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Na een meer dan geslaagd kamp, die dit jaar wel gewoon ‘normaal’ kon doorgaan, 
zijn we weer helemaal enthousiast en beginnen we met volle moed aan dit nieuwe 
werkjaar. Een nieuw werkjaar, betekent ook nieuwe leiding én een nieuwe redactie. 
De nieuwe leiding, maar ook de leiding die we al enkele jaren kennen, stellen wij dan 
ook graag traditiegetrouw voor in dit allereerste Jowaddetje. 

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan, dan mogen we zeker niet vergeten 
om de leiding die dit afgelopen jaar is gestopt, even in de spotlights te zetten. Dit zijn 
van jong naar oud Saine, Ylennia, Alice, Martha, Jessy en Elien. We hebben vele 
jaren van hun creativiteit en enthousiasme genoten, daarom is een bedanking zeker 
op zijn plaats. 

De redactie stak al vroeg de koppen bij elkaar en bedacht voor dit jaar enkele 
nieuwe rubrieken. Zo kun je onder andere elk Jowaddetje Factchecken met Emma, 
Koken met Jos en kom je de laatste roddels en weetjes te weten met Juliette en 
Eva. Natuurlijk zullen vertrouwde rubrieken nog steeds terugkeren, zoals de geliefde 
horoscoop en veel meer. 
Ook in dit start Jowaddetje zijn er twee mooie artikeltjes te vinden die geschreven 
zijn door de VB’s en de GL’s dus check die even uit!

Ten slotte stellen we onszelf graag even voor als nieuwe redactie van het 
Jowaddetje. Dit jaar bestaat dit namelijk uit Juliette Depuydt (Speelclubleidster), 
Emma Deceuninck (Speelclubleidster) en Eva Buyse (Rakwileidster). Wil je meer 
te weten komen over ons? Lees dan zeker het exclusieve artikel een paar pagina’s 
verder!

Vele kusjes

De redactie 



4

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! 

MARTHA - 6 jaar leidingALICE - 5 jaar leiding

ELIEN - 6 jaar leiding

JESSY - 6 jaar leiding

SAÏNE - 3 jaar leiding YLENNIA - 4 jaar leiding 
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Hoi hoi Chirowieten!

We hebben nog maar net een spetterend kamp achter de rug en we staan alweer 
met goede moed en vol spanning te wachten op een nieuw fantastisch en hopelijk 
normaler Chirojaar. Hierbij willen we ook graag de gelegenheid aangrijpen om ie-
dereen, zowel ouders als leden, te bedanken voor de inspanningen die jullie leveren 
om de Chiro te helpen. Alsook de prachtige leiding - de volle 29 dit jaar- waardoor dit 
alles wordt mogelijk gemaakt, die er elke zondag staan met stralende glimlachen en 
leuke spelletjes. Daarnaast moeten we zeker ook de VB’s - Hilde en de gloednieuwe 
Toni - en de secretarissen - Dimitri en Jeroen –  bedanken voor hun engagement. 
Door al jullie inzet draait de Chiro als een geoliede machine en we zijn er zeker van 
dat dit nog jaren zo zal blijven.

Wij zien het alvast zitten om er met deze topbende helemaal tegenaan te gaan vol-
gend jaar!!! Tot de VONKEN ervan afspringen!

Mochten er nog vragen zijn, twijfel dan zeker niet om ons te contacteren!!

Vele Chiroetjes
De groepsleiding
Rune (0474 43 62 93) en Luna (0491 95 50 93)
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Hartverwarmend!
Zo blikken we - ondanks de vele uitdagingen - terug op het vorige werkjaar. 
Aan Chiro doen in 2020-2021 was op  alle  vlakken onvoorSPELbaar. 

OnvoorSPELbaar of we activiteiten konden doen. 
OnvoorSPELbaar of we deze in groep mochten doen.
OnvoorSPELbaar of we wel of niet op bivak gingen.

Maar, dromen zijn er om na te jagen én we gingen op bivak. Al bleef het ook 
hier onvoorSPELbaar of dit 10 dagen zou mogen duren. Enkel dankzij de inzet 
en verantwoordelijkheidszin van iedereen is dit gelukt!
Bij deze dan ook een welgemeende dankjewel!

Samen aan Chiro doen,  
dat geeft VONKEN!

C-H
C-H-I
C-H-I-R-O
We zijn een toffe bende
We zijn van de Chiro!

We beseffen het niet altijd, maar in de Chiro doen we de dingen heel bewust 
samen en niet alleen. Door samen te werken, delen we onze energie met 
elkaar. Meer zelfs, we wekken nieuwe energie op en geven elkaar impulsen. 
Elk met ons eigen engagement en onze eigen motivatie. We laten de Chiro 
iedere keer opnieuw stralen en dat mogen we dit jaar extra in de kijker zetten. 

Chiro geeft dit jaar op en top vonken!

Als iedereen z’n eigen vonkje vindt, dan dragen we samen bij tot een groter 
Chirovuur.
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Een nieuw Chirojaar zit telkens boordevol nieuwigheden: het nieuwe jaarthema 
‘Vonken’ van Chiro Vlaanderen, maar ook 7 nieuwe leiding, nieuwe leden, een 
nieuwe groepsleidster (GL), een nieuwe volwassen begeleider (VB), nieuwe 
activiteiten en zoveel meer.

Na 5 jaar geeft VB Korneel de fakkel van volwassen begeleider door. Bedankt 
om al die jaren te helpen waar nodig. Bedankt voor je advies en je tips, voor 
je ondersteuning en de vele interessante gesprekken. 

Vanaf dit werkjaar neemt Toni, vader van 3 Chirowieten, de rol van VB over. 

“Chiro JOW is voor mij zeker geen onbekende. Way back, in de jaren ‘90 als 
lid, daarna als leider, als groepsleider en als gewestmedewerker. En nog later 
als kookouder op bivak.
Samen met de huidige leidingsploeg, de groepsleiding en mede-VB Hilde 
zullen we er dit werkjaar een ferme lap op geven.”

We zijn klaar voor een jaar waarin we Chiro JOW figuurlijk opnieuw in vuur en 
vlam zetten! 
De jaarkalender is gemaakt met tal van spetterende activiteiten. Hou die data 
alvast vrij. 

Want samen aan Chiro doen, dat geeft vonken!

Warme Chirogroeten,
   
jullie VB’s Toni & Hilde
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Stappenplan inschrijven nieuw werkjaar 

Inschrijven kan vanaf 1 september en bedraagt 30 EUR per lid. U heeft de tijd tot 3 oktober om 
uw kind in te schrijven. Vanaf 4 oktober wordt er 5 euro extra aangerekend. 
PAS OP: Wanneer uw kind vorig jaar al ingeschreven was, zult u misschien enkele stappen 
overslaan. 

