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Na een fantastisch 10-daags festival in Bree zijn we helemaal klaar 
voor het nieuwe werkjaar! Een nieuw werkjaar, betekent ook nieuwe 
leiding! We stellen traditiegetrouw Lara, Laura, Thomas, César, 
Xander, Remi en Tuur en de andere leiding in dit Jowaddetje aan jullie 
voor!  

Maar we hebben ook groot nieuws! Tot jullie spreekt namelijk de 
gloednieuwe hoofdredactrice van het Jowaddetje, Emma Deceuninck! 
Vorig jaar had ik samen met Eva en Juliette een fantastisch eerstejaar 
als redactielid. Maar ik voelde dat ik wat op mijn honger bleef zitten & 
mijn ambities verder rijkten. Het was voor mij dan ook een meer dan 
logische keuze om de stap te zetten naar de functie van 
hoofdredactrice! Felicitaties hieromtrent kan je zeker uiten op zondag 
als je me tegenkomt!  

Ik zal samen met Eva en Juliette de kwaliteit van dit prachtige 
magazine naar een NOG hoger niveau tillen! Het is net als mij Eva haar 
2de jaar in de redactie. Juliette zetelt nu voor het derde jaar op een rij 
in de redactie, ons team heeft dus bakken ervaring. Wat ben ik trots 
op mijn team! We hebben er enorm veel zin in! 

Veel liefs! 
Emma                                                          Eva & Juliette 
hoofdredacteur                                        Gewone redacteurs 

WOORDJE VOORAF
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BEDANKT

Rémi -4 jaar

Voor jullie harde inzet, jullie zullen gemist worden 

Mathias -8 jaar Robbe -7 jaar

Tiel - 4 jaarMeine -5 jaar

Marion -4 jaar

Iben -5 jaar

BEDANKT
Voor jullie harde inzet, jullie zullen gemist worden 

Méron - 2 jaar

Charlotte -2 jaar Oona - 2 jaar Fee - 1 jaar

Zoé -3 jaarRoy - 3 jaar
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WOORDJE VAN DE GL'S
JJOOOOOOOOOOWW  CChhiirroowwiieetteenn!!

  
Na een fantastisch kamp staat er alweer een spetterend Chirojaar voor de deur! 
De 24-koppige leidingsploeg staat te popelen om eraan te beginnen.  

Wij willen van deze gelegenheid dan ook gebruik maken om iedereen te 
bedanken voor hun inzet voor onze Chiro. Van helpende ouders tot 
enthousiaste leden, van kookploeg tot gastleiding: dankjewel! We mogen 
natuurlijk ook onze VB’s en secretarissen niet vergeten in de bloemetjes te 
zetten. Een extra dikke merci aan de beste leidingsploeg die we ons kunnen 
wensen! Jullie zorgen ervoor dat onze Chiro straalt, dus daarom een dikke 
MERCI aan iedereen! 

Wij zien het al helemaal zitten om er met deze topbende tegenaan te gaan 
volgend jaar! 

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

Vele Chiroetjes 

De groepsleiding 

Louis (0479 53 51 97) en Luna (0491 95 50 93) 



WOORDJE VAN DE VB’S
Hey CHIROHIRO’s!  

 

We genieten nog na van het Woodstockbivak in Bree. Nadien 
namen heel wat leiding en aspi’s deel aan het vierjaarlijkse 
Krinkelchirobivak, deze keer een editie XL met 6.500 deelnemers. 
Ook de keti’s konden deze zomer een massa-chiro-evenement 
meemaken, op internationaal bivak in Denemarken met 12.000 
deelnemers. 

Een nieuw chirojaar betekent ook het afscheid van enkele leiders en leidsters. Velen onder hen 
waren ontzettend veel jaren een Chirohiro! We hopen hen nog vaak terug te zien als gastleiding of 
op de Italiaanse avond of op een andere sjieke activiteit. Ook de leden van de kookploeg die na 
jarenlange inzet de fakkel doorgeven en ook aan VB Toni, een dikke merci! VB Nico komt de ploeg 
versterken: “Ik ben Nico, de papa van Raf en Remi, twee chiro enthousiastelingen. De vraag tot VB 
kwam echt uit het niets. maar ik neem het engagement graag op. Ik hoop van mijn bijdrage te 
leveren aan deze fantastische groep jongelingen. Het is de plaats waar (samen) spelen nog mogelijk 
is. SAMEN maken we van dit jaar een echt chirohirojaar.” 

