijft de kern van Chiro. En laat dat 

nu juist datgene zijn wat we het voorbije jaar te veel moesten missen. Het is dus hoog tijd om SPEL 

opnieuw in de spotlight te plaatsen.  

Reikhalzend kijken we dus uit naar wat het onvoorSPELbare Chirojaar ons zal brengen. We starten 

alvast opnieuw in bubbels. Het liefst van al blazen we verzamelen met de ganse Chirofamilie samen. 

We hopen dat in de nabije toekomst weer te kunnen doen. In alle geval wordt er gezocht naar 

SPELvriendelijke locaties voor de activiteiten, bij zowel mooi weer als minder mooi weer. 

Een blik op de kalender leert ons dat er een heus ‘Feestweekend’ gepland staat. Op 9, 10 en 11 april 

vieren we het 25-jarige bestaan van Chiro Jow Wervik. Hou dus zeker een plaatsje vrij in jullie agenda 

om samen met ons te feesten. 

We duimen dat het nieuwe werkjaar langer mag zijn dan het vorige én met heel veel SPEL op de 

eerste plaats.  

Veel plezier! 

Jullie VB’s 

Hilde & Korneel  

 

 



Dag chirowieten!  

 

Na een onvergetelijk kamp zijn we er weer ingevlogen om er een spetterend chiro-jaar van te maken! Zoals 

iedereen al weet, zal het dit jaar heel wat anders verlopen dan we gewoon zijn. Toch zullen we ons extra 

inzetten om alles te laten doorgaan zoals gepland. Wij danken jullie – ouders en leden – nu al graag voor 

alle inspanningen die jullie leveren voor de wervikse chiro. Alsook onze voltallige leidersploeg – bestaande 

uit 28 enthousiaste leiding dit jaar – een dikke dankjewel om jullie te engageren om, in deze bizarre tijden 

van elke zondag een speelse namiddag te maken voor onze jeugd. Daarnaast willen wij ook onze VB’s – 

Hilde en Korneel – en onze secretarissen – Jeroen en Dimitri – bedanken voor de vele hulp die zij ons 

geven. Zonder jullie allemaal zou de chiro niet draaien zoals ze nu doet.  

 

Wij kijken er alvast naar uit om jullie de komende zondagen te ontvangen en de meest gekke momenten 

te beleven met uw kind(eren). 't Is tijd voor iets nieuws. 't Is tijd voor iets 'OnvoorSPELbaars'! Samen met 

Chirojeugd Vlaanderen gaan wij voor een jaar vol onvoorSPELbare momenten. Iedereen welkom! 

 

Mochten er doorheen het jaar nog vragen en/of problemen zijn, aarzel dan zeker niet om ons te 

contacteren! 

 

Vele chiroetjes 

De hoofdleiding 

Mathias (0495 94 95 61) en Rune (0474 43 62 93) 

 

 



SLOEBERS  

 



 

Nore Durnez 

Bij het kuskapelleke  

Wervik 

19 september 

Bijna 18  

Lang bruin 

Bruin-groene 

D’arke vegen en mij amuseren in de Chiro, 

frietjes bakken in de frituur mmm… 
 

Dansen op de nieuwste liedjes! 

 

Verpleegster, zo kan ik de 

pijntjes van mijn lieve 

sloebertjes genezen  
 

Natuurwetenschappen, leren over de beestjes  

 

 

Een pony  

 

Al de liedjes die ik kan meezingen en 

waarop ik kan dansen  
 

 

 

Topdokters  

 

De speelgoedstofzuiger 

 



 

Mathias Bruggeman / Mathi B 

Bij de kerk 

Wervik 

2 september 

24 

Zwart krullend 

bruine 

Hoofdleider zijn en mij amuseren 

met mijn liefste sloebers 
 

Spelletjes spelen op 

zondag  

Een gelukkige man 

 

Ik zit niet meer op school :)  

Frieten! 

 

wormen 

 

Het sloeberlied! 

 

 

 

Down the road 

 

Alles dat in de chiro te 

vinden is  
 



 

Alice Roussel, maar zeg gerust maar Rousselle  

Op de grens van het prachtige Kruiseke en Wervik 

Het iets minder mooie Wervik (vergeleken met Kruiseke) 

18 augustus 

22  

Heel veel haar 
twee mooie 
 

 

Alles dat in de frietpot kan 

kan!  
 

