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Voorwoord 
 
Beste Wackojanen, 
 
De maand maart staat in teken van ons Italiaans eetfestijn. Zoals 
elk jaar organiseren we een 3-daags eetfestijn van topkwaliteit 
van 13 tot en met 15 maart. Net zoals vorig jaar kunnen jullie 
komen smullen op vrijdagavond, zaterdagavond en 
zondagmiddag. Maar dit jaar kan je ook komen eten op 
zaterdagmiddag, zo zijn we zeker dat iedereen zijn maagje een 
keer kan vol eten. We hopen jullie allemaal zeker te zien. 
 
Deze maand vertrekken de Ribbels en de Speelclub op weekend 
op 27, 28 en 29 maart. Meer info zal volgen in de loop van de 
maand. De leiding zal jullie nog een brief meegeven.  
Vervolgens willen we jullie er nog aan herinneren dat het 
weekend van de Rakwi verplaatst is naar 1, 2 en 3 mei samen 
met de +12 afdelingen. 
 
Ten slotte willen we jullie nog bedanken met de hele 
leidingsploeg voor het frequent gebruik van Trooper. We hebben 
dit jaar op 2 maand tijd al meer dan de helft ingezameld dan het 
totaal van vorig jaar. Dus hiervoor zeker bedankt. 
 
De maand maart zit dus weer helemaal vol met drukke, maar 
vooral super plezante weekends. We hopen jullie allemaal veel 
te zien deze maand. 
 
 

Jullie favoriete leidingsploeg xxx 



  



 
 
Dag allerliefste ribbels! Deze maand vliegen we er weer in! Deze 
maand zijn er geen 3 zondagen chiro, maar 4!!!  
 
1 maart  
Vandaag spelen we STRATEGO!! Jaja we weten het, we wouden het 
vorige maand al spelen maar we konden toen niet, omdat de storm 
Ciara alles heeft verpest 😡😡  
Vandaag spelen we wel stratego, beloofd!  
 
8 maart  
Vandaag is het ballendag! Voetbal, tussen 2 vuren, teambal, … elk 
spelletje dat je met een bal kan spelen zullen we vandaag spelen.  
 
15 maart  
Deze week is er geen chiro L  
Geen getreur, je kan ons allemaal zien op het Italiaans eetfestijn! 
Lekker smullen met je ouders, grootouders, broers en zussen op de 
chiro!  
 

 
 
22 maart  
Het gaat een heel actieve dag zijn vandaag! Na al dat eten van vorige 
week en geen chiro, moeten we wel actief zijn. Wees maar klaar om 



veel te lopen en misschien keren jullie vuil terug naar huis. Kom 
allemaal met veel energie naar de chiro en na vandaag zullen jullie 
heel moe terug naar huis keren. Hopelijk komen jullie met veel 
vandaag!  
 
27, 28, 29 maart  
Dit hele weekend gaan we samen zijn. We gaan samen eten, samen 
slapen, samen spelen voor 3 dagen lang. Het wordt super tof en jullie 
zijn allemaal welkom. Lees allemaal goed wat er in de brief staat 
zodat jullie zeker weten waar we naartoe gaan en wat jullie zeker 
niet mogen vergeten.  
 
We hopen jullie allemaal zo veel mogelijk te zien deze maand en 
tijdens het weekend.  
 
Vele groeten,  
 
Jullie allerliefste leiding  
Andrée, Wiske, Liese en Hannah  
 

 
  



!!SPEELCLUB!! 
 

Ciao Bellas, het is de lekkerste maand van het jaar! Met veel 
tomaten en pasta en zo. Weten jullie al wat ik bedoel? Jawel 
jawel, het fameuze Italiaans Eetfestijn!! Lekker lekker. Naast 
het IE is er nog een reden tot een vreugdedansje: het 
speelclubweekend!!! Benieuwd welke zotte dingen we 
allemaal gaan doen? Dat zie je dan wel! (Tip: het gaat 
heeeeeeeel geel zijn ;) ) 
 
1 MAART 
Zoveel toffe dingen deze maand! We gaan een keer testen 
of jullie wel genoeg energie hebben om de maand door te 
komen ;) Daarom vliegen, springen, lopen, dansen, tuimelen, 
schreeuwen we in deze energieke chirozondag! Zorg dat 
jullie goed geslapen hebben! 
 