Chirohiro is het nieuwe jaarthema. In elk Chirolid of elke Chiroleid.st.er schuilt er een Chirohiro! Het 
moment om stil te staan bij ieders talenten, groot of klein. Chiro JOW Wervik zit vol talent! 
Chirohiro’s, zo schrijft een sloeber Chiroheroes "#$% Het hoeft niet allemaal perfect te zijn. Een beetje 
speels, daar zijn we niet vies van. We mogen fouten maken en samen groeien we verder naar een 
betere versie van onszelf en van onze chirowerking.  

Maak er een spetterend en vooral talentvol Chirojaar van! 

Jullie VB’s 

Nico en Hilde 

 

 

 



Emma D., Juliette D. en Eva B



VRAAG AAN DE REDACTIE
“Wat wil jij dit jaar zeker doen in de 

Chiro?““

Dit jaar wil ik graag mijn grenzen verleggen en super 
mega toffe activiteiten verzinnen voor de Keti’s. Eens 
helemaal loco gaan.

Ik wil dit jaar graag deze ondemocratische staats“
greep naar de titel van hoofdredacteur ongedaan 
maken. Ik zal een stemming organiseren waarbij over“
duidelijk zal zijn dat ik hoofdredacteur moet worden 
en niet Emma.

Ik zou graag eens met heel de Chiro op de nationale 
tv komen om aan heel Vlaanderen te laten zien wat 
voor coole Chiro wij zijn.“



Vliegende reporter Eva!“
Elke keer zal Eva op stap gaan om de meest interessante personen te interviewen. Deze 
keer liep ze onze nieuwe VB tegen het lijf“ Maak snel kennis met onze nieuwe volwassen“
begeleider“

Dag Nico, hoe gaat het met jou?
- Heel goed, fijn dat ik jou hier 
tegenkom!

Je bent onze nieuwe VB, wat 
betekend dat je de leidersploeg komt 
ondersteunen, waarom heb je 
besloten dit te worden?
- Ik werd vriendelijk gevraagd. Na een enthousiasmerende babbel met medeVB 
Hilde en leider Louis besloot ik om het engagement aan te gaan.

Je zat vroeger ook in een jeugdbeweging “jammergenoeg de KSA...“, maar wat was jouw 
leukste herinnering aan die tijd“
- Voor mij het gevoel van vrijheid en het samen dingen beleven. Het gevoel van los te gaan 
(en vuil worden) is me ook bijgebleven. Ik heb fijne herinneringen aan de verschillende 
kampen en de spelletjes in het ruige Franse bos.

Je hebt ook 2 kinderen in de Chiro, wie zijn dit en waarom koos je voor de Chiro, aangezien 
je vroeger zelf in de KSA zat“
- Ik ben de papa van Remi en Raf, die zitten bij de 
sloebers en speelclub 2. We hebben gekozen voor 
Chiro omdat Raf al een vriendje had die in de chiro zat 
en zondag is voor ons de beste dag. Zaterdag is onze 
familiebezoekdag en die is heilig.

Wat is jouw lievelingseten?
- Puree met kipschnitzel, mijn ultieme comfort food.

En de laatste vraag, misschien een beetje een moeilijke 
vraag, maar wat denk jij dat je kan bijdragen als 
nieuwe VB naar de leiding en de ouders toe?
- Ik hoop van wat ervaring te delen en de stem van de 
ouders wat te vertolken. Ik wil een brugfiguur zijn en 
een steun in de rug. Daarnaast ben ik er zeker van dat de 
leidersploeg me ook veel zal leren.



K A M P
L E I D I N G

WIE ZIJN WIJ?
Xander Vlaemynck: 0496 30 33 22
Remi Depuydt: 0476 80 26 37
Noa Cauliez: 0478 05 30 36
Bij vragen over het bivak, kunt u ons altijd contacteren via
kampleidingchirojow@outlook.com of bel gerust naar een van
bovenstaande nummers.

