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Woordje vooraf
Ja dadde,

Het nieuwe werkjaar van Chiro Jow Wervik is alweer een flink 
eind opgeschoten, en wat voor een nieuw werkjaar het al is 
geweest! 
In oktober organiseerden we een spetterende fuif - wat een 
feestje was me dat! -, in november spendeerde de leidingsploeg 
al hun vrije tijd aan het maken van de o-ver-heerlijke 
truffels en daarna smulden we met onze familie’s heerlijke 
spaghetti en macaroni, in gezelschap van het prachtige filmpje 
met een terugblik op het prachtige kamp. Maar tussen al dat 
gefeest, getruffel en gesmul door, stonden onze leiding 
en leden er steeds weer met een grote glimlach tijdens de 
activiteiten, ook nu het weer wat slechter en de dagen korter 
worden. 

Net zoals het vorige jowaddetje, kunt u zich weer verwachten 
aan tal van artikeltjes; zo kregen we onderandere post uit 
het buitenland, hebben we een Belgisch kampioen in ons midden 
en heeft Jos ons weer voorzien van een lekker receptje die 
zeker de moeite waard is om uit te proberen in deze koude 
wintermaanden.

En hoewel het nog wat vroeg is (maar eerlijk, de redactie 
is al volledig in de stemming), willen we namens heel de 
leidersploeg, onze volwassen begeleiders en secretarissen, 
jullie een zalig Kerst en een prettig nieuw jaar toewensen!

De redactie wenst u veel leesplezier toe!

Xoxo Emma, Juliette en Eva



Post uit het buitenland!
Wij hebben leuk nieuws! Met de redactie ontvingen we een postkaartje van de enige 
echte Remi Bruggeman, jaja, die leider die in het verre Frankrijk op erasmus is! Wij 
kijken alvast uit naar zijn terugkomst, maar tot dan; geniet nog van het avontuur!

Bouan jou Chiro JOW Wervik !

Tussen het harde studeren en de vele citytrips door 
vond ik de tijd om jullie een kaartje te schrijven 
vanuit het toch wel heel zonnige Aix-en-Provence, 
waar ik op vakantie, euhm… ik bedoel Erasmus-
uitwisseling ben. Wat doe je als je op zondag niet 
naar de Chiro kan? Dan ga je citytrips doen, 
natuurlijk: Parijs, Nice, Marseille en Lyon ken ik 
ondertussen als mijn broekzak! Oftewel leer je een 
nieuwe taal, zoals het Provençaals, de regionale taal 
van de Provence! Geniet nog van mijn vakantie… ik 
bedoel Erasmusfoto’s en tot binnenkort!

À bèn lèu !



Remi Bruggeman

13100, Avenue Jules Ferry 31, 

Pavillon 7, chambre 7417

Aix-en-Provence, Frankrijk



VB artikel Hey Chirowieten 

 

De herfst is voor Chiro Jow Wervik … 

… op ‘teambuilding’ gaan met de leiding. 

… alle hens aan dek bij de Ketileiding om hun Ketiploeg tijdig te registreren om begin juli 
met Chiro Nationaal met 300 Keti’s deel te nemen aan een buitenlands kamp in 
Denemarken, en het is gelukt! De Keti’s kijken dus uit naar een zomer met 2 
chirokampen. Ook de Aspi’s en leiding kunnen uitkijken naar 2 chirokampen want in 2022 
organiseert Chiro Nationaal voor hen Krinkel! 

… financiële sponsors zoeken om onze werking mee mogelijk te maken – nieuwe 
sponsors zijn nog steeds welkom "#$% 

… met de leiding een fuif organiseren en er een spetterend feestje van maken. Het zal bij 
veel jonge gasten nog lang bijblijven. 

… terug wennen aan de koude aan de blote benen.  

… geen ‘gras’ meer op het middenplein van d’ Arke maar modder … springen in de 
plassen, rollen in de modder, ons bekladden met verf … dat kunnen we als de besten! 

… de modder eens gaan opzoeken in de Franse bossen in Wervicq-Sud. 