Een paars rupsje ribbel 

 

 

Lopen achter sloebers 

 

Het sloeberlied of het bivaklied 

Chiro!!!!!!! 

 

 

 

 

 

Like Me  

Alles dat je vindt in het 

sloeberlokaal 
Turnles 

Zangeres 



 

Eileen Bossuyt  

Kruiseke 

Boven op de berg in Kruiseke 
20 december 

17  

blond 
bruine 
 

 

Bitterballen  

 
Cozy (mijn hond) 

 

 

Turnen 

 

Kom wat dichterbij , van Regi ft. Jake Reese 

Chiro en turnen  

 

 

 

 

 

Familie  

Wii 

LO (turnen) 

Orthopedagoog 

(opvoedkundige) 



 

Noa Cauliez 

In een wijk 

Geluwe 

23 september 2002 

17 

Blond/ wit 

blauw 

Zolang er kip in zit eet in alles graag 

 

Chiro 

 

Alle liedjes gezongen door Koreanen 

 

W817 (Zoé en Jasmijn zijn mijn favoriete personages) 

 

Zonder enig nadenken mijn barbies! 

 
Elk vak waar ik geen Frans of Engels moest spreken  

Was geweldig! Ook de uren waar ik al mijn energie kwijt kon waren zalig 

Dat wordt een verrassing  

 

mieren 

 

basket 

 



SPEELCLUB 

  



    Speelclubbubbel 
 
 

Hallo! Ik ben Juliette. Dit is mijn eerste jaar als 
leidster en meteen bij de leukste afdeling! Jullie 

zullen met mij zeker niet lui worden want ik zit nooit 
stil! Behalve in de ochtend, dan val je best iemand 
anders van de leiding lastig, ik heb (een beetje) last 

van ochtendhumeur. 

De Chiro is voor mij als echte familie! Ik zit er al 12 
jaar in, ook heb ik nog een broer en zus die in de 
Chiro zitten. Ik sta in leiding samen met mijn nicht 

Martha! Dit jaar zal ik rechten studeren en als ik nog 
tijd over heb, speel ik heel graag piano! 

En ohja, ik ben blij dat ik hier (in de speelclub) ben!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoi! Hoi! Mijn naam is Luna. Ik ben het 

vrolijkste meisje in de Chiro hihi. Dus als 

Juliette ochtendhumeur heeft, dan kom je maar 

naar mij!       Daarnaast ben ik wel een beetje 

rommelig, opruimen doe ik niet zo graag, om 

ons lokaal te kuisen kijk ik altijd lief in de ogen 

van mijn medeleiding. 

Volgend jaar start ik in het eerste jaar 

kinesitherapie. Ik heb er kei veel zin in want ik 

lees graag en veel! Ik kom nu al 5 jaar elke 

zondag naar de Chiro, dit jaar zal dat zeker 

ook zo zijn! 



Mijn naam is Oona! 

Ook ik ben dit jaar voor het eerste jaar leiding. 
Misschien kennen jullie mij al vanuit de turnzaal. Ik 
gaf er namelijk training en turnde ook zelf nog! In de 
week vind je me in Gent, waar ik niet alleen 
geneeskunde studeer, maar ook Netflix kijk. Ook ik 
zit niet stil, je kan me vergelijken met een 
duracelkonijntje! In mijn vrije tijd hou ik ervan om 
creatief bezig te zijn, knutselwerkjes maken is echt 
mijn ding, doen we dit eens samen op een 
zondagnamiddag? Ik maak van jullie allemaal echte 
Picasso’s! 

Zijn mijn batterijtjes plat? Dan kan ik enorm genieten 
van kleine dingen, zoals een zonsondergang of 
lekker gezellig samen met mijn vrienden een 
drankje drinken! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoi piepeloi! Ik ben Robbe. Ik zit al vanaf sloeber in de Chiro 

en zo ben ik altijd een beetje een sloeber gebleven. Als enigste 

jongen binnen de speelclubleiding hou ik alles in balans. Ik 

begin dit jaar aan mijn zesde jaar als product-designstudent in 

Genk. Je kan mij beschrijven als een echte uitvinder. Mijn 

beste uitvinding is een reuze hangmat in het rakwilokaal. Hoe 

cool is dat?! Als jullie heel flink zijn maak ik misschien ook wel 

iets voor jullie. 

