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Woordje vooraf 
Jow jow jow 

De studerende leiding is zeer blij en opgelucht dat de 
maanden december en januari (de examenperiode) 
erop zitten en hun energie terug kunnen steken in de 
Chiro in plaats van in hun boeken… 

Na weken vol twijfels en onzekerheden kunnen we het 
eindelijk van de daken schreeuwen: het weekend gaat 
door! Door de grote onwetendheid van de voorbije 
periode in verband met het weekend, heeft de redactie 
besloten om het Jowaddeke éénmalig enkel online uit 
te brengen. Ook zal de aandachtige lezer merken dat 
het Jowaddeke daardoor wat korter is dan anders.  

Maar niet getreurd, want dit Jowaddeke staat 
boordevol leuke artikeltjes waar de leden ein-de-lijk 
hun thema zullen ontdekken van het weekend, 
SPANNEND!  

De leiding heeft alvast super veel zin om op weekend te 
vertrekken, hopelijk jullie ook?!  

Vele groetjes van de redactie 

 



 

Thank God It’s Friday!  

And Saturday, and Sunday! 
 
De rode kleur op de coronabarometer geeft ons groen licht. 
Binnenkort vertrekken we zowaar met onze Chirobende op 
weekend! 
 
De leidingsploeg ging onmiddellijk aan de slag, de meest 
zotte ideeën kwamen naar boven en het chiroweekend  
kreeg al snel vorm. 
Ook de verschillende kookploegen schoten in actie: menu’s 
uitwerken, bestellingen plaatsen, inkopen doen, …  
Frank en Sabine werden geconsulteerd en het mooie weer 
besteld. 
Ouders boekten snel een overnachting of een tafeltje voor 2! 
 

Ongelooflijk wat zo’n barometer met een mens doet! 
 
Het belooft alvast een topweekend te worden voor iedereen. 
 
Naar het schijnt spreekt men in Roeselare, Haringe, Oudenaarde en 
Meulebeke nu al over de Wervikse Invasie en hun good vibes…  

 
 

Vele chiroetjes, 
jullie VB’s Hilde en Tone. 



Wat neem

Hieronder volgt  een  checklist

met  wat  je  zeker  in  je  bagage  moet

meehebben:

-  Extra  kledij

-  Slaapzak !

-  (Wasgerief )

-  Voldoende  reserve  mondmaskers

- Kussensloop en  bedovertrek

- Voor aspi 's  en  rakwi 's :  KUSSEN!

-  Identiteitskaart/  Kids-ID

- Eventuele  medicatie

 

 

 afdelings-

weekend?

Noel Moren

ik mee op





WIJ GAAN OP WEEKEND
WOEHOE

Met z'n allen vertrekken we 18
februari naar smurfenland! 

 
Ontdek alvast op de volgende
pagina welke smurf jij bent :)



MUZIEK
SMURF LOLSMURF

KNUTSEL
SMURF SMULSMURF

WELKE SMURF BEN JIJ?

HAHAHA
Jij bent de

grappenmaker
van de groep. Je
houdt er van om
anderen beet te

nemen.

LALALA
Jouw grote

passie is liedjes
zingen. Iedereen

hoort je al van
ver aankomen. 

TADAAA
Als iemand

creatief is, dan
ben jij het wel.
Je zit vol met

goeie ideeën. 

MMMMM
Jij bent toch wel
de snoeper van
de groep. Geen
enkel toetje laat

je liggen. 

In de ochtend heb je altijd
een goed humeur

Je grote droom is
om zanger of

zangeres te worden 

Jouw lievelingsvak
op school is
knutselen 

Rekenen is voor jou
een makkie 

Je bent niet graag alleen en
wil altijd met vrienden

afspreken 

Jouw favoriete moment in
de Chiro is het vieruurtje 

JA

JA

JA

JA

NEE JA

NEE

NEE

NEE





BAKE OFFBAKE OFF
SPEELCLUB 1



SPEELCLUB-SPEELCLUB-
TAARTTAART

Ingrediënten:
 - 200 kilo favoriete knuffelbeer
 - 0,5 gram  verse onderbroek
 - een snuifje enthousiasme!

Liefste speelclubbers, op 17 februari start bake off speelclub 
edition! Volg onderstaande stappen om dit baksel etenswaardig 
te maken.

Stap 1: is natuurlijk het aandoen van je een kookschort zodat je 
kleren niet te vuil worden, doe dit natuurlijk aan van bij het begin 
(dus het vertrek). 

Stap 2: meng alle ingrediënten tot een goed geheel, sluit af door 
vlug wat mopjes toe te voegen! 

Stap 3: dit heerlijke baksel moet maar liefst een volledig week-
end in de oven, maar geen paniek! Om de zoveel tijd is het zeer 
belangrijk om knotsgekke spelletjes toe te voegen! Voor jullie 
meesterbakkers, is er geen tijd tot verveling! 

Stap 4: wie wordt de allereerste winnaar van Chiro bake off

Stap 5: verstop jullie nu super vlug, zodat iemand anders de af-
was moet doen!

Groetjes jullie professionele proevers 
Méron, Juliette & Louis.





 

 

  

  

NNeeeemm  aalllleemmaaaall  jjuulllliiee  bbeezzeemm  bbiijj  ddee  hhaanndd,,  
wwaanntt  wwiijj  zzuulllleenn  vvlliieeggeenn  nnaaaarr……  

……MMeeuulleebbeekkee!!  
 