8 MAART 
Wat een energiebom was dat vorige zondag, nu gaan we het 
wat rustiger aan doen. We willen natuurlijk niet dat jullie te 
moe zijn om spaghetti te komen eten é! Steek je handen uit 
de mouwen en zet je creativiteit op 100, want vandaag gaan 
we de wereld een beetje mooier maken met onze 
knutselwerkjes voor IE! 
 
15 MAART 
WOEHOEEEEEE!!!! SPAGHETTIIIIIIIII!!!!!!!!! Wel geen chiro 
vandaag :( Maar je mag je toffe leiding altijd bezoeken op IE 
^_^ 



 
22 MAART 
Jullie zijn toch gelukzakjes met jullie super, lieve, geweldige, 
toffe, plezante, coole en mooie leiding. Maar vandaag is het 
de beurt van anderen om met jullie spelletjes te spelen en 
naar jullie verhalen te luisteren. De aspi gaat voor jullie een 
fantastische zondag maken! Kom naar de chiro en toon hoe 
tof de speelclub kan zijn! 
 
29 MAART 
Wat is er leuker dan een speelclubzondag? Niet veel, maar 1 
ding wel en dat is: Speelclubweekend!! En kennen jullie die 
kleine rare gele mannetjes die heel veel op jullie lijken? Ja 
die! De minions!! Neem die gele verkleedkleren dus maar 
mee! Geen zorgen: er volgt nog een brief met alle uitleg en 
benodigdheden. 
 
Hebben jullie er zin in? Wij alvast wel! 
Jullie leiding 
 

     Hugo 
     Luna 
     Kaatje 
     Xante   



RakwiRakwiRakwiRakwiRakwiRakwiRakwiRakwiRakwiRakwiRakwiRak
wiRakwiRakwiRakwiRakwiRakwiRakwiRakwiRakwi 
 
Bonjour les amis en les amies! Comment allez-vous aujourd’hui? 
Bien? Bien! Ich auch. Dieser monat gehen wir leuche spelletjes 
spielen and we are going on big adventures. Together with los 
hermanos en las chickas spelenos we erop losos, maakos jullie maar 
klaaros voor een zottos maandos. En komos zekeros etos op onzos 
italiaansos eetfestijnos!  
Da was Frans, Duits, Nederlands en Spaans in 1 voorwoord! Wie durft 
nu nog te zeggen dat de chiro niet voor iedereen is???  
Ready, set, GO! 
 
1 Maart 
Deze week zullen we een groot spel spelen, gedurende 4 uur lang. 
Wacht, of was het nu een klein spel dat we 4 uur lang gingen spelen. 
Of gingen we 4 uur lang andere spelletjes spelen, pff ik weet het niet 
meer. Vraag het anders eens aan Nelson, die heeft altijd een 
antwoord klaarstaan. Bel hem maar eens op, zijn nummer is 04 12 34 
58 58. Tot zondag! 
 
8 Maart 
Ahhhhhh wie weet welke speciale dag het vandaag is? Ik weet het 
wel zenne, of wacht, ik ben het precies vergeten… Mopje hee, 
vandaag is het internationale VROUWENDAG. De dag om je favoriete 
vrouwtje eens goed in de watten te leggen. Alhoewel dat watten niet 
zo ecologisch verantwoord zijn… Leg uw favoriete vrouwtje maar 
eens goed in de gerecycleerde jeans stof! 
Vandaag overwegend spelletjes met kans op wisselvallige 
knutselmomenten en overwaaiende Italiaans eetfestijn kunstwerken. 
Doe uw stoute schoenen maar aan onder je lolbroek, dan ben je goed 
gekleed voor de dag. 
 



15 Maart 
Mama mia, vandaagi isi een speziali dagski. Wi organiseri namelijki 
onze italiansi eetfestijni diti weekendi. Multi bene! Geeni chiroi 
vandagi, maar kom zekeri eteni! (lezen met italiaans accent!) 
 
22 Maart 
Goed Rakwi’s, om nu nekeer heel eerlijk te zijn. Ma echt heel eerlijk, 
super eerlijk, Uber eerlijk durf ik zelf te zeggen. Awel he, ik weet nog 
niet goed wat we vandaag gaan doen. Alee ik wist gisteren nog wat 
we gingen spelen vandaag, maar kbent vergeten… Das toch 
ongeloofelijk, hoe mij zoiets kan overkomen. Ge zou het bijna niet 
geloven, maar tis voor echt.  
Bon 1 ding is wel duidelijk, wij zullen er staan. Jullie ook? 
 