BIVAKSPAREN
WAT? Voor sommige (grote) gezinnen kan het makkelijker zijn om de
kosten van de inschrijvingen voor kamp te spreiden doorheen het jaar.
Daarom doen we bij Chiro JOW Wervik aan bivaksparen
HOE?
Wekelijks/Maandelijks kunt u een bedrag van 10/25/50 euro storten op het
Chirorekeningnummer: BE09 0015 6921 3556. Met volgende vermelding:
naam - voornaam - afdeling - bivak 2023. Het inschrijvingsgeld voor
kamp is 140 euro, met uitzondering voor sloebers die 110 euro betalen om
7 dagen mee te genieten van een heerlijk kamp.

 



SLOEBERS



foto freya <3

De Sloeberleiding als sloebertje
Verbindt de foto's met elkaar!

Freya Thomas Emma Loïc



Wat kiest Thomas ?

OF

OF

OF

OF

Wat kiest Emma ?

OF

OF



Wat kiest Freya ?

Wat kiest Loïc ?
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Nu is het aan jullie!
OF

OF

OF

OF

OF

OF



SPEELCLUBNu is het aan jullie!
OF

OF

OF

OF

OF

OF



Italië

L ievel ingseten u i t  I ta l ië?
 

-Ik vind Italië een van de mooiste landen om
naartoe te reizen. Naast de prachtige natuur zijn er
ook super veel gezellige restaurantjes

Waarom?

-Italië staat ook bekend voor zijn super lekkere
pizza's. Laat pizza nu toevallig mijn lievelingseten
zijn.

Favoriete
vakantiebestemming

Xander



favoriete
vakantiebestemmingt

Spanje
Omdat  ik  thu is  op  een  boerder i j  woon kan  ik  b i jna
noo i t  op  re is  gaan  maar  toch  z i jn  we  eens  naar  span je
geweest  en  dat  was  super  leuk .

waarom spanje

wat zou ik doen in spanje
I k  zou  naar  de  zee  gaan  om daar  te  zwemmen en
zandkaste len  bouwen.

Tijs



Zambia
I k  ga  d i t  jaar  een  maand naar  Zambia .  I k  s tudeer
namel i j k  verp leegkunde  en  ga  daar  met  2  v r iend innen
stage  lopen .

Favoriete vakantiebestemming:

Wat ga ik doen in Zambia?

Waarom Zambia?
Het  is  daar  lekker  warm en  zeeer  mooie  natuur .

Wie zal je het meeste missen?
I k  za l  mi jn  fami l ie  en  v r ienden  missen  en  n ie t  te
vergeten  mi jn  l i e fs te  spee lc lubbers !

Nore



LottePortugal
I k  zou  n ie ts  l i ever  w i l len  doen  dan  een  dans je  te
p laceren  of  een  te r ras je  doen  b i j  zonsondergang  in
het  mooie  Por tuga l .

Favoriete vakantiebestemming:

Waarom Portugal?

Met wie zou je graag op reis gaan?
Het  l ie fs t  neem ik  hee l  de  Ch i ro  mee  naar  Por tuga l ,
maar  dat  is  een  beet je  zot .  Dus  k ies  ik  natuur l i j k
e rvoor  om met  a l le  spee lc lubbers  op  re is  te  gaan !

Wat zit er zeker in jouw koffer?
Een  goed  leesboek  mag op  re is  n ie t  ontbreken ,  maar
mi jn  schoo lboeken  laat  i k  toch  l iever  thu is  : )   
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PADDENMAN 
 

 
AKA Remi Depuydt 
 
 
 
 
Solliciteert voor: 
 

RAKWI-HERO 
 
 
 
 
 
 

Opleiding:  
Superheldenschool , specialisatie paddentemmer 
 
Ervaring:  
Vliegenplaag opgelost, heeft de kwaakwekker 
uitgevonden 
 
Krachten:   
Padden schieten , ver springen (heeft het record 
verbroken!) 
 
