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WOORDJE VOORAFWoordje vooraf 

’

zouden het super leuk vinden om foto’s van jullie cadeautjes, 

en wie weet komen deze foto’s in het 
volgende Jowaddeke… 



JOOOOW(addeke) 

Het is alweer bijna het einde van het jaar. Een periode waar we langzaamaan 
denken aan onze goede voornemens voor het volgende jaar. Hebben jullie er al 

één? Wij hebben die van ons alvast klaarliggen: “In het tweede deel van het 
werkjaar (ja ja, we zitten bijna aan de helft, wat gaat de tijd snel) willen we 

weer minstens evenveel kinderen/jongeren doen opfleuren door onze 
activiteit”. 

Natuurlijk is deze periode niet voor iedereen (alleen maar) plezier en 
gezelligheid, maar ook een periode waar ze zichzelf weer moeten bewijzen 

tijdens de examens. Daarom willen we jullie nog eens succes wensen. JULLIE 
KUNNEN HET! 

Nu we het toch over examens hebben, willen we jullie graag nog eens 
herinneren dat er da laatste drie zondagen van januari activiteit wordt gegeven 

in plaats van de eerste drie. Dit omdat een groot deel van onze leidingsploeg 
dan last heeft van de plaag genaamd de examens. JULLIE KUNNEN HET OOK! 

Geniet alvast van deze donkere dagen – met of zonder examenstress – en laat 
jullie omringen door alle eindejaars-warmte! 

Chiroetjes 

De groepsleiding Luna en Louis

 

WOORDJE VAN DE GL’S



WOORDJE VAN DE VB'S
Stilaan zijn we op weg naar het einde van de herfst. Een extra sweater, fietslichtjes, een 
fluohesje, een regenjas … want de regen, daar kunnen wij tegen! Daarna komt de winter: 
muts, sjaal en handschoenen en de blote benen. Met de stijgende energieprijzen: tijd om 
gewoon een laagje meer aan te trekken in de herfst en de winter! 
 
Met het jaarthema Chirohiro’s zetten we een chirohiro in de kijker: Dorine: omdat ze talent 
heeft om: 
… chirokledij te bestellen, de voorraad op orde te houden, te verkopen… 
… materiaal van Chiro Jow Wervik te stockeren zodat de leiding het niet verliest en de 
keukenhanddoeken na elk gebruik te wassen. 
… alle niet afgehaalde verloren voorwerpen te wassen en naar Love in Action in Wervik te 
brengen. 
… mee te zorgen voor overheerlijke spaghetti en macaroni tijdens de Italiaanse avond. 
… altijd voor ons klaar te staan. 
… ervoor te zorgen dat de leiding d’Arke netjes opruimt. 
… ons af en toe te verrassen met heel wat lekkers 
En nog zoveel meer! 
En hierbij ook een oproep om onze hiro’s met z’n allen te eren. 
 
We kijken met plezier terug naar de afgelopen periode. 
De periode waarin… 
… de leiding op weekend is gegaan om de innerlijke mens en het team te versterken. 
… el toro loco opnieuw een schot in de roos was met een knalfuif en we vanop de eerste rij 
mochten meemaken wat voor een geoliede machine Chiro Jow Wervik is. 
… we met Chiro Jow Wervik een subsidiedossier bij Cera indienden en steun kregen voor 
de aankoop van nieuw spel- en werkmateriaal. 
… we financiële sponsors zoeken om onze werking mee mogelijk te maken - nieuwe 
sponsors zijn nog steeds welkom! 
… we graag een modderbad nemen op het middenplein van d’Arke. 
… we tijdens de Dag van de Jeugdbeweging hebben laten zien wat voor chirohiro’s we zijn. 
… we nadenken om eens een ander artisanaal product dan truffels te verkopen in het 
voorjaar. 
… we de Italiaanse toer op gaan en nagenieten van het bivak met het filmpje. 
… we samen met de KSA afscheid genomen hebben van heel wat afval dat op d’Arke 
verzameld werd. Wij houden trouwens ook niet van sluikstorters en wildplassers. 
… we de nieuwe chiro affiche voor ons raam hangen. 
… 
 
Jullie VB’s 
Nico en Hilde 



Noa Cauliez

301 Moo. 6 Chamai
Thungsong District
Nakhon Si Thammarat
80110
Thailand



Sawadeeka Chiro Jow Wervik!