1. Ga naar de website: https://www.chirojow.be/inschrijvingen/werkjaar/ 

2. Maak een account aan, of log in. 

3. Voeg één of meerdere leden toe. 

a. Gegevens van lid zelf 

b. Gegevens van één of meer ouders 

c. Kies de groep waarin uw kind zit (sloeber, speelclub 1 of 2, rakwi, tito 1 of 2, keti of 
aspi) 

i. Sloebers (1ste en 2de leerjaar) 

ii. Speelclub 1 (3de leerjaar) 

iii. Speelclub 2 (4de leerjaar) 

v. Rakwi (5de en 6de leerjaar) 

vi. Tito 1 (1ste middelbaar) 

vi. Tito 2 (2de middelbaar) 

vii. Keti (3de en 4de middelbaar) 

viii. Aspi (5de en 6de middelbaar) 

d. Noodcontact invullen wanneer de ouders niet bereikbaar zijn. 

e. Steekkaarten invullen (dit gaat over privacy, allergieën en gezondheid, lees alle 
informatie ZEER goed na voor je deze invult! Scrol voldoende op en neer zodat u zeker alles 
gelezen en gezien hebt) 

f. Als uw kind vorig jaar al ingeschreven was, lees de informatie dan nog eens heel 
goed opnieuw dat alles nog klopt!!!) 

4. Bevestig je winkelmandje 

5. Duid aan of u eventueel financiële steun nodig hebt. (Lees de informatie hierbij goed) 

6. Betaal en bevestig. Betaal enkel via de qr-code of met de gestructureerde mededeling die u 

zult zien (bv. +++111/1111/11111+++) op het rekeningnummer: BE09 0015 6921 3557. 

7. Daarna kunt u de gegevens opnieuw bekijken. 

 

Wilt u het stappenplan bekijken met een filmpje dat kan dan via deze website: 
https://www.stamhoofd.be/ledenadministratie 

Begin/midden oktober krijgt u nog een bevestigingsmail dat uw kind ingeschreven is, 
en er betaald werd. 
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De nieuwe redactie van het Jowaddetje, Emma D., Juliette D. en Eva B.
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‘Primeur: interview nieuwe 
redactie Jowaddeke’ 

Vers van de pers: het Jowaddeke moest afscheid nemen 
van enkele vaste redacteurs. Wij hoorden door de gangen fluisteren dat nieuwe 
redactieleden reeds hun intocht maakten! Hier een exclusief interview! 

Dag Eva, Emma & Juliette, bedankt om 
wat van jullie felbegeerde tijd vrij te 
maken voor dit interview!  
Juliette: Geen probleem, voor onze 
trouwe fans maken we graag tijd! 
 
Hoe voelt het om deel uit te maken van 
dit team? 
Eva: Ik ben zeer blij dat ik dit felbegeerd 
plaatsje te pakken heb gekregen, het 
waren spannende sollicitatierondes! 
Toen ik hoorde dat ik erbij zat, sprong ik 
een gat in de lucht!  
Emma: Als lid was het altijd mijn droom 
om het Jowaddeke te helpen realiseren, 
het is dan ook een eer om al in mijn 
eerste jaar leiding zo een prachtige 
kans te krijgen! 
Juliette: Ik ben enorm trots dit ik het 
tweede jaar op een rij met deze toppers 
dit kluchtig magazine mag 
verwezenlijken. 
 
Wat vinden jullie nu het leukste aan het 
Jowaddeke? 
Juliette: Sowieso de horoscoop! Echt 
gek hoe keer op keer de voorspellingen 
uitkomen! Zo cool!  
Emma: Zonder nadenken koken met 
Jos! Kei vet dat de kookploeg ons de 
kans geeft kennis te maken met de 
geheime recepten van de Chiro! Ik 
begin alvast met koken!  
 
*Stilte * 
 
*Nog steeds een stilte, Juliette en 
Emma kijken vragend naar Eva.* 
 
*Nog steeds een stilte* 

En jij Eva?  
Eva: lastige vraag, ik kan echt niet 
kiezen. Mag ik niet gewoon alle 
artikeltjes zeggen? Kiezen is verliezen! 
Ik vind het Jowaddeke gewoon 
helemaal kei vet cool! 
Emma & Juliette: lachen. 
 
Waar kunnen de lezers jullie vinden als 
jullie niet in de Chiro zijn? 
In koor: op de redactie van het 
Jowaddeke natuurlijk! 
Eva: In het weekend kan je me vaak 
spotten in de slagerij van de mooiste 
‘stad’ ter wereld: Kruiseke, waar ik ook 
woon. Moe je nog een skelleke ein ? 
Emma: Mij kan je meerdere keren per 
week spotten op de atletiekpiste! 
Estafette is mijn specialiteit! Eens een 
wedstrijdje lopen? 
Juliette: Tijdens de week vertoef ik op 
mijn kot in Kortrijk! Altijd eens welkom, 
kom maar af! 
 
Wat mogen de lezers van jullie 
verwachten dit jaar? 
Emma: Wij bereiken een enorm divers 
doelpubliek. Enerzijds zullen de ouders 
heel wat informatie uit dit boekje kunnen 
halen. 
Juliette: Anderzijds zullen de ouders ons 
wat beter leren kennen, alsook de 
werking van de Chiro. 
Eva: Maar bovenal zullen ouders en 
leden eens goed kunnen lachen! Dat is 
en blijft het belangrijkste.  
 
Bedankt om wat tijd vrij te maken 
voor ons dames! 



11

Gossips met Eva & Juliette

Leidster J.D. heeft zich stiekem voor de voice ingeschreven met het liedje:
'Shallow', we spotten haar binnenkort op tv! Zou ze door zijn naar de volgende

ronde? 

J.V. is smoorverliefd op N.N. ! Wat zal dat geven? 
 

Y.D. heeft het nieuwe circulatieplan al meermaals genegeerd! Geen fan!
 

Niels Destadsbader heeft een liefje, Is jouw hart ook gebroken bij het horen
van dit nieuws? 

 
Onze burgemeester brak onlangs door als dj! Superfan Eva heeft sindsdien
haar arm niet meer gewassen, omdat ze zijn handtekening niet weg wilt. 

 
C.C. heeft blijkbaar een oogje op L.V. ! Maar shttt, aan niemand verder

vertellen!!!! Dat zal voor vonken zorgen! 
 

Uit goede bron hebben we vernomen dat leider Rémi helemaal niet op
uitwisseling is! Hij heeft gekozen voor het monikkenleven in een klooster in

India,... Giel 2.0.
 

Heb jij een roddel voor ons? Hebben jouw vrienden iets geks
uitgestoken? Laat het ons weten! Contacteer ons gerust, of stuur een

mailtje: jowaddetje@hotmail.be
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FACTCHECKEN  

met Emma  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

1. Klopt het dat Mathias, Rémi 
en Robbe toch doordoen met 
de Chiro?  

Ja, dit klopt helemaal. Ze 
hebben ons allemaal 
eens goed 
beetgenomen!! 