 

 

 

 

 

 

HHOOCCUUSS  PPOOCCUUSS  PPAASS  IIKK  WWOOUU  DDAATT  
IIKK  AALL  OOPP  WWEEEEKKEENNDD  WWAASS  

  

  



 

 

 

Schuilt er een heks in jou? Doe hier de test! 
 
1. Wat eet je het allerliefst?  

a.  Frietjes  
b.  Macaroni  
c.  Spinnensoep  

2.  Waar wordt een heks verbrand?  
a.  Op het kampvuur  
b.  In de oven  
c.  Op de brandstapel 

3.  Wat zijn je huisdieren?  
a.  Ik heb er geen    
b.  Een hond  
c.  Een kat   

4.  Wat is je lievelingskleur?  
a.  Rood  
b.  Geel  
c.  Zwart  

5.  Wat draag je het liefst?  
a.  Een muts  
b.  Een pet  
c.  Een hoed  

6.  Welke superkracht zou jij graag willen hebben? 
a.  Onzichtbaar worden  
b.  De tijd stil laten staan   
c.  Vliegen  

 
 
 
 
 
 

MIJN MEESTE ANTWOORDEN ZIJN A + B 

Het is duidelijk dat er geen heks in jou schuilt! 
Jij weet nog niet veel over heksen. Geen paniek, 
want op weekend zul je heel wat bijleren… 

MIJN MEESTE ANTWOORDEN ZIJN C  

Waw! Het is duidelijk dat er diep vanbinnen een 
heks in je schuilt. Jij kent veel heksendrankjes, 
toverspreuken en ook van katten weet je alles…  





Beste Rakwietjes ,
 

Jullie zijn dit jaar uitverkozen om mee te doen aan DE
Squid Games. Misschien heb je er al over gehoord,

misschien nog niet. Hoe dan ook, dit weekend zal vol
uitdagingen zitten. We hebben jullie geselecteerd

omdat we dachten dat jullie dit zullen aankunnen, stel
ons dus niet teleur.

 
De Squid Games zullen doorgaan in 'Het Oud Station' in

Leupegem . Om op weekend te gaan hebben jullie de
officiele uitnodiging nodig en een witte t-shirt die vuil

mag worden. Het kan ook handig zijn als jullie een
kussen en een hoeslaken meenemen, want deze zijn

terplaatse NIET aanwezig!
 

Wie komt eruit als grote winnaar, en wie niet?
Tot dan! 

Jullie leuke Rakwi leiding 





Titotation island 
Liefste tito’s het is weer zover de tijd van het jaar. 

Valentijn, tijd om jullie pijlen te richten en cupido in jullie los te laten. Jullie gaan op zoek naar jullie 
perfecte partner op titotation island. Wie vindthet perfecte liefje en laat de vonk overslaan ? Wie zet 
titotation island in vuur vlam ?  

Wij kijken alvast uit naar het weekend. 

Voor we kunnen vertrekken hebben we nog enkele vragen jullie mogen deze antwoorden meenemen 
bij vertrek en ons afgeven.  

Wie vind je de leukste jongen/meisje van titotation island? 

Wat is je lievelingskleur? 

Wat is je lievelings lied?  

We vragen jullie ook om een mooie outfit mee te nemen (de outfit die je zou dragen op je eerste 
date). 

Tot dan "#$%&"#$%& 

 

 

 





 

Wij kunnen ondanks miss Rona toch op weekend, JOEPIE!!! 

Bij elk weekend hoort natuurlijk een thema, ook bij de tito’s. 
Omdat wij ZO crimineel leuk zijn, leek het ons voor de hand 

liggend om te gaan voor: 

TITO’S IN CRIME 

Wie criminelen zegt, zegt creativiteit, want elke misdadiger 
moet creatief genoeg zijn om de popo’s te ontlopen. jullie 
verkleden bij vertrek  (in thema vaneigens) zou dus zeker 

geen probleem mogen zijn he! 

Wij kijken er al heel hard naar uit, hopelijk jullie ook! 

Groetjes jullie liefste leiding Eileen, Freya, Tijs en Zoé <3 

 





 
Bello dear minions 
 
Kye pem'll tadda be pata en a katahs kipere da 
ivycay ta meja heinous goxvum! 
Pem sama tadda utsebb en sukhep 18th. Ka pak 
tadfox to sama tadda kaylay tu overalls yee wigjag 
shirts en. 
 
Da nomfa: 
  

• Estudo ba amu: 
https://www.youtube.com/watch?v=dUZGTfEQ
qqI 

• slemo tu obe minion pixdoe, kan to souby!  
 
 

• Adtut be mupa jayfir! 
 
Poopaye 
Gru  
 
 
Sackae: 
https://lingojam.com/MinionTranslator 
 

 
 



Frilo bowapp attdow sukhep 2022: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ti ta daga frilo bida nunu solo 238 tobod 
yee be ta coolest minion een ta et hara ! 

telsim 69 rya 

mibvug 50 tobod 

gloves 20 tobod 

Kos 99 tobod 



ASPI 



Gentlepeople

It is with great pleasure to inform you that 
you have been selected for:

the Kingsman trainee program.

Pickup will be arranged on the eve of 
february 18th.

Yours sincerely
Galahad

P.S. Dress classy



How to tie a tie. A Kingsman guide in five 
simple steps by Gary "Eggsy" Unwin aka. 
Galahad Jr.