Tussen de vele stage uren en het aflopen 
van de talrijke marktkraampjes vond ik 
de tijd om jullie een kaartje te schrijven 
vanuit het verre Thailand, waar ik op 
buitenlands stage ben. Wat doe je als je 
op zondag niet naar de Chiro kan? Dan 
ga je leuke tripjes maken, natuurlijk: 
Krabi, Penang en Phuket zijn mij niet 
meer onbekend. Ofwel geniet ik van de 
heerlijke Thaise keuken. Kip met rijst, 
YUMMY! Hier nog een kleine sneak 
peek naar mijn leven in Thailand en tot 
binnenkort!

Sawadeeka <3 



Emma D., Juliette D. en Eva B



Met welke lekkernijen kan de Sint jullie plezieren?

De klaaskoeken van bakker�� Delva z��n 
O -VER-HEER-L��K

Clement�net�es! D�t �s een echte w�n-w�n: 
het �s gezond en super lekker, een d�kke 
aanrader dus!! 

 Mar�at�es!!! Deze z��n gewoon hemels
(snap �e de mop h�h�) Emma D., Juliette D. en Eva B



EMMA'S SPEELHOEKJE
Verbindt de broers en zussen met elkaar!



EMMA'S SPEELHOEKJE
Verbindt de broers en zussen met elkaar! Gossips met Eva & Juliette

2 aspijongens werden in de zak van zwarte piet gestopt. Ze luisterden niet flink naar
mama en papa en kregen huisarrest. Jongens, pas op, de Sint ziet ALLES!

 
Onze volwassen begeleider Nico heeft een superkracht, hij kan met een toverspreuk

vuilnis doen verdwijnen! Echt fantastisch!
 

Voor keti L.P. was El toro loco een succesvolle avond! Ze sloeg een knapperd aan de
haak! Keepen!

 
Zwarte piet werd tijdens de vergadering van de leiding betrapt in de Chiro. Hij kwam

in opdracht van de Sint kijken of de leiding flink hun lokaal opruimt. 
 

Leidster Noa heeft in Thailand in een heilige rivier met rood water gezwommen.
Sindsdien is haar haar rood en niet meer blond. 

 
Lies werd onlangs 24 jaar. Als je happy birthday voor haar gaat zingen zal ze je de

volgende activiteit trakteren op taart! En het is zeeeer lekkere taart! 
 

Vorige week stond de politie aan de deur bij R.D. Ze zijn erachter gekomen dat hij de
pompoenendief is die Wervik en omstreken al weken lastigvalt. 

 
In de grote boom naast d'Arke leeft een heel klein schattig eekhoorntje. Wil je het

eens zien? Doe dan een eikel na (het eten van de eekhoorn), dan komt het
normaalgezien tevoorschijn! 

 
Enkele keti's showden hun dansmoves op plan B. De leiding was erg onder de indruk
en schreef hen dan ook in voor een nieuw dansprogramma op VTM. Maar shhtt, niet

verder vertellen, het is een verrassing! 
 

Aiko is zeer populair geworden bij de ketimeisjes, ze kunnen hem maar niet met rust
laten! Is dit het begin van een prachtig Chiroliefdesverhaal? Of zal Aiko hun hart

breken? Wordt vervolgd!
 
 
 

;



JULIETTES CHIRO
SURVIVAL

TIPS
Juliette zoekt speciaal voor jullie

uit hoe je een echte chirowiet

wordt! Ontdek deze editie hoe je de

Chiro survived in de winter!

tot de volgende editie liefste fans<3
xxxxxx Juliette the explorer

Best fans, ik heb DE oplossing voor koude
voeten op zondagmiddag? Draag 2 paar
sokken, met tussen je 2 paar sokken een

plastiek zakje rond je voet! Warme EN droge
voeten gegarandeerd, WIN-WIN! Beste lifehack

ooooooit!!!

Ga met de fiets naar de Chiro, zo kan
je de auto van mama en papa niet

modderig maken! Bovendien is dit kei
ecologisch, de ijsberen danken u (kijk
hoe cute deze is)!  Om de fietsrit zeker
te overleven raden we een fluojas en

fietslichten ten zeerste aan.
FIETSLICHT AAN & GAAAAAN!

December is voor veel leden examentijd :( saaad :( Plan zeker een
middagje Chiro in als ideale ontspanning! Moeilijk examen op

maandag? Vraag aan je leiding of je om 16u weg mag, of gewoon
pas om 16u kan komen. Beste ontspanning eveeeer !! 
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Vandaag heb ik voor jullie een hele speciale gast om te interviewen. Niemand 
minder dan onze oud-leider Robbe Verschuere! Benieuwd hoe hij 
terugblikt op zijn leidingscarriere en wat hij nu nog 
doet? Lees dan snel verder!