… op de Dag van de Jeugdbeweging op school, op het werk, in Wervik of elders laten zien 
dat we van Chiro Jow Wervik zijn.  

… met het werkgroepje ‘kampplaatsen’ op verkenning gaan om bivakplaatsen voor 
binnen enkele jaren vast te leggen. 

… de afdelingsweekends volop voorbereiden. 

… tenten bestellen voor volgend bivak in Bree. 

… truffels verkopen – ze eerst gedurende 4 weken maken in de eigen truffelfabriek – 
merci om de overheerlijke truffels (mee) te (ver)kopen. 

… smullen van de spaghetti en macaroni tijdens de Italiaanse avond, van de bakkunsten 
van de leiding (of hun mama’s en oma’s "#$%) en genieten van het bivakfilmpje. 

 

Jullie VB’s  

Toni en Hilde 

 

 

 

 

 

 



Vraag aan 

Wat willen jullie van de sint?

Ik 
wil 7 paar 

happy socks, zo 
blijven mijn voeten 

de hele winter warm en 
kan ik elke dag van de 
week stoefen met hoe cool 
mijn sokken zijn. Door 
coole sokken dans ik ook 
vééééél beter in mijn 
favo jeugdhuis (AKA 

de Beepee) Ik 
zou heel 

graag plantjes 
willen om mijn kot wat 

op te vrolijken!! Het 
liefst plantjes die niet 
veel water nodig hebben 
zodat ze niet na 1 week 
al dood gaan…

Regenlaarsjes!! 
Zo blijven mijn 

voetjes droog op een 
regenachtige activiteit!



Gossips met Eva & Juliette
Remi nam stiekem doping, enkel zo is hij BK Knikkeren geworden. Bij de

plastest is dit ontdekt, dan heeft hij de organisatie omgekocht.
 

Luna werkt in de kastaar en steelt er bij elk bordje warme hapjes die ze moet
opdienen een mini frikandelleke.

 
Een lid van de tito's kan heel goed uit het raam klimmen.

 
Julie haar deelname bij K2 door K3 eidigde omdat het niveauverschil te groot

was, waardoor mensen het geen spannende televisie meer zouden vinden.
 

Charlotte Roussel is door haar wanorde DE reden waarom broer Louis altijd
zijn trein mist richting Gent.

 
Noa is smoorverliefd op een Chiroleider!

 
Marion werkt als redster in het zwembad en gooit er alle ksa'ers buiten wegens

'te luidruchtig' en 'vormen een gevaar voor zichzelf en mensen in hun
omgeving'.

 
De truffelfabriek is eigenlijk een paddenstoel waarin kaboutertjes de chocolade

voor ons maken.
 

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



Sloebers



Lieve Sloebers

Wij, de sloeberleiding, verlangen al heel het jaar naar deze speciale dag. En eindelijk is het zover!

Omdat we heel braaf zijn geweest dit jaar, hopen we op heel veel cadeautjes van de liefste Sint &

zijn pieten. Natuurlijk moeten jullie wel enkele dingetjes doen om je voor te bereiden op deze super

belangrijke dag! Gelukkig hebben we een lijstje voor jullie gemaakt, zodat je niks vergeet! 

o Zet jullie schoen klaar op 5 december

o Zorg dat je verlanglijstje in je schoen zit 

o Vergeet geen lekkere wortel in je schoen te steken voor Slechtweervandaag

o Een lekker pintje voor de piet 

o Speel het Sintspelletje op de pagina hiernaast! 

o Ga vroeg gaan slapen, zodat de sint tijd heeft om langs te komen

o Als je wakker wordt, loop dan zo snel mogelijk naar beneden om te kijken welke cadeautjes je hebt gekregen. 

o Speel heel de dag door met je nieuwe cadeautjes

o Eet op 6 december zoveel mogelijk klaaskoeken, picknicken, mandarijntjes & speculoos 

o Wees nog het hele jaar braaf, zodat je volgend jaar weer cadeautjes krijgt 

Veel plezier op deze leuke dag! 