29 Maart 
Wow, 5 zondagen in 1 maand. Das zeldzaam, wilt dat zeggen dat wij 
een zondag gepikt hebben van volgende maand? Das niet lief he! 
Dus met deze zondag sluiten wij de µaand maart af in stijl, dat 
moeten we wel vieren. Mijn manier oµ iets te vieren is om een 
goeie competitieve zondag te hebben. De sterksten, 
sliµsten, snelsten zullen echter µisschien niet bovenaan de 
lijst uitkoµen. Je gaat het eerder µoeten hebben van 
samenwerking, taktiek en µanipuleren van je eigen ‘chance’…   
 
Goed lieve vriendjes, we zien ons volgegde zondag alleµaal  
saµen op de chiro verschijnen. Ik jhou van jullie! 
Kustens en knuffels fan je leiding! 
Felix, Niels, Clarssie 
xxx 
  



Titooooooooooooooooooooooo 
 
De leiding komt net terug van kampplanningsweekend en we kunnen 
haast niet wachten tot we weer met z’n allen 10 daagjes op kamp 
kunnen gaan. Voor het zover is hebben we echter nog 4 volledige 
maanden voor ons, elk schoon gevuld met zondagen. Hopelijk 
hebben we niet te veel last van maartse buien en stormen 
 
1 Maart 
BREAKING NEWS: In de nacht van zaterdag op zondag hebben 
verschillende personen zich in de spoedafdeling van het UZ te Brussel 
gemeld met klachten over hoge koorts en een pijnlijke hoest. Na een 
uitgebreid onderzoek testten ze allen positief op het Coronavirus, dit 
meldt het ministerie van volksgezondheid. De personen in kwestie 
hadden zaterdagavond doorgebracht op een zekere Chiro Wacko te 
Anderlecht. De locatie is intussen onder quarantaine geplaatst en 
niemand kan het gebouw betreden of verlaten. Het lot van de 
inzittende is nog onbekend, maar men vermoedt er nog enkele 
besmetten personen zich binnen bevinden. Een strijd om leven en 
dood begint… Meer updates volgen later. 
 
8 Maart 
Ruiken jullie de heerlijke lasagnes, spaghetti ’s en kaaskroketten al? 
Ons jaarlijks Italiaans Eetfeest breekt alweer bijna aan. Om ervoor te 
zorgen dat het ook dit jaar een groot succes zullen we vandaag onze 
handen uit de mouwen steken en onze creatieve kant laten 
schitteren. Haal je innerlijke Michelangelo en Picasso tevoorschijn 
want vandaag gaan we knutselen voor IE 
 
15 Maart 
In de plaats van een miezerige 4 uur Chiro staat de leiding deze keer 
heel het weekend klaar om jullie verrukkelijke gerechten en drankjes 
op te dienen. Kom zeker langs met je ouders en pak maar al je 
grootouders, neven en nichten en vrienden eet je buiken rond op 
onze 27ste Italiaans Eetfeest!  



 
22 Maart 
Kindertjes horen jullie dit? De vogeltjes die fluiten, de bloemetjes die 
beginnen te bloeien, de visjes spartelen in het water en de dieren 
ontwaken uit hun winterslaap. De mooiste tijd van het jaar is 
begonnen. Jaja, de lente is aangebroken. Om dit te vieren zullen we 
nog een keer klassieke spelletjes spelen terwijl het zonnetje schijnt. 
 
29 Maart 
Op deze prachtige dag gaan we zo’n 40 jaar in 
de toekomst. Terwijl jullie nu nog jullie prille 
jeugd aan het beleven zijn zullen jullie vandaag 
de wereld bekijken door de ogen van een 
boomer. Wikipedia definieert deze generatie 
als the demographic cohort following the Silent Generation and 
preceding Generation X. The generation is most often defined 
as individuals born between 1946 and 1964, during the post–
World War II baby boom.”1 Benieuwd wat dit allemaal inhoudt? 
Kom dan zeker eens gluren en turen. 
Hehe, dit was het wackomiekske voor deze 
maand. Tot de volgende keer maar weer! 