Dag Robbe, je zit nu niet meer in 

de Chiro, hoe vul jij jouw vrije tijd in?
Wenen, maar soms heb ik het geluk dat de huidige 
leidingsploeg af en toe eeb vervanger nodig heeft. 
Daarnaast ga ik af en toe sporten in de pionier en 
pik ik graag een quizje mee.

Wat mis je het meeste?
LOWIE ROUSELLE <3, en mijn andere Chiro vriendjes
Maar ook truffels maken, was altijd heerlijk om rond deze 
periode de handen uit de mouwen en in de chocolade te 
steken. En natuurlijk ook de extraatjes zoals na de LK 
nog wat blijven babbelen.

Wat is jouw mooiste herinnering van de Chiro?
De medaille die ik vorig jaar kreeg op kamp. De traantjes komen alweer boven als ik terugblik 
op het moment wanneer ik officieel gehuldigd werd in de leidingstent. 

Wat was jouw favoriete afdeling om leiding aan te geven en waarom?
Speelclubbers omdat ze graag kampen bouwen
Rakwi omdat ik op hun niveau zit.
Keti: omdat ze misschien teleurgesteld zouden zijn als ik ze niet kies. Dat is alles.
Aspi: omdat je met aspi’s zotte dingen kan doen zoals een vlot bouwen en Zuid-Wervik gaan 
annexeren, fuiven, aspicafé’s, extra wxeekendjes, leefweek, schommels bouwen onder de rode 
brug, kano’s doen vliegen, winnen met baseball tegen de keti’s, voorkamp...

Aan welke afdeling(en) heb je geen leidinggegeven, en vind je dit jammer?
Sloebers en Tito, neen ik vind dit niet zo jammer. Misschien vonden de leden dit wel maar ik 
heb nu andere dingen te doen zoals wenen.

Wat doe je nu met al jouw Chiro kledij?
Luieren in de zetel. En ik stop nog regelmatig een chirotrui in de was zodat mijn mama haar 
avonden kan vullen. 

Wat denk je dat je hebt achtergelaten in de Chiro?
De stekker van ons raclette toestel, een lijmpistool, 10 alcoholstiften verstopt ergens op zolder 
voor de eerlijke vinder maar vooral een leuke leingsbende die dat heel goed doet!



Je hebt jouw laatste jaar afgesloten met Krinkel, waarom moet iedereen -wanneer ze de 
kans hebben-, meegaan op krinkel?
Omdat het daar leuk is, het eten is er lekker maar vooral om te winnen tegen Chiro 
chocomelk (Dadizele) met frisbee. 

Wat heb je zien veranderen de afgelopen jaren in de Chiro?
Ze hebben de lokalen in d’arke verdubbeld, materiaalkoten geïnstalleerd, het veld werd ver-
hoogd (met die handige trapjes als gevolg), de chiro heeft het lokaal van de studentenclub 
(huidige zolder) gekregen en ook het lokaal van de tros (huidige keukenkot). We zijn dus 
qua lokale verdubbeld maar ook qua leden verdubbeld in aantal. Maar in essentie ist nog 
allemaal hetzelfde, we komen zondag samen om leute te maken en laten het soms een beetje 
vuil achter. Just jammer dat het niet meer zo veel sneeuwt want da waren nogal zondagen!!

Hoe was het om eens te feesten op El Toro Loco ipv te werken?
Fantastisch, vraag maar eens na bij de leiding. Naast leiding geven kan ik dus ook uitste-
kend mijn plan trekken op de dansvloer ;) 

En als afsluiter, hoe denk je dat jouw leven eruit zou gezien hebben moest je nooit in de 
chiro hebben gezeten?
Dan zat ik in de KSA en moest ik elk weekend in het navyblauw naar de jeugdbeweging.

Merci Robbe voor het leuke babbeltje en we zien elkaar waarschijnlijk in de toekomst 
nog eens wanneer je er zal zijn als gastleider, dansende op Fantaspi of smullende op onze 
stoofvleesgank!



SLOEBERS



knip jullie favoriete chiro 
cadeautjes uit en plak ze in de 

grote zak op de volgende pagina!