Minpunten:  
Kwaakt af en toe, braakt soms slijm 



 

ANONIEM 
 

AKA Lara VDB 
      
 
 
 
 
Solliciteert voor: 

RAKWI-HERO 
 
 
 
 
 
 

Opleiding : 
Superheldenschool, specialisatie spion  
 
Ervaring:  
Heeft samengewerkt met 007, wint altijd met 
verstoppertje 
 
Krachten:  
Onzichtbaarheid, hoort alles en iedereen vanop 1km 
afstand 
 
Minpunten:  
Luistert je geheimen af, schrikt katten af 



BOMENFLUISTERAAR 
 

 

AKA Luna Pottie 
 
 
 
 
 
 
 
Solliciteert voor: 

RAKWI-HERO 
 
 
 
 
 

Opleiding: 
Superheldenschool, specialisatie roddelen met bomen 
 
Ervaring: 
Zieke bomen genezen, een verbrand bos tot leven gebracht 
 
Krachten:  
Booms praten, bomen blaadjes geven 
 
Minpunten:  
Laat soms onkruid groeien, vogels zijn bang van mij L 



RAKWI 2



Laura Zoutard

U w  a l i n e a t e k s t

gezocht
beloning van 10 000 euro

VERMIST SINDS: 15 juli 2022
LEEFTIJD: 18 JAAR

LAATST GEZIEN: OP DE FACULITEIT LOGOPEDIE



TUUR DURNEZ

BELONING
100 000 000 EURO

GEZOCHT

VERMIST SINDS: 31/08/2022
LEEFTIJD: 18 JAAR 

LAATST GEZIEN: OP EEN VOLLEYBALWEDSTRIJD 



EILEEN BOSSUYT
U W  A L I N E A T E K S T

GEZOCHT

BELONING: 100 000 000 euro

vermist sinds: 3 september
Leeftijd 21 jaar

Laatst gezien in een glitterpakje op
het podium

 



TITO



In de week leef ik in Gent waar ik in
mijn laatste jaar orthopedagogie zit!
Zoek je mij? Start je zoektocht dan

op het kot van mijn liefste boyfriend,
mijn allerliefste schatj : Tieliewielie 

TIEL ZIJN KOT xxxx

Jullie favoriete nieuwe leiding ging als teambuilding naar Gent! Blader snel
door om te ontdekken welke hotspots wij ontdekten & leer ons zo wat beter

kennen! 

TITO's @ GENT

-------NOA -------

HET THAIS 
RESTAURANT!

Jullie zullen snel ontdekken dat ik heel erg
graag eet. Momenteel probeer ik de Thaise

keuken uit! Ik vertrek eind september
namelijk voor een semester op buitenlandse
stage naar Thailand, gonna miss you guys :(

Op de foto zie je een zwart drankje, een
echte Thaise specialiteit! Tip: probeer wel in

je mond te mikken, dat is handiger! 

Ik spendeer ook vaak mijn tijd bij de
kapper. Als je een suggestie hebt over

welke haarkleur ik eens moet
uitproberen laat het me zeker weten! De

ander titoleiding overtuigde me al om het
in het rood - DE titokleur natuurlijk - te

verven. De laatste zondag van september
mogen jullie dit dan ook bij mij doen,

NICE IK VERLANG AL XXX

HET KAPSALON



Juliette
Ik ben jullie enige leiding die
niet in Gent studeert, ik studeer
namelijk ERB (voor het gemak mag
je rechten zeggen) in Leuven. Ik
was op onze daguitstap dus een
echte toerist zoals je kan zien!

Ik ben een echte foodie!! Tijdens
de lunch in de fancy wasbar kon
een hippie foodfoto voor the gram
uiteraard niet ontbreken! Volg
mij dus zeker op instagram:
@depuydt_juliette #foodie
#instafood #foodstagram
#foodblogger #delicious

Uiteraard kon een bezoekje aan
het zwembad niet ontbreken, dat
is namelijk dè sport bij uitstek
waarin ik uitblink! Ik zwem
trouwens niet alleen, maar samen
met medeleidster Noa! Fun fun fun



Juliette
Ik ben jullie enige leiding die
niet in Gent studeert, ik studeer
namelijk ERB (voor het gemak mag
je rechten zeggen) in Leuven. Ik
was op onze daguitstap dus een
echte toerist zoals je kan zien!