Naast uitvinder ben ik ook een beetje een verstrooide 

professor. Wie van de speelclubbers is soms ook een 

beetje verstrooid?  



Hey ho, mijn naam is Martha, de oudste van de 5! 

Ook ik ben super blij dat ik mijn zesde jaar leiding 

aan de speelclub kan geven! Als ik mijn Chirorok 

niet aan hebt, dan kan je me herkennen aan mijn 

verpleegstersuniform. Ik ben verpleegster op 

oncologie in Kortrijk! 

Als ik vakantie heb ga ik heel graag de wereld wat 

verkennen! Wanneer Corona het weer toelaat maak 

ik een tripje naar Zuid-Afrika! Ik ga graag op reis met 

mijn vriendinnen of mijn vriendje Iben. Mijn grote zus 

was vroeger ook leidster, en nu zal ik samen met 

mijn nicht, Juliette, leiding geven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot op de leukste 

dag van de week 

(zondag)! 



Speelclubdilemma op zondag 
 



 
 
 
 

 

 



 

 

 



RAKWI 1  

   



De slimste rakwi 1’er! 

Puzzelronde, thema: 3 leidingsnamen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoon A: Meine 

-Man 

-Bril 

-1999 

-Groot 

Persoon B: Ylennia 

-Vrouw 

-Rost 

-1999 

-Luidruchtig 

Persoon C: Zoé 

-Vrouw 

-Blond 

-2001 

-Vegi 



Open deur: ronde 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat weet je over Ylennia? 

Antwoorden 

-Werkt als Au Pair (zorgen voor kindjes) 

-Dochter van de kaaswinkel 

-Sinds heden verliefd! 

-4
de

 jaar leiding (Rakwi, Speelclub, sloebers en dit jaar Rakwi 1! 

-Altijd zin in een mini feestje, maxi pret! Plezier gegarandeerd! 

-Ze is de ene helft van een tweeling 



Open deur: ronde 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat weet je over Zoé? 

Antwoorden 

-Studeert dierengeneeskunde in Gent City 

-Werkt als jobstudent bij Bel&Bo en Le Plat Pays 

-Vaak te vinden op de rolschaatsen of naast de hond  

-Woont in Zandvoorde, maar 2
de

 verblijf is D’arke 

-2
de

 jaar leiding (rakwi en nog eens rakwi deuh!) 

-Heeft een broer bij de aspi’s (zoek de look-a-like) 



 

Open deur: ronde 3 

 

 

Wat weet je over Meine? 

Antwoorden 

-Studeert industrieel ingenieur bouwkunde in Gent City 

-Werkt als jobstudent bij café de Sultan 

-Voetbalt bij FC De Sultan en is ook vaak te vinden in de loopschoenen 

-4
de

 jaar leiding (tito, rakwi, tito en nu terug rakwi! 

-Jongste broer van Sieuwe V. en Ewoud V. 

-Altijd een lach op zijn gezicht te vinden (nu vaak achter het mondmasker ☹ ) 



RAKWI 2 

 

   



   

  

Yo de mannen!! 

Julie hier. Naast een paarse leiderskoord mag ik dit jaar een groene bijhangen, YESSS!!!! Mijn 

eerste jaar leiding was helaas maar een half jaar (sad face, ga nu maar weg corona!!), maar 

daardoor ben ik juist nog meer gemotiveerd om er dit jaar een grote lap op te geven!!!!  

Jullie zullen mij dit jaar vast en zeker van top tot teen leren kennen, maar hier alvast een 

introductie tot mijn leven:  

 - Ik ben 19 jaar (geboren in het magische 2001 en trouwens jarig op 18 augustus, onthoud het 

maar 😉)  

 - Doorheen de week ben ik niet in Wervik terug te vinden, maar zit ik op kot in Gent. Daar 

studeer ik (soms) rechten.  

 - In het weekend kunnen jullie mij niet alleen in de Chiro terugvinden, maar ook in Slagerij 

Mingneau waar ik af en toe werk, jaja wie wilt er nu geen schelletje krijgen van zijn/haar eigen 

leidster??  