2. Klopt het dat er 
verschillende knaagdieren 
ronddwalen in d’Arke?  

Dit is absoluut een fabeltje! Uit 
meerdere onderzoeken in het 
aspilokaal is gebleken dat de 
stank overeen komt met het 
DNA van Rémi zijn scheten! 
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SLOEBERS
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Ontdek in de editie 2021 – 2022 van het 
sloeberreceptenboek welke heerlijke gerechtjes dit 
jaar speciaal voor de sloebertjes werden bereid!  
--------------------------------------------------------------------------  
ZO MAAK JE EEN ECHTE IBEN VERSCHUERE  

Aantal personen: alle lieve sloebers Duur: 
21 jaar  
Benodigdheden:  

- Grote portie leute  
- Een doos vol met handigheid en creativiteit  
- (Eventueel een pintje voor de marinade)  

  
Bereiding:  
Om de goedlachse Iben Verschuere te maken voegen we eerst en vooral 
een goeie portie plezier, een paar lepels gekte en een kan vol avontuur 
toe. Met een Iben verveel je je nooit.   
  
Vervolgens voegen we de hele pak Chiro ervaring eraan toe. Een echte 
Iben Verschuere zit natuurlijk al sinds de sloebers in de Chiro. Dus voeg 
maar 12 jaren lid en 4 jaar leiding toe.   
  
Na al die Chiro ervaring mogen we ook niet vergeten om nog wat 
leergierigheid bij te gieten. Een Iben is geïnteresseerd in van alles en nog 
wat. Momenteel studeert hij orthopedagogie, maar hij heeft ook al een 
tijdje leerkracht gespeeld. En had ik al gezegd dat er ook een grote scheut 
creativiteit bij mag. Want de Iben startte vorig jaar een eigen projectje.  
(Solid, zeker eens opzoeken   )   
  
Vergeet ook niet om nog een brokje van zijn broers Robbe en Jelle toe te 
voegen en dan nog een groot stuk van zijn liefje Martha. Jaja, een Iben 
is niet compleet zonder hen.  
  
Voila, we zijn bij de laatste stap. Als laatste voegen we een hele GROTE 
bak met goesting toe. Want hij ziet het helemaal zitten om dit jaar samen 
met de sloebers heel veel leute te maken!  
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RECEPT OM EEN CHARLOTTE ROUSSEL TE MAKEN, LEKKER EN GEZOND!   

Duur: 21 jaar   

Benodigdheden: de inhoud van een pinata, veel lol, dikke boeken om te 
studeren, een paars leidingskoordje, een rammelende fiets  

Om een super sloeberleidster te maken, beginnen we met een flinke klont 
CHIRO ervaring! Voeg 9 jaar lid en 2 jaar leiding samen. Zo bekom je de 
beste Charlotte leidster. Bij al die Chiro ervaring voeg je grote scheppen 
enthousiasme toe! Wees niet te zuinig: beter te veel dan te weinig.  

Nadien roeren we een stukje jongere broer Louis toe. Zo wordt ze bijna 
even sterk als hij. Dan nog een brokje oudere zus Alice. Enkel zo maak je 
de echte Charlotte Roussel. De volgende stap is het mengen met een zak 
intelligentie. Want de Charlotte dat is één van de slimste leidsters van de 
Chiro. Ze studeert aan de universiteit om dokter te worden!   

Op het einde voeg je nog twee dansbenen toe. Giet er ook nog een luide 
stem over om goed mee te kunnen zingen met liedjes op een feestje! Die 
luide stem komt ook goed van pas wanneer de sloebertjes eens niet goed 
luisteren. :o   

Bij dit heerlijke gerechtje past ook een goede Leuvense Stella Artois.  ---
-----------------------------------------------------------------------  
HOE MAAK JE EEN ECHTE JULIE DECEUNINCK?   

Duur: 20 jaar  

Benodigdheden: lachend gezicht, donkerbruine haren, mooie bruine huid, 
1m78 groot en schoenmaat 39  

Een echte Julie maken is een hele uitdaging die alleen de sloebertjes aan 
kunnen! Hopelijk zien jullie het zitten want het duurt wel eventjes tot je een 
Julie hebt gemaakt.   

In de eerste stap neem je haar zus Emma en broer Lars erbij. Zij samen 
zorgen ervoor dat Julie warm wordt omringt en hierdoor goed kan gaan 
koken.   

Daarna voegen we haar vele hobby’s toe. Neem van elke hobby een 
koffielepeltje, maar het is belangrijk dat jullie van de Chiro een hele 
maatbeker vol nemen. Liefste sloebertjes vergeet niet om heel veel liefde 
voor Julie in de pot te doen, want ze geeft voor de tweede keer leiding aan 
de sloebers.    
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Daarna mag er nog wat liefde voor koetjes en kalfjes bij, want Julie woont 
op een boerderij. Gelukkig is Julie niet bang om haar wat vuil te maken in 
de Chiro, daarom mogen jullie nog 2 handen vol modder toevoegen. Naast 
al deze ingrediënten horen er nog heel veel hersentjes bij, want ze houdt 
van dikke boeken. Julie studeert rechten, dit betekent dat ze goed weet 
wat sloebertjes wel en niet mogen doen in de Chiro. Dus hopelijk spelen 
de sloebertjes nooit vals in een spelletje, anders zal ze het zeker gezien 
hebben.   

Als laatste voegen we nog een snuifje koppigheid toe, een stem van een 
nachtegaal (een vogeltje die heel mooi kan zingen) en bakken vol plezier.  

Eet smakelijk!   

--------------------------------------------------------------------------  
RECEPT VOOR HET MAKEN VAN EEN HEERLIJKE LOTTE CAULIEZ  

Duur: (bijna) 18 jaar  

Benodigdheden: flinke dosis nieuwsgierigheid, heel veel goesting en een 
portie sloeberknuffels  

Lotte Cauliez is een van de nieuwe gerechtjes in het grote Chirokookboek, 
maar daarom zeker niet minder fantastisch, integendeel! Als kersvers 
gerechtje staat deze Lotte Cauliez te popelen om te proeven van het 
leidinggeven en om te ontdekken wat dit allemaal inhoudt.   

Een goeie Lotte Cauliez bestaat vooral uit heel veel creativiteit. Ze studeert 
namelijk grafische en digitale media in Gent. Zo zal ze dus de leukste en 
zotste spelletjes verzinnen! Verder bestaat dit gerechtje ook uit een stevig 
paar dansbenen. Pas zeker op dat deze dansbenen sterk genoeg zijn om 
danslessen te geven in dansschool DR Compagnie en ook om de hele 
avond door te dansen op feestjes.  

Voeg ook nog een grote portie liefde voor de sloebers toe om er een 
schitterend geheel van te maken, vergeet ook zeker de zussenliefde voor 
haar zus Noa, die ook leidster is, niet! Een flinke scheut enthousiasme en 
plezier mag ook zeker niet ontbreken! Reken voldoende tijd om een goeie 
Lotte Cauliez te laten garen, deze komt namelijk elke zondag helemaal 
vanuit het landelijke Geluwe naar de Chiro!  

Een Lotte dient kraakvers opgediend te worden, deze delicatesse is 
namelijk nog zeer jong en viert op 22 december haar meerderjarigheid!   