Ik ben een echte foodie!! Tijdens
de lunch in de fancy wasbar kon
een hippie foodfoto voor the gram
uiteraard niet ontbreken! Volg
mij dus zeker op instagram:
@depuydt_juliette #foodie
#instafood #foodstagram
#foodblogger #delicious

Uiteraard kon een bezoekje aan
het zwembad niet ontbreken, dat
is namelijk dè sport bij uitstek
waarin ik uitblink! Ik zwem
trouwens niet alleen, maar samen
met medeleidster Noa! Fun fun fun

CÉSAR

Uw alineatekst

BURGERTENT - JUMMYYY
Toen we een leuk stekje zochten
om onze maagjes te vullen, was ik
meteen verkocht toen ik zag dat ze
er burgers hadden! Je mag mij
altijd wakker maken om samen
een burger te eten, of twee, of drie
:))

BASKETBALVELD
Om in vorm te blijven en ervoor te
zorgen dat ik niet moddervet kom van
al die burgers te eten, basket ik
regelmatig. Alleen moet ik hier nu een
jaartje pauze van nemen omdat ik mij
volledig wil focussen op het
leidinggeven aan deze machtige bende
<3

DE VEILIGE HAVEN IN DEZE ONBEKENDE
STAD
Ik zit in het eerste jaar psychologie en ben
dus nog niet zo gekend met de Gentse
studentenstad. Dankzij Julie en Noa kreeg ik
vandaag al een kleine rondleiding en voelde
ik me al meer thuis, dit gevoel kan enkel nog
maar versterken omdat ik samen met Victor
op kot zit! Dikke leute dadde!!!



julie
Ondertussen voelt Gent al

vertrouwd aan voormij. Ik zie het
beetje als Wervik 2.0. Ik begin dit

jaar aan mijn 4e jaar rechten. Ik
woon ook op een boerderij en hou
van onze beesten. als boer ben ik

ook pro vlees!! Dus neem me
gerust eens mee naar een lekker

burgerrestaurant ; )

Ik ben hier in de chiro de oudste
van de famm. Ik geef het goede
voorbeeld aan Emma om door
het leven te gaan als 'de ideale

leidster'. De laatste van de
familie, Lars,  kan je herkennen

door zijn wonderbaarlijke lengte.

volgens mijn medeleiding kan ik
zingen als geen ander. zelf

besef ik dat niet maar ze zeggen
dan bij elke noot: "twas er boenk

op". Ik hou ervan om sfeer te
brengen met mijn prachtige

stem.  En eenmaal ik vertrokken
ben, ben ik niet te stoppen!



KETI



VICTOR
De eerste vrijgezel die het eiland onveilig zal komen maken is niemand minder dan 
Victor Claeys. De 21 jarige is zeker geen onbekende, aangezien het dit jaar zijn 4e 
jaar is dat hij mee doet. 
In zijn dagelijkse leven zal hij veel te vinden zijn in Gent, want daar zit hij nu op 
kot om communicatie wetenschappen te studeren en natuurlijk de nodige feestjes 
bij te wonen in de bekende uitgaansbuurt. Maar natuurlijk is zijn thuisbasis nog 
steeds Wervik, waar hij in frituur de Medard werkt om al zijn feestjes te kunnen 
bekostigen. 
Misschien heb je het al opgemerkt, maar deze vrijgezel heeft een afgetraind 
lichaam, dit is allemaal te danken aan zijn basketbal carriere. 
Victor is hier vooral naartoe voor de nieuwe vriendschappen en de feestjes, 
waarvoor de vrijgezel hier nog is, zullen we later ontdekken...

JOW WERVIK



EVA
De tweede vrijgezel die we graag voorstellen is Eva Buyse. Opnieuw geen nieuw 
gezicht, dit is namelijk al haar 5e deelname!! De 22 jarige blondine studeert 
Orthopedagogie in Kortrijk maar zal vooral veel te vinden zijn in Ieper voor haar 
stage. 
Wanneer ze thuis in Wervik is, gaat ze graag gezellig op café met haar vriendinnen 
voor een verfrissende cocktail en een gezellige babbel. Ze gaat ook graag op reis om 
de wereld te ontdekken.
Om dit allemaal te betalen werkt ze tussen de vleesjes bij Slagerij Dries, ze is dan 
ook zeer goed in het keuren van vlees! ;) In haar vrije tijd is ze ook te vinden in JH 
Beepee waar ze bestuurslid is.
De blondine is gekomen voor de feestjes, vrienden en misschien ook wel een beetje 
drama... Wat dat zal geven, zal je later wel ontdekken...