 - Ik heb een klein beetje veel hoogtevrees, oepsie 

 - Ik lach veel en ben meestal goedgezind, behalve als je me irriteert in de ochtend, dus waag 

het niet op weekend/ kamp he!! 

- Zo, nu zijn jullie al wat meer op de hoogte van wat er zich allemaal afspeelt in mijn leven. 

Als jullie nog iets willen weten over mijn (eigenlijk totaal niet zo interessant leven), shoot!!  

-  

- Op een mooi jaar vol met Rakwi 2-leute!! 

- Julie xxxx 



 

  



 

 HELOOOW  

Paars, rood en die groene koord za zeker weten een meerwaarde zijn aan het geheel! Ik verlang om 

met jullie hopelijk deze keer een vol jaar heel veel dikke leute te maken en om elkaar goed te leren 

kennen. Hier is al een voorsmaakje !! 

- Dit jaar is mijn 20ste levensjaar op naar de 21 ook ben ik geboren op 22 juni en ben fan van veel 

cadeautjes 😊  

- Buiten de Chiro geef ik ook dansles in Rouge en dans ik zelf nog graag de zaterdagvoormiddag 

- Vechten in de spelletjes met mij zal een hele uitdaging worden want dit jaar start ik met een 

nieuwe uitdaging namelijk judo, hou je maar vast!!!   

- Door de week ben ik te vinden net zoals Julie in het mooie Gent waar ik een opleiding medisch 

secretariaat volg. 

- Lang opblijven kan ik als de beste maar opstaan BAHHH daar doe ik niet aan mee  

 

We gaan er samen mega toffe zondagen van maken. 

Tot snel  

Xoxo Saine  

 

 

Hallookes, eindelijk komt de aap uit de mouw, jaja ik – Victor Claeys – zal dit 

jaar ook rakwi 2 geven. Jullie kennen mij misschien al een beetje doordat ik 

vorig jaar al speelclub gaf en daarvoor 6 jaar als lid in de chiro zat. Ik ben 18 

levensjaren jong en jarig op een feestdag (1 november, hopelijk mogen 

verjaardagkussen tegen dan al weer). Je kunt me de vrijdagavond ook soms 

vinden in de st. Medard waar ik af en toe wat centjes probeer bij te 

verdienen. Ik studeer uiteraard ook nog, dat doe ik in Kortrijk waar ik 

communicatiemanagement volg, net zoals Julie en Saine ben ik ook tijdens de 

week niet te vinden in Wervik maar dus in Kortrijk. Als enige mannelijke 

leiding weten jullie dus al dat ik mijn mannetje zal moeten staan.  

Vele groetjes en we gaan er een beestig jaar van maken eh! 

Groetjes Victor 



TITO 1 

 

   



Dag Méron! Eerst en 

vooral proficiat met 

jouw debuut hier bij 

de leiding van Chiro 

Jow Wervik! 

Hallo! Dankjewel! Ik 

ben heel blij dat ik 

eindelijk kan tonen 

wat ik in mijn mars 

heb! 

Ik heb enkele 

vraagjes voor jou. 

Eerst zou ik graag 

willen weten hoelang 

jij al in de Chiro zit?  

Wel, ik zit al sinds 

mijn 11 e in de Chiro. 

Ik startte mijn 

chirocarrière bij de 

Rakwi’s. 

Een echte chirowiet 

dus! Mijn volgende 

vraag is dan ook: wat 

is jouw mooiste 

herinnering uit je 

chirocarrière? 

 

 

Goh, dat zijn er 

eigenlijk echt veel! Als 

ik echt moet kiezen, 

dan ga ik voor de 

fietstocht met de 

aspi’s vorig jaar. Echt 

afzien, maar 

tegelijkertijd ook echt 

mooie dagen!  

Waar hou je je 

eigenlijk naast de 

Chiro nog zoal mee 

bezig? Heb je nog 

andere hobbys? 

 

 

 

 

 

 

Ik doe aan atletiek en 

volgde tot vorig 

schooljaar ook 

toneelles. 

Voor we ons 

interview afsluiten 

zou ik nog graag 

weten wat jouw 

wens is voor volgend 

jaar? 