Van jullie kapoenen, 

Iben, Lotte, Julie & Charlotte 



Lieve Sloebers

Wij, de sloeberleiding, verlangen al heel het jaar naar deze speciale dag. En eindelijk is het zover!

Omdat we heel braaf zijn geweest dit jaar, hopen we op heel veel cadeautjes van de liefste Sint &

zijn pieten. Natuurlijk moeten jullie wel enkele dingetjes doen om je voor te bereiden op deze super

belangrijke dag! Gelukkig hebben we een lijstje voor jullie gemaakt, zodat je niks vergeet! 

o Zet jullie schoen klaar op 5 december

o Zorg dat je verlanglijstje in je schoen zit 

o Vergeet geen lekkere wortel in je schoen te steken voor Slechtweervandaag

o Een lekker pintje voor de piet 

o Speel het Sintspelletje op de pagina hiernaast! 

o Ga vroeg gaan slapen, zodat de sint tijd heeft om langs te komen

o Als je wakker wordt, loop dan zo snel mogelijk naar beneden om te kijken welke cadeautjes je hebt gekregen. 

o Speel heel de dag door met je nieuwe cadeautjes

o Eet op 6 december zoveel mogelijk klaaskoeken, picknicken, mandarijntjes & speculoos 

o Wees nog het hele jaar braaf, zodat je volgend jaar weer cadeautjes krijgt 

Veel plezier op deze leuke dag! 

Van jullie kapoenen, 

Iben, Lotte, Julie & Charlotte 

-------------------------------------------------------------------------

In afwachting tot de Sint en de pieten langskomen, kan je al deze memory spelen.
Knip deze kaartjes uit en speel de memory!



Speelclub 1



Speelclubbers, roetpiet heeft jullie hulp 
nodig!! 

  

Zoals jullie weten zien Sinterklaas en roetpiet alles en dus 
ook onze super, super coole activiteiten. Omdat roetpiet de 
Chiro (en vooral ons) zoooo leuk vindt, wil hij nu zelf weten 
hoe het voelt om een speelclubber te zijn! 
  

Aangezien het al zo lang geleden is dat wij speelclubbers zijn 
geweest, weten wij niet meer zo goed hoe het voelt. Daarom 
hebben we jullie hulp nodig!  
  

Jullie moeten een Chiro-bucketlist maken met allemaal 
dingetjes en spelletjes die je zeker moet gedaan hebben als 
speelclubber. Vergeet deze zeker niet in jullie schoen te 
steken! Roetpiet kan het zo gemakkelijk meenemen naar 
Spanje. Zo zal hij onder de zon ontdekken hoe cool het 
wel niet is om een echte speelclubber te zijn. 

  

HELP!!! 

Om jullie te helpen hebben we elk ons must-do al 
opgeschreven.   

 



De Chiro 
bucketlist 

 
• In de modder sleren 
• Een wafel eten als 4-uurtje 
• Een super coole sjoring 

bouwen in je lokaal, die veel 
beter is dan die van de 
anderen  
• ..................................................... 
• .................................................. 
• .................................................... 
• .................................................... 
●................................................... 
• ...................................................... 

van .................. voor roetpiet.  



Speelclub 2



 

 

HELP!!  

DE SINT IS EEN BEETJE VERSTROOID EN WEET NIET MEER WIE VAN DE 
LEIDING WELK PAKJE KRIJGT….  

HELPEN JULLIE MEEZOEKEN VOOR WIE DEZE PAKJES ZIJN?  

 

 
 

   



AI, DE SINT HEEFT NOG EEN PROBLEEMPJE…  

AANGEZIEN RÉMI IN FRANKRIJK ZIT, GAAT DE SINT 
HELEMAAL TOT DAAR MOETEN GAAN MET ZIJN PAARD, 
MAAR DE SINT IS DE WEG KWIJTGERAAKT! HELP JIJ DE SINT?  