Groetjes van jullie leidinggg:  
Hannah, Roel en Ruben 
 See ya! 

 

 
 
  

 
1  Sheehan, Paul (September 26, 2011). "Greed of boomers led us to a total bust". The Sydney Morning Herald. 
Archived from the original on May 21, 2019. Retrieved May 21, 2019. 



 
 

Ciao ragazzi! De koudste maand van het jaar is eindelijk voorbij, 

vanaf nu kan het weer maar steeds beter worden: geen stormen 

meer, langere dagen,… Maart is de maand van de lente dus we 

verwachten al onze bloempjes vol energie aanwezig op elke zondag! 

Vergeet niet ons te laten weten welke dagen je kunt komen helpen 

op het Italiaans Eetfestijn moest het nog niet gedaan zijn! 
 

Zondag één maart tweeduizendtwintig 
Dit jaar hebben we al een heleboel bijzondere activiteiten gedaan : 

schaatsbaan, stadsspelen, voetbalmatch,… maar wanneer hebben 

we voor het laatst echt gewoon op onze mooie chirowei de tofste 

chirospelletjes gespeeld? Mis je baseball, kruisvlaggen, voetbal of 

zelfs lucky-luke pang pang, potteke stamp en kiekeboe? Kom dan 

zeken vandaag om te genieten van een echte classic chiro-zondag! 
 

Zondag acht maart tweeduizendtwintig 
Jullie weten ondertussen goed dat binnekort het tofste 

weekend van het jaar doorgaat, namelijk ons jaarlijks 

Italiaans Eetfestijn! Daarvoor mogen jullie een mooi 

kunstwerk maken die heel het weekend te zien zal 

KETI 



zijn door alle ouders en familieleden die bij ons komen eten. Bedenk 

zeker al iets, alle ideeën zij welkom! 
 

Zondag vijftien maart tweeduizendtwintig 
Omdat we elkaar dit weekend al genoeg gezien hebben, is er 

vandaag geen chiro "#$ Je kunt deze middag nog steeds komen eten 

en de ganse namiddag de leiding helpen met de opruim van IE  
 

Zondag tweeëntwintig maart tweeduizendtwintig 
Vandaag is het onze winstgevende activiteit! Onze choco-verkoop 

heeft al wat money’s opgebracht maar we krijgen nog de kans iets 

te verkopen op de chiro. Daarvoor hebben we zoveel mogelijk keti’s 

nodig, vraag aan je ouders of het oke is om 15 minuutjes langer te 

blijven vanavond! Meer info volgt later op facebook. 
 

Zondag negenentwintig maart tweeduizendtwintig 
Voor vandaag heeft de leiding weer een toffe zondag voorbereid 

waar jullie nieuwe vriendjes gaan kunnen maken! Benieuwd wat we 

vandaag gaan doen? Kom dan zeker en neem een fiets mee! 

 
Baci e abbracci, 
Lucie & Johan 

 
  



ASPI 
 
1/03  
Een maart betekent geen taart  
We gaan knallen, en spelen met ballen  
Kom naar de Chiro en het wordt loco  
 
8/03 
We trekken erop uit naar de mooie wijk  
rond de Chiro Groot spel  
rond de vijvers met veel peps  
 
13-14-15/03  
Italiaans eetfestijn  
Komen werken  
 
22/03  
Vandaag rustige zondag met gesprekken over diverse thema’s 
Gecombineerd met actieve spelletjes  
 
29/03  
Hopelijk is het nu goed weer  
We gaan fietsen door Brussel  
Zorg dat uw fiets in orde is 
  



ASPI KLUST EROP LOS! 
 
Dag lieve wackojanen, aangezien wij dit jaar met de Aspi op 
kamp, op weekend en op buitenlandskamp gaan zijn wij op 
zoek naar werkjes om onze kas wat te spijzen. Wij hopen er 
een spetterend jaar van te maken en dit lukt ons ongetwijfeld 
maar met wat extra centjes zal dit nog veel beter lukken!  
 
Moest u een werkje weten waarvoor u een aantal gemotiveerde 
mensen zoekt, aarzel dan niet om ons te contacteren! 
 
Wat Bob de Bouwer kan, kunnen wij ook en nog veel meer!! 
 