Ik wens dat we vele 

leuke activiteiten 

kunnen doen. En dat 

ik vaak zalm met 

boursin mag eten! 

 

  



 

Dag Frouwe! Wat 

vliegt de tijd toch 

snel! Je begint al aan 

je tweede jaar 

leiding. 

Ja inderdaad, na een 

jaartje Speelclub te 

geven met 3 

mannelijke 

medeleiding was het 

tijd om wat girlpower 

op te zoeken. 

Dat is tof om te 

horen! Wat vind jij nu 

precies zo mooi aan 

de Chiro?  

Ik hou van de enorme 

verbondenheid tussen 

iedereen, het feit dat 

we allemaal deel zijn 

van iets groots: Chiro 

Jow Wervik. Ik ben 

met trots deel 

hiervan! 

Als jij niet in de Chiro 

bent, waar kunnen 

mensen jou dan 

terugvinden?  

 

Dan zit ik 

waarschijnlijk aan 

mijn bureau of ben ik 

gaan wandelen met 

mijn hond, Pippa.  

Is er iets waar je dit 

jaar minder hard naar 

uitkijkt?  

Het opzetten van de 

slaaptenten op kamp. 

Ik lette als lid eigenlijk 

nooit echt goed op en 

nu weet ik niet hoe 

dat moet. 

Ik ben er zeker van 

dat jouw medeleiding 

dit wel zal kunnen!  

Ja ik ook! Het zijn 2  

keitoffe meiden die 

zich volledig kunnen 

smijten!  

Heb je tenslotte nog 

een geheimpje dat je 

met ons zou willen 

delen?  

 

 

 

 

 

 

 

Ja, stiekem ben ik een 

beetje Tiktok-

verslaafd geworden 

na het kamp. Ik maak 

zelf wel geen filmpjes, 

want ik kan niet zo 

goed dansen. 

Misschien kunnen 

mijn leden mij wat 

dansjes leren?  



 

Dag Marion! Onze 

laatste leidster van 

Tito-1. Hoe gaat het 

met je?  

Alles gaat heel goed 

met me! Ik ben blij 

dat ik weer leiding 

mag geven aan 

dezelfde bengelgroep 

van vorig jaar.  

En of het bengels 

zijn! Waar kijk jij dit 

jaar het meest naar 

uit? 

Ik kijk nu alweer uit 

naar dat prachtige 

bivak, 10 dagen vol 

leute, plezier én 

lekker eten! 

Ah, eet jij graag? Wat 

is jouw 

lievelingseten?  

Ik eet eigenlijk alles 

graag. Ik ben niet 

kieskeurig! Ik ben ook 

altijd bereid om je 

restjes op te eten, ik  

 

 

heb altijd wel nog 

plaats over! 

Om die calorietjes 

ervan te branden ga 

je dan waarschijnlijk 

gaan sporten?  

Ja inderdaad, ik loop 

heel graag en ik heb 

ook recent een 

koersfiets 

aangekocht! 

Naast al dat sporten 

en de Chiro, studeer 

je waarschijnlijk ook? 

 

 

 

 

 

 

Ja, ik studeer nu 

orthopedagogie aan 

de VIVES in Kortrijk. Ik 

zal aan mijn tweede 

jaar beginnen! 

Zou je als afsluiter 

nog een mopje 

kunnen vertellen?  

Waarom kon Einstein 

geen muur bouwen?  

Hij had maar ein stein. 

 

 

 



TITO 2 

 

 

   



	

8	
MAART	
2000	

3e		

	
Jaar	leiding	

Sultan	 Lil	Peep	

Lila	

Pasta	
Scampi	

Barcelona	Avondmens	

Outer	
Banks	

Netflix	

Creatief	

Sleerzeil	

Student	
Ortho-

pedagogie	

Instagram	

Teddy	Fresh	

Geboorte	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
Woendag 

November 

Verjaardag Favo eten Favo serie        Favo kleur 
                (Turquoise) 

Instagram Twitter  Netflix  Watsapp 

Zalando Favo band Favo dier Fruitbier  
      liefhebber 

Favo sport      Huisdieren 
In favo  
seizoen 
 

Berichten 
 

Eva Buyse 
Hey Lies! Zin om vanavond naar de Sultan te gaan? 