JOW WERVIK



LOUIS
Als derde en laatste vrijgezel stellen we graag de ‘jonkie’ voor van het drietal: Louis 
Roussel. Dit is nog maar de 2e deelname van de 18 jarige jongeman, hij heeft dus 
nog heel wat te leren! Wist je dat hij de 3e Roussel is, die je misschien nog kent van 
vorige editie’s? 
Het is niet enkel de looks bij Louis, maar ook duidelijk de brains! Hij studeert voor 
industrieel ingenieur een de KULeuven in Gent! Maar laat je vooral niet verleiden 
door zijn looks, hij wordt ook weleens de boer van de Chiro genoemd. Wat dat 
betekend, zal je misschien zelf nog ondervinden...
Net zoals de andere 2 vrijgezellen, komt Louis ook voor de nieuwe vriendschappen 
en de feestjes, maar ook voor de vele exotische beestjes ;). Zal deze vrijgezel 
dit jaar iemand aan de haak slaan, dat zullen we allemaal te weten komen in dit 
gloednieuwe seizoen!

JOW WERVIK



ASPI



 

Allen welkom op de 4e editie van 

DDJJ  LLAANNDDEERR  
DDUURRNNEEZZ  

Gesponsord door:  
 

SIJOS VOLLEYBAL MENEN 

 
21 APRIL 

OP D’ARKE 
 

Als je  informatie hebt ,  bel  dan zo
snel  mogel i jk .
Hi j  zou heel  graag le iding wil len
geven aan de aspi ’ s .   

C o n t a c t n u m m e r :   + 3 2  4 9 8  1 5  7 9  9 8  

GEZOCHT: 
WILLEM LIBBRECHT 

D E  B E L O N I N G  I S  €  1 0 . 0 0 0

V o o r  h e t  l a a t s t  g e z i e n  o p  k o t  i n  L e u v e n ,

v o o r  z i j n  s t u d i e s  F i l o s o f i e  

20 JAAR
VERJAARDAG: 1 JANUARI
3 ANDERE BROERS 
BROER VAN JURRE
2DE JAAR LEIDING
1STE VOLLEDIG JAAR
HEEL LANG LID GEWEEST
MAAR MISTE HET TE VEEL
VORIG JAAR TITO 2 LEIDING
WOONT IN WERVIK MAAR IS
MEER IN LEUVEN
 HAAT VLEES
HOUDT VAN GROENTJES
LEVENSQUOTE: WEES
JEZELF! DOE WAT JE NIET
LATEN KAN :)

OVER HEM: 
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Gossips met Eva & Juliette
Rock op het plein was een succesvolle avond voor L.P., D.V. kan dit vast en zeker

beamen!
 

Redacteur Juliette kreeg een aanbieding bij de Dag Allemaal en de Flair, maar na
een loonsverhoging te bekomen bij de hoofdleiding (niet verder vertellen) , besloot

ze om nog een jaartje in de redactie te blijven. 
 

De VAR bekeek de beelden van de finale van groepsdag nog eens opnieuw. Wat
bleek? De Dixi's hebben doping gebruikt! Daardoor is hun overwinning niet geldig

en moeten ze hun prijs teruggeven. De Noedels zijn de enige echte winnaars!
 

Noa gaat eigenlijk niet echt op stage naar Thailand, maar gaat er stiekem gaan
trouwen met Tiel, gevolgd door een huwelijksreis roadtrip door het land.

 
Cupido schoot zijn pijlen deze keer op de tito's. E.C.C en P.D. , schoot hij raak? Geef

het zeker een kans!
 

De speelclubbers blijven sinds kamp achtervolgd worden door kabouters. Gelukkig
heeft Wout de ultieme manier gevonden om deze te ontwijken!

 
De GL's hebben een nieuwe manier gevonden om de leden stil te krijgen in de
formatie. Ze volgden dansles en hopen zo de leden met de mond vol tanden te

laten door hun prachtige choreografieën! Elke week volgt een nieuwe dansstijl! Be
ready!

 
Hoofdredacteur Emma is eigenlijk helemaal niet democratisch verkozen. Ze pleegde
een staatsgreep waar niemand tegenop kon. De andere redacteurs zullen het hier

niet bij laten. Wordt vervolgd!
 