Verbouwen 
Verven 
Kuisen 
Babysitten 
Opdienen 
Afwassen 
Opruimen 
… 
 
Een klus van u wordt gedaan door ons! 
Heel erg bedankt om aan ons te denken 
Kusjes de aspi’s 
Contacteer ons via onze leiders 

 
  

CLIJNEN JOREN  0479/08.08.75 
TOGAERT MAXIME  0474/75.71.38 





NUTTIGE TELEFOONNUMMERS EN ADRESSEN 
 
 
Chiro Wacko: Bloeistraat z/n – 1070 
Anderlecht 
Rekeningnummer: BE86 4211-1496-1150 

url: www.chiro-wacko.be 
email: chirowacko@hotmail.com 

 

  
Groepsleiding:  
DUBOIS ROEL – José Mehaudensstraat 25, 
1600 St. p-leeuw 

0471/37.07.93 

CLIJNEN JOREN – Wilgstraat 34, 1090 Jette                                          0479/08.08.75 
DOWNES HANNAH – Henri 
Vieuxtempsstraat 16, 1070 Anderlecht      

0472/54.33.78 

  
Ribbels:  
WALRAVENS ANDREE – Opzichterstraat 
127, 1080 Molenbeek      

0470/40.68.45 

SEBUKIRE HANNAH – Lenniksebaan 182, 
1070 Anderlecht                   

0484/11.76.62 

BOLAND LIESE – Koning-Soldaatlaan 73, 
1070 Anderlecht  

0471/78.63.37 

MOYERSOEN WISKE – Veeartsenstraat 22, 
1070 Anderlecht 

0488/06.34.77 

  
Speelclub:  
MOYERSOEN XANTE – Veeartsenstraat 22, 
1070 Anderlecht 

0488/71.51.88 

LEONARDY LUNA – Venizeloslaan 20, 1070 
Anderlecht 

0471/45.31.47 

BERNAERTS KAATJE – Jan 
Vandersteenstraat 5b, 1600 Oudenaken 

0477/74.05.97 

WITTEVRONGEL HUGO - Jan 
vandersteenstraat 11, 1600 Oudenaken 

0471/07.10.10 

  



Rakwi:  
DEVEEN CLARISSE – Hertog Janlaan 65, 
1083 Ganshoren 

0474/04.32.75 

VAN GENECHTEN NIELS – Adolphe 
Willemynsstraat 358, 1070 Anderlecht 

0470/07.96.03 

DE HOOG FELIX – Lenniksebaan 970, 1070 
Anderlecht 

0496/96.78.72 

  
Tito:  
DOWNES HANNAH – Henri 
Vieuxtempsstraat 16, 1070 Anderlecht      

0472/54.33.78 

D’HOORE RUBEN – Romeinse-Villadreef 
34, 1070 Anderlecht 

0497/77.22.58 

DUBOIS ROEL – José Mehaudensstraat 25, 
1600 St. p-leeuw 

0471/37.07.93 

  
Keti:  
VANCRAEYNEST LUCIE – Griffiestraat 44, 
1070 Anderlecht               

0477/04.74.80 

SEBUKIRE JOHAN – Lenniksebaan 182, 
1070 Anderlecht                   

0470/58.93.31 

  
Aspi:  
CLIJNEN JOREN – Wilgstraat 34, 1090 Jette                                          0479/08.08.75 
TOGAERT MAXIME – Avenue d’Allemagne 
30, 1400 Nivelles   

0474/75.71.38 

  
Volwassen Begeleiders:  
LE ROY MARIE – Geurstraat 11, 1070 
Anderlecht  

0485/54.04.59 

VERHOEVEN WIEBE – Geurstraat 11, 1070 
Anderlecht 

0486/86.08.51 

  



KALENDER 
 

 
ALLE INFO VOLGT VIA WEBSITE EN FACEBOOK 
 
Groeten, de leidingsploeg.  
 
 

Zondag 1 maart Chiro van 14u tot 18u 

Zondag 8 maart Chiro van 14u tot 18u  

13, 14 en 15 maart Italiaans Eetfestijn 
 

Zondag 22 maart  Chiro van 14u tot 18u  

Zondag 29 maart Weekend Ribbels en 
Speelclub 
Chiro van 14u tot 18u  