 

 

Jessy Dewulf

 

25/12/1996 



 

 

 

Verjaardag: 16/04/2001 

19 jaar 

 

 

Roy Lemanhieu  

Leiding Tito 2 



KETI 

 

    



 
 

   IBEN 
42 

MARTHA 

 

21+ LIMITED 
EDITION 



Zelve gemakt
In de Finidi!

€2,3 Mil

14 Chirojaar oud

Rune Made in 2001



ASPI 
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Tiel Delporte 

3-10-2000 

19 lentes op de teller 

 

Frietjes of pizza ofzo idk 

Eten is eten 

‘Swiss Army Man’  

Vreemdste film ooit 

Boeken? Das met lezen enal, ik moet 

eerlijk toegeven dat ik me niet kan 

herinneren wat het laatste boek is dat ik 

heb gelezen (buiten schoolboeken ofzo) 

Beste moment in de Chiro:  

2-daagse als Aspi in Achouffe was 

wel leuk. Kampvuurtjes zijn ook 

altijd prachtig. swiss army man 

-‘k heb toen dat ik klein was nog eens 

gekakt in de bibliotheek, maar zo mooi 

ergens tussen de rekken. 

-‘k ben tijdens het filmen van ons 

introductiefilmpje gesprongen tegen 

d’Arke resultaat: gabbe en 4 nietjes in men 

hoofd. 

‘Roses’ van dEUS 

Prachtige plaat 





 

Elien  

12/05/1997 

23 jaar  

The Avengers, jaja Marvel fan 

Oeps,, ik lees niet 

veel boeken.  

• Ik slaap heel graag 

#slapenismijnhobby 

• #beetjelompzijn  

Croque’s en 

lasagne  

In de chiro  

Tweedaagse op ketikamp!  

Muziek waar ik 

op kan dansen  



 



 

Wistjedat….(jes) 
- Slangen een aardbeving kunnen voorspellen? 
- We er 2 onvergetelijke kampen op hebben zitten deze 

zomer? 
- De kookploeg overheerlijk eten heeft gemaakt voor ons?  
- Het 22 september neushoorndag is? 
- We Chloé, Bert en Raf heel heel heeel erg dankbaar zijn 

voor alle mooie momenten in de Chiro? 
- Martien Meiland een boek geschreven heeft? 
- Er 7 nieuwe leidsters zijn? 
- Daarmee er nu 18 leidsters zijn?  
- Er slechts 8 leiders zijn? 
- Frank Deboosere het woord ochtendgrijs heeft 

uitgevonden? 
- Er 50 kg heerlijk stoofvlees werd gegeten bij de 

stoofvleesgank? 
- Arthur de populairste jongensnaam is? 
- Blauw het meest gekozen lievelingskleur ter wereld is? 
- Er elke dag 1 166 782 mensen naar Thuis kijken? 
- En 592 895 naar Familie? 
- Ylennia naar zowel Thuis als Familie kijkt? 
- Donald Trump Tiktok wil verbieden in Amerika? 
- Het oudste ‘je moeder’ mopje werd ontdekt op een 3500 

jaar oud babylonisch geschrift?  
- Cherofobie de angst voor plezier maken is?  
- Als je de staart van een kangoeroe opheft, deze niet meer 

kan springen? 
- Ijsberen 86 pinguïns kunnen eten gedurende 1 maaltijd? 
- Er in 2019 meer mensen zijn gestorven door het nemen 

van een selfie, dan door haaienaanvallen?  
 



 

Chiro JOW Kledij TE KOOP 

Blauwe Chiro JOW Sweater €20 

Blauwe Chiro JOW T-Shirt €6 

 

Contacteer Dorine Lesage op het nummer 0491 56 08 40. 

Verder kan je ook langs bij haar thuis: Kasteelstraat 16 te 

Wervik. 

Dit jaar is er jammer genoeg geen mogelijkheid om de kledij te 

passen op d’Arke ☹ 

 

 

Opgelet! Gedurende dit jaar zal er een exclusieve trui op de 

markt komen om het 25-jarige bestaan van Chiro Jow Wervik te 

vieren. 



 

Wij zoeken sponsors! 