Ziezo, nu leerde je hoe je heerlijke sloeberleiding maakt!   



17

Voor de mama’s en papa’s: we willen graag een WhatsApp-groepje 
maken met ouders en leiding. Zo kunnen we jullie altijd op de hoogte 
houden van de laatste nieuwtjes en kunnen jullie makkelijk en snel met 
vragen terecht bij de leiding! (Stuur hiervoor aub een berichtje naar Iben: 
0476671102)  

TIJD OM TE KLEUREN! Neem gerust deze kleurplaat van je nieuwe 
favoriete leiding mee naar de eerste activiteit(en), dan geven we jouw 
tekening een mooi plaatsje in ons lokaal!   
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SPEELCLUB 1
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JOW, dit is juliette.  

Een meisje met veel pit 

En dat al vanaf sloeber in de Chiro zit. 

 

Ze speelt al heel haar leven piano, 

Maar courgettes eten is voor haar een echte no go.  

Van Like Me is ze een echte fan.  

Ik denk dat ze alle liedjes meezingen kan. 

 

 Met haar broer Remi en zus Elise is ze niet vaak thuis 

Maar ze is altijd het zonnetje in huis! 

 De speelclubbers van vorige jaar brachten zo veel sfeer 

Dus dacht ze dit jaar, speelclub geef ik nog een keer. 

 

Ze studeert rechten met wat economie 

En ze kan beter vloggen dan CEMI 

Volg zeker haar avonturen op haar kanaal: Bjoetie by Padde 

Je eerste reactie zal zeker zijn ‘JAWADDE DADDE!’ 

Zo dit is dus Juliette 

Dit chiro jaar wordt echt LIT! !  

COURGETTE 
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Dit is Méron, een meisje waarvan je zegt:"wauw!"  
Ze houdt van vele kleuren, maar het meest van baby blauw.  

Méron is een echt nachtmens.  
Als ze zich verveelt speelt ze just dance.  

Ze studeert industrieel product ontwerpen, dus eigenlijk is ze 
een beetje een uitvinder  

dat doet ze in Kortrijk en ze amuseert zich ginder.  
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Louis Roussel is een toffe vent.
Gedurende de week, vind je deze kadee in Gent!

Daar wordt hij industrieel ingenieur
Geel is zijn absolute lievelingskleur!

LOUIS 
AANGENAAM

KENN ISMAKEN

 

Samen met zussen Alice & Charlotte
 amuseert hij zich al, sinds hij sloebertje was, rot

Van speelclubbers wordt Louis blij!
Hij woont op een boerderij.

Zijn lievelingseten? Wok!
Op zijn boerderij had hij een bok.

Een mopje hier een mopje daar,
Louis is helemaal klaar,

voor zijn allereerste leidingsjaar!

peace out 
Louis heeft nooit benauwd!

hopelijk leerden jullie mij nu wat beter kennen xxxx Louis
ps: op de foto's zien jullie mij als speelclubber,  was ik geen

schatje?

YOOOOO

!!Bericht aan de mama's & papa's: 
Net zoals vorig jaar, zullen we weer een WhatsApp groep maken voor de

ouders. Zo houden we jullie op de hoogte van alle Speelclubavonturen! Mogen
we je toevoegen? Stuur dan een sms naar Juliette (0491 63 60 36)
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SPEELCLUB 2
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RAKWI
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Gemaakt op 8 maart 2000

Best bij pasta carbonara

Ingrediënten:
Met de zoete smaak van enthousiasme 
met een vleug je ambitie en socialiteit.

Perfect voor een avondje in de 
bierpompe!

Mensen die houden van wat vrolijkheid 
zullen hier dol op zijn!

Te vinden in Kruiseke.

Martini Bellini: The Eva Edition
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OONA EDITION

Iedereen kent Stella Artois wel, maar hebben jullie 
al gehoord van de ‘Oona Edition’? 
 
Dit biertje bestaat sinds 3 oktober 2002. Sinds 2 
jaar is het welgekend binnen onze leidingsgroep. 

Het is perfect te combineren met een vegitarische 
maaltijd en smaakt het beste tijdens het kijken 
naar een aflevering (of 2, of 3, of ...) van Greys 
Anatomy. 

Voor de fervente sporter kan dit drankje geen 
kwaad. 

In de week is dit biertje niet te missen op kot 
ergens in Gent, en in het weekend wordt het vaak 
gedronken in d’Arke. 

Ingrediëntenlijst: enthousiast - creatief - sportief - 
bruin haar
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20M A R I O N

EDITION

Dit biertje is gegist en gebrouwen de 4de dag 
van oktober in het jaar 2000. Ze is vast en zeker 
gekend met haar 4 jaar binnen de leidingsploeg.

Het komt volledig tot zijn recht bij een combinatie 
van een lekkere gerechtje met pasta en een goed 
boek. 

Orthopedagogie, gaan lopen, of een wandeling 
maken met hond Marley: het kan allemaal!!

Deze allemansvriend is niet te missen in d’ Arke, 
maar zal ook nooit de kans laten om op een feestje 
aanwezig te zijn.

Ingrediënten: een unieke blend van creativiteit, 
enthousiasme en een goed humeur.
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M A R I O N

TITO 1
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Op dit moment zit ik in mijn 6de jaar
grootkeuken in Ieper. Volgend jaar zou ik dan
overgaan naar het 7de jaar restaurantkeuken
in Kortrijk.

STUDIES? 

F E E  S T E Y A E R T

SKATEBOARDSTER

Hoe kijk je naar de tegenstand op deze
olympische spelen?

Ik ga er volledig voor en zet alles op alles om de
olympische spelen te winnen. Met de volle 100%
begin ik aan de strijd en ik geef niet op tot ik de
gouden medaille heb. De tegenstand doet me
weinig. 

Hoe was je voorbereiding naar deze spelen?

Ik heb veel gewerkt en had vooral alleen maar
tijd in de weekends om te oefenen. Ik legde de
lat voor mezelf erg hoog en heb voldoende
kunnen oefenen op de dagen dat ik vrij was.

ENKELE VRAGEN

Hoe schat je komend jaar in? 
ik kijk vooral uit naar de uitdagingen tegen
andere afdelingen. En waar we allemaal veel in
bijleren. 

Misschien nog een laatste boodschap voor de
fans? 

Ik kijk er naar uit om jullie allemaal te leren
kennen tijdens mijn eerste leidingsjaar 😊😊

Chiro 
Ik zit in de chiro sinds ik keti 2 ben. En begin
aan mijn eerste jaar leiding. Ik vind het heel
spannend om leiding te geven maar ik denk
dat mijn eerste jaar als leiding heel tof zal
worden. 

HOBBY'S

Ik ben Fee Steyaert. Ik ben afkomstig uit Brugge. Ik
ben 17 jaar. Ik begin nu aan mijn 4de Chiroseizoen.

PROFIEL

Olympische spelen 2021
Interview Deelnemers

Niet meer, ik studeerde maatschappelijke
veiligheid en ben nu te vinden voor wat meer
spanning. Ik ben brandweerman bij
brandweer Wervik.