Groetjes 

Jullie allerliefste speelclubleiding: Rémi, Rune, Noa en Emma <3 <3 
 
 
 
 
 
 
 
Oplossing 
Noa: hoelahoep, oorbellen en micro 
Rune: bicky burger en happy socks  
Emma: fluitje en fluostiften 



Rakwi



 

Veel chocolade, 
nieuwe kleren, 
reis naar Ijsland     

Flinke kindjes 

Teddybeer, 
iphone 30, 
nieuw fietsslot 

Het is weer de favoriete tijd van het jaar voor de meeste 
kindjes, maar ook van de Rakwi leiding! Na zo’n druk, raar 
jaar hopen zij op een leuk cadeautje van Sinterklaas en Piet. 
Ze hebben het tenslotte verdient, toch? Ontdek wat jullie 
leiding EN Sjoepap (dat groene wezentje) op hun verlanglijstje 
heeft staan en waarvoor zij hun schoentje zullen zetten!

xoxo de super toffe, flinke Rakwi leiding.

1

2

3

Antwoorden:
Marion: 3
Oona: 1
Sjoepap: 2



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vrede op 
aarde 

Truffels van 
de chiro  

Nieuwe 
pantoffels   

 Goedie 
punten 

Citytrip 
naar Rome 

Nieuwe 
paar 
snekears 

Rijbewijs 

Goeie 
punten 

Gekke 
makeover 
van 
rakwilokaal  

Antwoorden:
Nore: 2
Loic: 1
Eva: 2

1 2 3



Tito 1



 

 

 

 

 

 

 

 

Hoera! Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan.. 
De sint is eindelijk weer in het land dus dat betekend.. CADEAUTJES 

Dag maten, makkers, TITO 1’s  xoxo 
Moest ik al het geld van de wereld hebben zou ik elke dag sinterklaas spelen en zou 
ik mijn liefste leiding cadeautjes geven, moest ik sinterklaas zijn zou ik Victor een 

basketbal geven zo dat hij extra veel kan oefenen op zijn volgende wedstrijden. Ik zou 
aan Roy een mario kart racebaan geven, zo dat hij zich meer in zijn rol kan inleven. En 

aan Fee zou ik een nieuw skateboard geven want ik heb gehoord dat die van haar 
gebroken is…  

 
De vraag is, wat zou tito 1 geven aan alle brave kinderen moesten ze de sint zijn? 

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- 
  
 
 
 



Tito 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Liefste Titotjes 

Het is bijna zover! De Sint komt :)) 

Zoals jullie alvast wel gemerkt hebben, hebben jullie lieve 
leiders al heel wat gunsten voor jullie gedaan. Wat worden 
jullie toch verwend.  

Maar ook wil de leiding een Sint cadeautje. Dat verdienen ze 
wel na al de moeite dat zij met plezier voor jullie deden.  

Daarom vinden jullie hun wenslijstje hieronder. Doe hen een 
fantastisch groot plezier en probeer zoveel mogelijk van de 
wenslijst cadeau te doen. 

Veel liefs 

Freya, Zoe, Tijs, Eileen 

 
Lieve Tito’s die goed luisteren  
De goede groepssfeer behouden 
Toffe herinneringen maken samen met de Tito’s! 
Gezellige Chironamiddagen vol plezier 
Lieve kinderen op kamp ‘pleasseeeee’ xxx 
Een taart die jullie zelf bakken geven aan leiding 
Mega zotte groepsfoto met iedereen 
Zelf een spelletje maken die jullie graag willen spelen 
Leden die leiding verwennen 
Tito’s die niet tegenspreken 
Massage door de kinderen aan alle leiders van Tito 2 
Battle tussen leiding en leden 
Een ruiltocht 2.0 op kamp 
Lachende kinderen elke zondag 
In de Leie duiken met iedereen 
Wij wensen dat Chiro niet afgelast wordt door corona <3 
 

 



Keti



De Sin
Beste kandidaten welkom bij he razendpopulaire spel De Sin!

Zoal elk jaar word op zaterda 11 december om 15 de locatie van de
Sin bekendgemaak!

De eerste die deze locatie bereik samen me een gevraagd voorwerp,
krijg de Sin mee naar hui samen me no een kleine verrassin!