 

Bij interesse: contacteer ons via 

info@chirojow.be of +32 495 94 95 61 

(Mathias Bruggeman) 

mailto:info@chirojow.be


CHIRO 

Ook te verkrijgen: Tafels, banken keukengerei enOok te verkrijgen: Tafels, banken keukengerei en

ander divers materiaal.ander divers materiaal.

Bij interesse of voor meer info neem gerust een kijkjeBij interesse of voor meer info neem gerust een kijkje

op www.chirojow.be/verhuur of neem contact opop www.chirojow.be/verhuur of neem contact op

metmet    

Mathias (0495/94.95.61)Mathias (0495/94.95.61)    of Alice (0471/42.04.67)of Alice (0471/42.04.67)

verhuurt
Jow 

Grote tent (5 op10m) 2 extra grote tenten (6 op 16m)

Chirojowwervik



Chiro JOW Wervik zoekt : 

 

 

 
 

 



Afdeling Naam Achternaam

Sloebers Alice Roussel

Sloebers Mathias Bruggeman

Sloebers Nore Durnez

Sloebers Noa Cauliez

Sloebers Eileen Bossuyt

Speelclub Robbe Verschuere

Speelclub Martha Benoit

Speelclub Juliette Depuydt

Speelclub Luna Pottie

Speelclub Oona Deman

Rakwi 1 Ylennia Desmet

Rakwi 1 Zoé Masschelein

Rakwi 1 Meine Vandenbraembussche

Rakwi 2 Julie Deceuninck

Rakwi 2 Saïne Bruyer

Rakwi 2 Victor Claeys

Tito 1 Frouwe Arnaert

Tito 1 Marion Bruggeman

Tito 1 Méron Delporte

Tito 2 Roy Lemahieu

Tito 2 Lies Cael

Tito 2 Jessy Dewulf

Tito 2 Eva Buyse

Keti Rune Durnez

Keti Iben Verschuere

Aspi Rémi Bruggeman

Aspi Tiel Delporte

Aspi Elien Verbeke



E-mail gsmnr. Rekeningsnummer

roussel_alice@hotmail.com 0471 42 04 67 BE84 7360 2949 7259

bruggeman.mathias@hotmail.com 0495 94 95 61 BE52 0635 1994 6509

noredurnez@gmail.com 0477 93 85 09 BE59 0018 5408 9726

noa.cauliez@oulook.be 0478 05 30 36 BE33 7350 5009 6646

eileenbossuyt@hotmail.com 0492 82 41 19

Robbe.verschuere@gmail.com 0471 76 08 60 BE85 0635 1004 2506

marthabenoit@hotmail.be 0471 65 91 90 BE64 0015 2660 0952

depuydtjuliette@gmail.com 0491 63 60 36

luna.pottie@gmail.com 0491 95 50 93

oonademan@hotmail.com 0479 63 71 97

ylennia.desmet@hotmail.com 0477 08 45 60 BE49 0635 1371 5671

zoemasschelein@gmail.com 0472 02 84 87 BE68 7506 5483 4634

meine.vdbb@gmail.com 0497 02 91 47 BE61 7360 2700 9817

j.deceuninck@hotmail.be 0471 23 27 96 BE61 7390 1839 2817

bruyersaine@gmail.com 0471 09 60 64 BE59 0016 8330 1826

claeys.victor@gmail.com 0497 27 57 24 BE72 7350 5272 2316

arnaertfrouwe@gmail.com 0473 49 40 21 BE80 0636 8001 3077 

marion.brugg@gmail.com 0473 42 98 26 BE29 0636 0548 6664

meron.delporte@outlook.com 0492 56 40 70

roylemahieu@hotmail.com 0471 68 07 05 BE34 6528 4639 3790

lieze-wies@hotmail.com 0487 35 36 53 BE64 0017 5425 0252

jessydewulf@hotmail.com 0471 78 95 26 BE68 3631 0660 2434

eva.buyse@hotmail.com 0492 87 66 78

runedurnez@gmail.com 0474 43 62 93 BE37 0018 2555 2528

ibenverschuere@gmail.com 0476 67 11 02 BE74 0635 1004 2607

remibruggeman2000@gmail.com 0468 22 91 85 BE41 6528 4895 6210

tiel.delporte@gmail.com 0498 54 98 26 BE06 7360 2560 3822

verbeke.elien@oulook.com 0474 71 09 95 BE33 0635 3317 1346