STUDIES? 

R O Y  L E M A H I E U

BASEBALLER

Hoe kijk je naar de tegenstand op deze
olympische spelen?

Ik ben vooral bezig met mijn eigen prestaties ik
ben een talent in wat ik doe en geef geen
aandacht aan anderen. De focus ligt op mijn
eigen doelen.

Hoe was je voorbereiding naar deze spelen?

Ik kom terug uit een goede vakantie periode
waar ik ben blijven werken naar de doelen voor
deze spelen en ik ben klaar om te knallen.

ENKELE VRAGEN

Hoe schat je komend jaar in? 

Het word een jaar met veel wedstrijden. Ik kijk
vooral uit naar de battles tegen andere
afdelingen.
Ik hoop dat het een jaar word met veel
overwinningen, toffe activiteiten en veel home
runs.
Het feit dat er weer supporters welkom zijn zal
ons alleen maar ten goede doen.

Misschien nog een laatste boodschap voor de
fans? 

Ik kijk er naar uit om met jullie vele leuke
momenten te delen en natuurlijk om met het
fantastische Belgische team dit jaar te
schitteren.

Voetbal
Ik speel al sinds mijn 7 jaar voetbal.
 Ik speel bij de u21 van eendracht Wervik.
 En na mijn uren ben ik te vinden bij FC de
sultan.

Chiro 
Ik zit in de chiro sinds ik Tito ben. En ik begin
aan mijn 3de jaar leiding. Ik deed al heel wat
ervaring op bij de speelclubbers en bij tito 2.
Ik wil er een jaar van maken met
onvergetelijke momenten waarin we goede
prestaties neer zetten.

Jeugdbrandweer
Ik ben op zaterdagvoormiddag te vinden bij
de jeugdbrandweer waar ik ook leiding geef.

HOBBY'S

Ik ben Roy Lemahieu. Ik ben afkomstig uit Wervik.
 Ik ben 20 jaar. En ik begin nu aan mijn 9de
chiroseizoen.

PROFIEL

Olympische spelen 2021
Interview Deelnemers
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Ik studeer nog steeds. Dat doe ik in kortrijk
aan de Howest. Het is nu mijn derde en laatste
jaar van mijn opleiding
communicatiemanagement. Daarna zal ik mijn
voornamelijk focussen op mijn sportcarrière
die dan op de eerste plaats zal komen. 

STUDIES? 

V I C T O R  C L A E Y S

BASKETBALLER

Hoe kijk je naar de tegenstand op deze
olympische spelen?

Ik weet dat er veel en goede tegenstand is maar
ik kijk toch vooral uit naar Team USA. Met al hun
wereldspelers zullen ze toch de te kloppen ploeg
zijn. 

Hoe was je voorbereiding naar deze spelen?

Ik kende een vlotte voorbereiding en dat vooral
omdat ik een lange vakantie had zonder
herexamens. Ik kon me direct focussen op wat
belangrijk is, namelijk het basketbal.

ENKELE VRAGEN

Hoe schat je komend jaar in? 

Ik kijk erg hard uit naar komend jaar. In de chiro
bijvoorbeeld geef ik terug leiding aan een groep
die ik goed ken en dus al weg mee kan. Ik
studeer ook nog eens af dit jaar dus er staat veel
te gebeuren. Er zullen ook terug fans mogen
komen naar de sportevents. Die zullen mij ook
een extra boost geven.

Misschien nog een laatste boodschap voor de
fans? 

Jaa graag, watch out, cause Victor is coming
through. Groetjes naar alle fans

Basket
Basket speel ik al van kleins af aan. Het zit in
mijn bloed en ik geniet van elke minuut dat ik
het kan spelen. Het is nu al mijn 12de jaar dat
ik het speel. 

Chiro 
De chiro doe ik ook al eventjes. Sinds mijn
12/13 jaar zit ik in de chiro en nu ben ik ook
al even leiding. Het is al mijn derde jaar als
leiding.

HOBBY'S

Ik ben Victor Claeys. Ik ben afkomstig uit Wervik
waar ik achter de kerk woon. Dit jaar word ik 20
jaar, een nieuwe voordeur dus. Die krijg ik op 1
november want op die dag verjaar ik.

PROFIEL

Olympische spelen 2021
Interview Deelnemers
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TITO 2
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KETI
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WANTED 
 

NAAM: MATROOS MATHIAS MOSSELMAN 

GEZOCHT VANWEGE: BOOT VERKEERD 

GEPARKEERD, TE SNEL GEVAREN (X9),  
VERVUILEN VAN DE OCEAAN. 

FYSIEKE BESCHRIJVING: ZWARTE 

KRULLEN, BRIL, LITTEKEN OP 
VOORHOOFD, MAGER GEBOUWD, VAAK 
BUITEN ADEM. 

OPPASSEN VOOR MOPJES DIE EIGENLIJK 
NIET GRAPPIG ZIJN VOORBEELDEN 
HIERVAN ZIJN: GEEF GEEN VUISTJES, 
KIJK NIET OF JE EEN VLEKJE OP JE T-
SHIRT HEBT EN ALLES WAT EIGENLIJK 

UIT ZIJN MOND KOMT! 

 

2 TRUTHS, 1 LIE (ZOEK DE LEUGEN) 

1) IK BEN OOIT NOG MET KANO EN DE STEP NAAR SCHOOL GEWEEST 
(DISCLAIMER: DIT NIET TEGELIJKERTIJD) 

 
2) IK SLOOT MIJ VROEGER ELKE ZONDAG OP IN DE ZOLDER OM NIET NAAR DE 

CHIRO TE MOETEN KOMEN 
 

3) IK BEN DE OUDSTE PIRAAT OOIT IN DEZE CHIRO 

 

REWARD 

DEAD OR ALIVE 

69 FRANKEN 
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WANTED 
 

NAAM: KOK LIES “LACHTGRAAG” KLETSE 

GEZOCHT VANWEGE: VERSTOREN 

OPENBARE ORDE, DRONKEN GEVAREN, 
ILLEGAAL VISSEN, HET DOWNLOADEN VAN 
ILLEGALE MUZIEK (PIRATERIJ). 

FYSIEKE BESCHRIJVING: DONKER HAAR, 
MIDDELGROOT, LITTEKEN IN DE 
WENKBRAUW, TATTOO ACHTER HET OOR 
VAN EEN HARTJE 

 

 

OPGELET: IS GEEN ZEE-EGEL OM ZONDER VISNET TE VANGEN EN KAN ZEKER 
HAAR MEERMANNETJE STAAN. WEES DUS HEEL VOORZICHTIG EN OP JE HOEDE 
ALS U ZICH IN HAAR BUURT BEVIND. 