VERLANGLIJSTJE



SPEELCLUB



SINTERKLAAS IS OP KOMST
Yes, het is weer zo ver! De Sint komt en dat

betekent pakjes. De leiding heeft alvast gezocht in
de sintboekjes wat ze graag zouden hebben. Raad

jij wat bij welke leiding hoort? 
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SINTBINGO
Om zeker te zorgen dat je helemaal voorbereid bent, kan je
deze bingo spelen. Als alle vakjes compleet zijn, dan komt

de sint zeker naar jou met veel lekkers!

sintliedjes oefenen schoen zetten

glaasje water
voor de sint 

 flink zijn

verlanglijstje maken
tekening maken
voor de sint en

pieten

wortel klaarleggen
pintje voor de

pieten klaarzetten

wachten tot 6
december :)
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RAKWI 1



Rakwi 1
HOERA!! De Sint komt er weer aan! Hopelijk geeft de Sint ons
weer super leuke cadeautjes net zoals vorig jaar. De leiding

heeft al vast heel veel leuke cadeautjes gevraagd. En natuurlijk
zijn we jullie niet vergeten ;)! 

 
Maar er is iets gebeurd! Door het slechte weer is het pakje dat
de Sint aan ons wou geven weggewaaid. Wil jij ons helpen met
zoeken naar de pakjes, zodat de Sint en zijn paard een beetje

kunnen rusten?

Leuk dat je wil helpen zoeken! De Sint vroeg aan zijn pieten
om ons een tip te geven. Helaas heet de fop piet ons

gefopt en moeten we eerst deze rebus oplossen voor we
de eerste tip te weten komen.
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Leuk dat je wil helpen zoeken! De Sint vroeg aan zijn pieten
om ons een tip te geven. Helaas heet de fop piet ons

gefopt en moeten we eerst deze rebus oplossen voor we
de eerste tip te weten komen.

 Heb je de eerste tip van de fop piet gevonden? Kom
dan zeker naar de Sint activiteit, want dan gaan we

samen verder zoeken naar ons cadeautje!



RAKWI 2



SSiinntteerrkkllaaaass    
  

  



TITO







KETI



De Sint is in het land!!! 
 

Zoals elk jaar komt ook de Sint dit jaar weer langs om alle brave kinderen cadeautjes te 
geven. Dat doet hij natuurlijk niet zomaar. Dit jaar wil de Sint wel eens weten wat 
jullie nu eigenlijk allemaal over hem weten. Daarom heeft hij speciaal voor jullie een 
kruiswoordraadsel ontworpen met daarin een goede portie vragen over hem, zijn pieten, 
zijn paard en ga zo maar door.  

 

Natuurlijk is het niet zomaar een kruiswoordraadsel. De Sint hangt er ook een 
beloning aan vast voor de mensen die hem het best kennen. De eerste 3 die dit 
kruiswoordraadsel correct kunnen doorsturen naar hun leiding zullen van hen namelijk een 
extra beloning krijgen naast de cadeaus van de sint.  

Voor het kruiswoordraadsel verwijzen we jullie door naar de volgende pagina.  

Veel succes!!!  

De ketileiding  
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ASPI

Het wenslijstje van de aspileiding 
 
 
  

Het enigste dat ik eigenlijk 
wil van de sint is dat er toch 

een paar aspi’s aanwezig 
zullen zijn op de activiteiten 
in december. Dan zullen we 
vele leuke spelletjes kunnen 
spelen. En chocolade is ook 

altijd welkom!!! 

Op mijn verlanglijstje staat een 
deftige fiets met veel vitessen om op 

kamp te vertrekken + een goede 
conditie is ook welkom. Zodat ik 

iedereen kan inhalen en alle bergen 
op kan fietsen! Maar de meeste 

dromen zijn bedrog zeker… 

Wat ik graag zou krijgen van 
de sint is opnieuw zo’n coole 
zwaard als op deze foto. De 
vorige ben ik kwijt geraakt, 
sip lipje. Zo kan ik opnieuw 
vechten tegen mijn jongere 

broertjes! 
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Het wenslijstje van de aspi’s 
 

Wat zouden jullie graag willen van de Sint? Indien je geen 
inspiratie hebt dan kan je hieronder een paar ideetjes vinden. 

Vul zeker zelf aan! 
 

o Een wii 
o Kaka 
o Het politiebureau van brandweer Sam 
o Een nieuwe mama of papa dat kan koken 
o Een robot die kan praten (en mijn vriend wil zijn) 
o Een konijn of vis of hond of kat of ………………………….. 
o Een nieuw groot huis waar ik samen met mijn aspi’s kan 

wonen 
o Een rijbewijs 
o Een vat bier (+ tap) 
o Een goeie fuif 
o Vrienden 
o   
o   
o   
o   
o   
o   
o   
o   
o   
o   
o   
o   
o    
o   

 



 

       Chiro Jow Wervik dankt zijn sponsors!  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPC BV 
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Chiro Jow Wervik dankt zijn sponsors!  

Thuisverpleging Vanbiervliet Ronny

Verhuurt



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 



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.

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   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