L.V. wanneer vraag je M.B. nu eindelijk ten huwelijk? Ze wacht er al maanden op!
 
 
 
 
 

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





- Leer je afdelingsliedje vanbuiten! Deze kan je
vinden op youtube door bijvoorbeeld het

speelclublied in te typen. 

JULIETTES CHIRO
SURVIVAL

TIPS
Juliette zoekt speciaal voor jullie

uit hoe je een echte chirowiet

wordt! Ontdek hier hoe je de Chiro

NOG leuker maakt! 

- Ga naar de Banier (de winkel waar je al je
Chirokleding koopt) om daar het

afdelingsembleempje te kopen van je
(nieuwe afdeling). Naai dit zo vlug mogelijk

op je rok / short / hemd. Vergeet ook je
kampembleempje niet.

- Ga naar een schoenwinkel en zoek er de allergrootste
bergschoenen uit die je kan vinden. Ziezo, nu alleen

nog maar aantrekken op zondag en je bent klaar!

- Volg 'Chiro JOW Wervik' op Facebook en Instagram & wees zo als
eerste op de hoogte van alle nieuwtjes! (Like zeker de foto van de Tito's

op startdag! Ze moeten 500 likes halen)

- Last but not least: lees elke editie van het Jowaddetje tot in de
details! Zo leer je de Chiro zeker kennen & mis je geen belangrijke

info! 
tot de volgende editie <3

xxxxxx Juliette the explorer



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 

Chirojowwervik



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

2 extra grote tenten (6 op 16m)

CHIRO JOW KLEDIJ 
TE KOOP“

Voor een Chirorok/short en ander chiromateriaal kan je terecht bij winkel De 
Banier (de dichtsbijzijnde is in Roeselare gelegen)



C O N T A C T E N L I J S T

Afdeling Naam   Achternaam  Gsm nr  E-mailadres

Sloebers Thomas  Geldof   0474 03 02 80  geldof.thomas@gmail.com
Sloebers Loïc   Masschelein  0468 02 40 55  loic.masschelein03@gmail.com
Sloebers Emma   Deceuninck  0470 32 88 69  e.deceuninck@hotmail.com
Sloebers Freya   Buyse   0494 41 81 99  freya.buyse@hotmail.be

Speelclub Nore   Durnez   0477 93 85 09  noredurnez@gmail.com
Speelclub Lotte   Cauliez   0475 67 36 15  cauliezlotte@gmail.com
Speelclub Xander   Vlaemynck  0496 30 33 22  xandervlaemynck@telenet.be
Speelclub Tijs   Vandecandelaere 0478 07 51 45  tijs.vandecandelaere@gmail.com

Rakwi 1  Luna   Pottie   0491 95 50 93  luna.pottie@gmail.com
Rakwi 1  Remi   Depuydt  0476 80 26 37                remidepuydt@gmail.com
Rakwi 1  Lara   Vandenbroucke  0486 90 77 67  lara.vdbroucke@gmail.com

Rakwi 2  Laura   Zoutard   0472 23 47 55  zoutard.laura@gmail.com
Rakwi 2  Eileen   Bossuyt   0492 82 41 19  eileenbossuyt@hotmail.com
Rakwi 2  Tuur   Durnez   0472 56 62 11  tuurdurnez@gmail.com

Tito   Noa   Cauliez   0478 05 30 36  noa.cauliez@outlook.be
Tito  Juliette   Depuydt  0491 63 60 36  depuydtjuliette@gmail.com 
Tito  Julie   Deceuninck  0471 23 27 96  j.deceuninck@hotmail.be
Tito  César   Claeys   0468 34 12 64  cesarclaeys@gmail.com

Keti  Eva   Buyse   0492 87 66 78  eva.buyse@hotmail.com
Keti  Victor   Claeys   0497 27 57 24  claeys.victor@gmail.com
Keti  Louis   Roussel  0479 53 51 97  louis.roussel02@gmail.com

Aspi  Rune   Durnez   0474 43 62 93  runedurnez@gmail.com
Aspi  Willem   Libbrecht  0498 15 79 98  willemrlibbrecht@gmail.com
Aspi  Lies   Cael   0487 35 36 53  lieze-wies@hotmail.com