2 TRUTHS, 1 LIE (ZOEK DE LEUGEN) 

1) IK WAS ZODANIG HEES DAT EEN SLOEBERMATROOS ZICH ZOWAAR IN MIJN 

PLAATS MOEST SPREKEN 
 

2) IK STAK OOIT EENS EEN ERWT ZODANIG DIEP IN MIJN NEUS DAT IK DEZE ER 
NIET MEER UITKREEG 
 

3) IK WAS OOIT EENS OP KAMP HET ENIGSTE MEISJE BINNEN MIJN AFDELING 
EN HEB TOEN EEN LADDERCOMPETITIE GEWONNEN TEGEN ALLE JONGENS 

  

 

REWARD 

DEAD OR ALIVE 

420069£ 
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WANTED 
 

NAAM: STUURVROUW LUNA LEEUWZEE 
LOBSTER 

GEZOCHT VANWEGE: HET STOKEN VAN 
HAAR EIGEN RUM, VERHANDELEN IN 
EXOTISCHE VOGELS, SLAGEN EN 
VERWONDINGEN 

FYSIEKE BESCHRIJVING: MIDDELLANG 
‘APART’ BRUINBLOND HAAR, SOMS EEN 
BRIL, LITTEKEN OP VOORHOOFD, KLEIN, 
MAGER, MOOIE GLIMLACH 

 

LET OP VOOR HAAR AANSTEKELIJK ENTHOUSIASME, DIT IS IMMERS ZOALS EEN 
SIRENE DIE JE IN DE VAL LOKT. BENADER HAAR HEEL VOORZICHTIG EN 
BEDACHTZAAM OF JE ZOU WEL EENS EEN PIJNLIJKE DOOD KUNNEN STERVEN 

 

2 TRUTHS, 1 LIE (ZOEK DE LEUGEN) 

1) IK SPEEL NOOIT VALS 
 

2) IK HEB OOIT EENS PIPI GEDAAN IN EEN BOOTJE EN IN EEN BOOTJE 
GESLAPEN (OF DIT HETZELFDE BOOTJE IS LAAT IK IN HET MIDDEN) 
 

3) IK SLAAP SOMS IN EEN HANGMAT 

 

 

REWARD 

DEAD OR ALIVE 

73908 KUNA 
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WANTED 
 

NAAM: KAPITEIN TIEL TOLFIJN TONIJN 

GEZOCHT VANWEGE: VERKRACHTEN VAN 
EEN ZEEMEERMIN, BRANDSTICHTING, 

ILLEGAAL DOWNLOADEN VAN FILMS EN 
SERIES, HET ETEN VAN ANANAS OP PIZZA 

FYSIEKE BESCHRIJVING: WIT MIDDELLANG 

HAAR GEASSOCIEERD MET EEN JAPANS 
ANIMEKARAKTER, TENGER GEBOUWD. 
KUILTJES IN KAKEN, LITTEKEN OP NEUS 
EN VERASSEND FLEXIBELE HOOFDHUID.  

 

 

OPGELET: ZINGT HEEL GRAAG, MAAR OOK HEEL VALS. HET LANGE HAAR KAN JE 
OOK AFLEIDEN VAN ZIJN MANNELIJKHEID, MAAR IS STERKER DAN JE DENKT. 

 

2 TRUTHS, 1 LIE (ZOEK DE LEUGEN) 

1) IK BEN OOIT NOG ALS DUIKER NAAR SCHOOL GEFIETST, MET ZWEMVLIEZEN 
EROP EN ERAAN. 
 

2) OP KAMP STAL IK OOIT EENS EEN SCHAAP EN BOND DEZE AAN DE 

LEIDINGSTENT 
 

3) IK HEB AL PLASTISCHE CHIRURGIE ONDERGAAN 

 

REWARD 

DEAD 

€1000000 
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ASPI
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Zit je in het 5e of 6e middelbaar?
Ben je flexibel, gezellig en/of enthousiast?

Heb je een speciale affiniteit met verf, modder of idiote 
ideeën?

Ben je een creatieve duizendpoot?
Of wil je jou chiroleven opkrikken naar een hoger niveau? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat kun je van ons verwachten

Gevarieerde dagtaken.
Kansen om te groeien en bij te leren.

Aantrekkelijke condities.
Een leuke omgeving.

Dikke leute.

Interesse?
Aarzel niet om je CV en motivatiebrief door te sturen naar 

xxxx
of kom op zondag 12 september gewoon eens langs  op onze 

kantoren voor een verkennend gesprek.

COLLEGA’S GEZOCHT!!!
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De kampleiding

Wij presenteren jullie: de kampleiding van 2021-2020! 
Het team bestaat uit Zoé Masschelein (0472/02 84 87), Victor Claeys 

(0497/ 27 57 24) en Noa Cauliez (0478/05 30 36).

Vragen? 
Bij vragen kun je de kampleiding contacteren via 

chirojow.kampleiding@gmail.com of bel gerust naar één van de 
bovenstaande nummers.
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Bivaksparen

Het Chirojaar is terug begonnen en stilletjes aan beginnen

we al te denken aan het bivak van 2022 dat dit jaar

doorgaat van 31 juli tot 10 augustus in Bree. 

 Voor sommige mensen kan het makkelijker zijn om de

kosten van de inschrijving voor het kamp wat te spreiden,

daarmee kan je bij Chiro Jow Wervik doen aan

bivaksparen.

 
 

Hoe werkt dit?
 

Wekelijks/Maandelijks kunt u een bedrag van 10/25/50

euro storten op het rekeningnummer 

BE09-0015-6921-3556. 
 Vergeet zeker niet de vermelding van je 

naam, voornaam, afdeling en bivak 2022 niet!
Graag zouden we ook vragen dat u telkens het bewijs van

overschrijving bijhoudt, dit om eventuele misverstanden te

vermijden. Het totale inschrijvingsbedrag komt op 140 euro

pp. Voor speelclubbers, rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s. 110

euro voor sloebers (vertrekken 3 dagen later). 

Bij vragen aarzel zeker niet om de

kampleiding te contacteren: 

Zoé Masschelein: 0472/02 84 87

Victor Claeys: 0479/ 27 57 24

Noa Caulliez: 0478/05 30 36
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Koken met Jos

Beste chirowieten,

Mijn naam is Jos, kookouder 
bij de Chiro. Na een meer 
dan geslaagd kamp & vele 
complimenten omwille 
van het lekkere eten, heb 
ik het volgende besloten. 
Dit jaar zal ik elke uitgave 
mijn grote receptenboek 
eens opendoen, om mijn 
klassiekers/favoriete recepten 
met jullie te delen. Normaal 
is dit dikke receptenboek, na 
al die jaren kookouder te zijn, 
strikt geheim. Maar ik heb 
jullie smeekbedes gehoord! 
Hier komt het eerste recept 
uit de editie ‘Koken met Jos’: 
WAP!
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WAP (Worst Appelmoes Puree)

Benodigdheden: 
- Worst
- Aardappelen
- Appelmoes
- Water
- Boter
- Melk
- Peper / zout
- Melk 
- ei

1. Schil de aardappelen.  Snij in stukjes 
(ongeveer 2cm), doe in een kom koud water, giet 
af en stoom gaar in 10 à 15 minuten vanaf het 
water kookt.  
2. Schil de appels, verwijder het klokhuis en 
snij ze in stukken.
3. Doe ze in een pot. Voeg een glas water en 
eetlepel boter toe. Gaar onder deksel op een laag 
vuurtje. Roer af en toe in de pot. Let op dat het 
niet aanbakt. Plet grof of fijn tot appelmoes.
4. Warm de melk op. Kruid met een mespunt 
nootmuskaat, peper en zout.
5. Warm een pan op. Smelt een klont boter. 
Bak de worsten in de bruisende boter. Draai ze 
regelmatig om met een tang.
6. Stamp de aardappelen tot puree van het 
vuur. Voeg de warme melk, het ei en de boter 
toe. Roer onder elkaar tot een smeuïge puree. 
Proef en kruid af naar smaak met peper, zout of 
nootmuskaat.
7. Lepel de puree op het bord. Serveer met 
een worst en appelmoes.