Mi deze kan du zeker nie en ze de datum in je agenda!
Groetje de presentatoren van De Sin

Veel kleurplezier!



AspiDe Sin
Beste kandidaten welkom bij he razendpopulaire spel De Sin!

Zoal elk jaar word op zaterda 11 december om 15 de locatie van de
Sin bekendgemaak!

De eerste die deze locatie bereik samen me een gevraagd voorwerp,
krijg de Sin mee naar hui samen me no een kleine verrassin!

Mi deze kan du zeker nie en ze de datum in je agenda!
Groetje de presentatoren van De Sin

Veel kleurplezier!





-Matthias de oudste leider is?
-Louis de jongste leider is?
- Louis zijn wijsvinger korter is dan zijn pink?
- Zoé een extra huisgenootje heeft, haar schattige
puppy Odile? (te spotten op de foto!)
- Loïc de nieuwe sterspeler van FC De Sultan is?
- 2022 het jaar van de tijger is, rauwtsch!?
- de leiding maar liefst 450 kilo truffels maakte in
de mooiste fabriek van het land?
- De Sint houdt van de brave Chirokindjes en hen
een gepersonaliseerde frisbee gaf?
- Nauru de kleinste republiek ter wereld is?
-Na een stemmingsronde de sjorring van speelclub
1 verkozen werd als mooiste sjorring van onze
Chiro? 
- Gust van de Keti's brons behaalde op het BK
800m?
- Dat dat een straffe prestatie is die zeker een
applaus verdient?
-Noa haar haar graag eens roze zou kleuren?
-Je dit prachtige boekje ook op onze site in kleur
kan lezen en het zo veel mooier is?  
--Je je nu kan inschrijven voor ons fantastische
weekend?
-We met 271 zijn in onze Chiro?

WISTJE DAT...



CHIROSCOOP
Ook tijdens het Sint seizoen staat jouw favoriete waarzegster weer paraat! Kom te weten 
welk sint liedje bij jou past en waarom.

Ram

Kreeft

Steenbok

Tweeling 

Leeuw

Jij bent stiekem een beetje jaloers op roetpiet en zou graag in zijn voetsporen treden. 
Je bent zeer avontuurlijk en het is voor jou al helemaal geen probleem om op daken 
te klimmen en pakjes uit te delen! 
Favoriete sint liedje: Hoor wie klopt daar kinderen

Je bent heel empathisch en lief. Jij hebt er helemaal geen probleem mee om je 
picknickjes en mandarijntjes te delen met al je vrienden. Dit siert je zeer en hier mag 
je heel trots op zijn. 
Favoriete sint liedje: Zie ginds komt de stoomboot

Deze maand wordt jouw geluksmaand! Je houdt van de maand december en 
verlangt al tot sinterklaas en kerstmis. Je zal veel positieve punten tegenkomen 
de komende 31 dagen. Je zal de liefde tegenkomen op een heel speciale plaats: 
hou dus je ogen open. 
Favoriete sint liedje:  Sinterklaas is jarig 

Pas op! Jouw nieuwsgierigheid kan je nog parten spelen. De sint en roetpiet 
zien alles en zullen het meteen doorhebben wanneer je hen zal bespieden op 
sinterklaasavond. Heb wat meer geduld en alles komt dan wel op zijn plaatsje. 
Favoriete sint liedje: Sinterklaasje kom maar binnen

Het is weer de tijd van het jaar vol met lekkers, maar probeer deze keer wat 
minder gulzig te zijn, leeuw. Eet niet te veel chocolade, maar eet wat meer 
mandarijntjes. Onthoud deze quote: one chocolate a day keeps the doctor away!
Favoriete sint liedje: De Zak Van Sinterklaas 



CHIROSCOOP

Vissen

Boogschutter

Schorpioen

Stier

Waterman

Maagd

Weegschaal

Je hebt een heel levendige fantasie en je kan als de beste brieven opstellen. De 
sint zal opkijken naar jouw talent. Wees vooral niet bang om te blijven dromen en je 
fantasie ten volle te gebruiken, want dit siert je zeer! 
Favoriete sint liedje: De Zak van Sinterklaas 

Met jouw optimisme maak je iedereen zijn dag stukken beter. Je tovert velen een 
lach op hun gezicht, zelfs op die van de sint. Hij is je daar heel dankbaar voor. Hij 
komt, hij komt ,de lieve, lachende sint… 
Favoriete sint liedje: Zie de Maan Schijnt Door De Bomen 

Je bent heel vastberaden en weet wat je wilt: je brief is al een tijdje opgesteld. Je 
kan vast niet wachten tot het grote moment waar je schoentje gevuld zal worden 
met allerlei lekkernijen. 
Favoriete sint liedje: Daar wordt aan de deur geklopt

Je bent heel wispelturig en weet niet goed wat je dit jaar wilt van de sint.  Zorg 
ervoor dat je op voorhand al eens alle sintboekjes hebt doorbladerd en kies er het 
beste uit! 
Favoriete sint liedje: Sinterklaas Kapoentje

Jij bent een heel behulpzaam persoon. Jij zit er absoluut niet mee in om een extra 
worteltje te geven aan Slecht Weer Vandaag. De sint apprecieert dit enorm en zal 
misschien wel een extra cadeautje uitdelen dit jaar…
Favoriete sint liedje: Sinterklaasje Bonne Bonne Bonne 

Waw! Jij bent goed bezig met school en werkt hier heel hard voor. Dit verdient 
natuurlijk een beloning van de sint. Blijf daarom je best doen en geef niet op. 
Favoriete sint liedje: Juichen Voor De Sint 

Tijd om in actie te komen, Stier! Gedaan met te luieren in de zetel. Normaal ben je een 
doorzetter, maar dit hebben we de laatste tijd niet echt gemerkt.. Herpak je en maak 
de sint trots! 
Favoriete sint liedje: Hij komt, hij komt 



Koken met Jos

Speculoos mousse met laagjes

Ingrediënten voor 4 personen

- 120 g Speculooskoekjes   - 200 ml kookroom
- 3 eiwitten      - 200 g mascarpone
- 25 g suiker

Sinterklaas staat aan de deur en dan denken we 
aan een paar dingen, cadeautjes, mandarijnen, 
pic-nicken maar zeker ook aan Speculoos koekjes! 
Daarom koos ik voor deze editie van het Jowaddeke 
voor onze befaamde Speculoos mousse. Menig leden 
riepen dit dessert uit als hun favoriet, en ik 
ook! Dit recept bevat echter een twist, we maken 
het fancy door er laagjes aan toe te voegen. Ik 
zou zeggen, laat het jullie smaken en foto’s 
van jullie creatie’s mogen altijd doorgestuurd 
worden naar jowaddetje@hotmail.com
Tot de volgende!



1. Verkruimel de koekjes met een mixer, of voor de 
gevorderden onder ons, met de handen! Doe de room bij de 
helft van de kruimels. Laat rusten tot de kruimels zacht 
zijn.

2. Klop de eiwitten met de suiker stijf. Houdt deze boven je 
broer of zus hun hoofd, om te zien of het wel écht stijf is! 

3. Klopt de room met de speculooskruimels erbij stijf. Dit 
moet een mooi geheel vormen! Meng het onder de mascarpone.

4. Spatel het stijfgeklopt eiwit onder het mascarponemengsel.

5. Verdeel de helft van het mengsel onder 4 potjes. Verdeel 
nu de rest van de Speculoos kruimels over de 4 potjes. Daarna 
verdeel je de andere helft van het mascarpone mengsel over de 
4 potjes. 

6. Zet minstens een uur in de koelkast. Werk net voor het 
serveren af met nog wat speculooskruimels.

Tadaa! Nu kan jij thuis genieten van die lekkere speculoos 
mousse van op kamp, maar dan ge-upgrade!

Bereiding



S P O N S O R S
Alvast een dikke merci aan de sponsors die ons het hele 
werkjar zullen steunen!



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



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.



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