Ziezo, het eerste recept is inderdaad een 
gekende klassieker! Sturen jullie het resultaat 
van jullie worst-appelmoes-puree door: 1 adres : 
jowaddetje@hotmail.be? Ik ben benieuwd! 
Veel kookpret!
Jos
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WIST JE DAT… 
-het een fantastisch bivak was in Tessenderloo? 

-we er weer een fantastisch Chiro-jaar van zullen maken? 

-Eva, Juliette en Emma de nieuwe redactie van het jowaddeke zijn? 

-de redactie het Jowaddeke eens in een nieuw jasje heeft gestoken? 

-de redactie een echt interview hebben gedaan met HLN? 

-de redactie nu bv’s zijn? 

-er 6 leiding stoppen? 

-wij hen nogmaals enorm willen bedanken?  

-we dit jaar 7 nieuwe leiding hebben? 

-de afdelingen speelclub en tito worden gesplitst? 

-Chiro de grootste jeugdbeweging is in Vlaanderen? 

-1 op de 8 Vlamingen ooit in de Chiro zat? 

-Juliette haar lievelingsliedje Zoutelande is? 

-Rune en Luna de hoofdleiders zijn? 

-een slak 3 jaar kan slapen? 

-de melk van een nijlpaard lichtroze is? 

-een kwal geen hersenen heeft? 

-mensen en bananen voor 50% hetzelfde DNA hebben? 

-een scheet laten goed is voor een te grote bloeddruk? 

-vogels niet plassen? 

-een kakkerlak ieder kwartier een scheet laat? 

-een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat? 

-de olifant het enige dier is dat niet kan springen? 

-volgens de bijbel eerst de kip was en toen het ei? 

-vierjarigen gemiddeld 437 vragen per dag stellen? 

-een wortel doorbijten even makkelijk is als een vinger doorbijten? 

-schildpadden ademen door hun kont? 
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CHIROSCOOP
Ook bij het nieuwe werkjaar is onze huiswaarzegster weer van de partij! Ze keek eens 
extra diep in de sterren, om te zien in welk spel je dit jaar zal uitblinken. Benieuwd wat dit 
jaar voor jou in petto heeft? Check it out!

Koop eens een horloge! Je bent een echte laatkomer, alles is altijd chill bij jou. Pas 
op dat je niet later dan 14u in de Chiro bent. Wie de formatie mist moet een liedje 
zingen, warm je stem alvast maar op! 
Spel waarin je uitblinkt: ‘wolfje, wolfje, hoe laat is het?’

Ram

Kreeft

Jij verandert dit jaar in DE uitstelkampioen. Huiswerk vergeten te maken is je 
specialiteit! Probeer wel eens wat originelere excuses te vinden, de juf zal heus 
niet elke keer geloven dat je hond honger had. Een andere oplossing is natuurlijk 
je huiswerk echt maken, maar als ik zou moeten kiezen tussen huiswerk maken en 
Chiro, zou ik ook voor dat laatste gaan!
Spel waarin je uitblinkt: vlaggenwacht

Steenbok

Wauw! Wat is er met jou gebeurd? Heb je een wonderdrankje gedronken of een 
klavertje 4 gevonden? Iedereen staat perplex van jouw talenten en overwinningen! 
Dit wordt echt JOUW jaar! Enkel vrijdag de dertiende kan nog tegenvallen. 
Spel waarin je uitblinkt: ALLES

Tweeling 

Jouw leven zal eventjes op een sensationele soap lijken, vol met drama. Probeer je 
er niet te veel van aan te trekken, alles komt uiteindelijk goed! Laat je niet meeslepen 
door de roddels van je vrienden, kijk naar jezelf! Toon dat je te vertrouwen bent! 
Spel waarin je uitblinkt: verstoppertje

Leeuw

De persoon waar je sinds kamp stiekem een crush op had, ziet er nu nog knapper 
uit! Waar wacht je nog op Kreeft? Je leeft nu! Je hebt niets te verliezen. Misschien 
is een picknickdate wel een goed idee? 
Spel waarin je uitblinkt: niet echt iets, je weet wat ze zeggen: geen geluk in 
het spel is geluk in de liefde!
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Hoe vuiler hoe liever! Je mama ziet je graag komen na de activiteit, met alle verf 
modder aan je kleren. Hoe vuiler jij bent, hoe meer je je geamuseerd hebt. Niets vind 
jij te vies! Bovendien maak je je vrienden graag gratis en voor niets mee vuil! Pas 
wel een beetje op, na een tijdje kan het zijn dat ze dit niet meer zo tof vinden. Stop is 
stop! Spel waarin je uitblinkt: kotjesrugby in de modder

Vissen

Tetteren is je specialiteit! Elke zondag vertel je naar hartenlust aan je vriendjes 
en vriendinnetjes, wat je afgelopen week wel niet hebt beleefd! Het zou wel eens 
kunnen dat deze maand een – voor jou – speciaal persoon, extra goed luistert. 
Blijft het bij een diepe vriendschap, of wordt het wat meer? De tijd zal het uitwijzen! 
Maar vergeet niet af en te zelf te luisteren! 
Spel waarin je uitblinkt: zeg eens euh…

Boogschutter

Schorpioen

Beeld je de meest wilde avonturen in, die je maar kan bedenken. Dat is wat jij deze 
maand zal meemaken! Natuurlijk beleef je deze gekke avonturen niet alleen, in mijn 
glazen bol zag ik een Boogschutter aan je zijde staan! Dat belooft plezant te worden! 
Probeer wel af en toe ook de rust op te zoeken, temper je energie. Spel waarin je 
uitblinkt: 2 is te weinig, 3 is te veel.

Jouw jaar neemt een ietwat moeilijkere start, het is wat aanpassen aan de nieuwe 
groep en nieuwe leiding. Geen zorgen Schorpioen, na de eerste activiteit zal je je 
veel beter voelen! Niet nadenken, gewoon doen! Laat je maar volledig gaan! 
Spel waarin je uitblinkt: uitrekkertje

Stier

Meerdere vreugdekreten weerklinken bij het zien van je nieuwe leiding, wat een goed 
begin van het jaar! Als je dan met je afdeling samenkomt op zondag, zit de sfeer 
meer dan goed. Je voelt je kei goed in de groep en gooit alle remmen los. Met jouw 
(flauwe) mopjes, wordt elke zondag een feest!  Spel waarin je uitblinkt: dode vis!

Waterman

Het is weer voorbij die mooie zomer…. Probeer je op te trekken aan de kleine dingen. 
Ik weet het, maagd, terug naar school is niet leuk! Maar het kan niet altijd vakantie 
zijn! Stop met somber zijn & geniet extra van je zondag. Zo laadt je energie op voor 
de rest van de week. Voor je het weet is het herfstvakantie. Spel waarin je uitblinkt: 
rugby

Maagd

Het is tijd voor een detox: gedaan met tv kijken of uren op sociale media scrollen, 
wees eens wat socialer!  Weg met die gsm, trek naar buiten om te praten met je 
vrienden in real life. Daar is de Chiro de uitstekende plek voor! Je zult zien dat je 
veel meer energie hebt!  Spel waarin je uitblinkt: ik telefoneer naar

Weegschaal

Chiro Jow Shop

REKENING

1x Blauwe sweater  € 20 
1x Blauwe T-shirt  € 6

Totaal:     € 26  

Hartelijk dank en tot 
zondag! :)
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Beeld je de meest wilde avonturen in, die je maar kan bedenken. Dat is wat jij deze 
maand zal meemaken! Natuurlijk beleef je deze gekke avonturen niet alleen, in mijn 
glazen bol zag ik een Boogschutter aan je zijde staan! Dat belooft plezant te worden! 
Probeer wel af en toe ook de rust op te zoeken, temper je energie. Spel waarin je 
uitblinkt: 2 is te weinig, 3 is te veel.

Chiro Jow Shop

REKENING

1x Blauwe sweater  € 20 
1x Blauwe T-shirt  € 6

Totaal:     € 26  

Hartelijk dank en tot 
zondag! :)

CHIRO JOW KLEDIJ TE KOOP!

Bij interesse contacteer Dorine Lesage op 
het nummer 0491 56 08 40
Verder kan je ook langs bij haar huis: 
Kasteelstraat 16 te Wervik.

Daarnaast zal er ook de mogelijkheid 
zijn deze kledij te kopen de eerste paar 
activiteiten op d’Arke.
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Verhuurt

CHIROJow

Grote tent (5 op 10m) 2 extra grote tenten (6 op 16m)

Ook te verkrijgen: tafels, banken, keukengerei en ander divers materiaal

Bij interesse of voor meer info neem gerust een kijkje op www.chirojow.
be/verhuur of neem contact op met 

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

Chirojowwervik
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BEDANKT AAN AL ONZE SPONSORS 
VAN HET AFGELOPEN JAAR!
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S P O N S O R S
 GEZOCHT!

Wil jij ons dit jaar (opnieuw) sponsoren? 
Neem dan zeker contact op via 

info@chirojow.be of via 0491 95 50 93 (Luna Pottie)
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C O N T A C T E N L I J S T

Afdeling Naam   Achternaam  Gsm nr  E-mailadres

Sloebers  Iben    Verschuere  0476 67 11 02  ibenverschuere@gmail.com  
Sloebers Charlotte   Roussel   0477 32 09 89  charlotte.roussel@gmail.com
Sloebers Julie    Deceuninck  0471 23 27 96  j.deceuninck@gmail.com
Sloebers Lotte   Cauliez  0475 67 36 15  cauliezlotte@gmail.com

Speelclub 1 Juliette   Depuydt  0491 63 60 36  depuydtjuliette@gmail.com
Speelclub 1 Méron    Delporte  0492 56 40 70  meron.delporte@outlook.com
Speelclub 1 Louis    Roussel  0479 53 51 97  louis.roussel02@gmail.com

Speelclub 2 Rémi    Bruggeman  0468 22 91 85  remibruggeman2000@gmail.com
Speelclub 2 Rune    Durnez   0474 43 62 93  runedurnez@gmail.com
Speelclub 2 Noa   Cauliez  0478 05 30 36  noa.cauliez@outlook.be
Speelclub 2 Emma    Deceuninck  0470 32 88 69  e.deceuninck@hotmail.com

Rakwi  Eva    Buyse   0492 87 66 78  eva.buyse@hotmail.com  
Rakwi  Marion   Bruggeman  0473 42 98 26  marion.brugg@gmail.com
Rakwi  Nore    Durnez   0477 93 85 09  noredurnez@gmail.com
Rakwi  Oona   Deman   0479 63 71 97  oonademan@hotmail.com
Rakwi  Loic   Masschelein  0468 02 40 55  loic.masschelein03@gmail.com

Tito 1  Roy   Lemahieu  0471 68 07 05  roylemahieu@hotmail.com
Tito 1  Victor   Claeys   0497 27 57 24  claeys.victor@gmail.com
Tito 1  Fee   Steyaert  0499 19 38 54  steyaertfee@gmail.com

Tito 2  Zoé   Masschelein  0472 02 84 87  zoemasschelein@gmail.com
Tito 2  Eileen   Bossuyt  0492 82 41 19  eileenbossuyt@hotmail.com 
Tito 2  Freya    Buyse   0494 41 81 99  freya.buyse@hotmail.be
Tito 2  Thijs   Vandecandelaere 0478 07 51 45  tijs.vandecandelaere@gmail.com

Keti  Mathias   Bruggeman  0495 94 95 61  bruggeman.mathias@hotmail.com 
Keti  Lies    Cael   0487 35 36 53  lieze-wies@hotmail.com
Keti  Tiel    Delporte  0498 54 98 26  tiel.delporte@gmail.com
Keti  Luna   Pottie   0491 95 50 93  luna.pottie@gmail.com

Aspi  Robbe   Verschuere  0471 76 08 60  robbe.verscheure@gmail.com
Aspi  Meine   Vandenbraembussche  0497 02 91 47 meine.vdbb@gmail.com
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Veel creatief materiaal en MEGA LEUKE ideeen!

Wij zijn specialist in creativiteit én zitten bomvol inspiratie 
om te delen. Met je Chirolidkaart krijg je 10% korting op 
knutselmateriaal.

De winkel van de Chiro!
Uit ons brede aanbod Chirokleren kies je 

de kleren waarin je je comfortabel voelt. Alle vormen 
en combinaties van Chirokleren kunnen, niets moet. 

Daarom bieden we bewust een ruim assortiment kleren 
aan, zodat iedereen een eigen keuze kan maken. 

Je vindt er ook toffe Chirogeschenken voor 
de grote fans en kleine bewonderaars!

debanier.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief 
& volg ons op sociale media:

3, 2, 1 ... ACTIE!

Check onze uitgebreide collectie 
gezelschapspellen, speelgoed, circusgerief 

en origineel spelmateriaal!

Spring eens binnen in één 
van onze 11 winkels. 

debanier.be/winkels

DeBanier baniercreatiefde.banier


