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Voorwoord 
Dag liefste wackojanen, hopelijk hebben jullie ondanks de omstandigheden toch een mooie 
vakantie gehad, een mooie start van het schooljaar gehad en zijn jullie klaar om weer een 
nieuw chirojaar in te vliegen. De nieuwe leidingsploeg staat alleszins te popelen! We beginnen 
dit jaar wederom met een recordaantal leden, we verwelkomen alle nieuwe wackojanen met 
open armen (alhoewel een omarming er niet snel inzit). Vooral een warme welkom aan onze 
nieuwe ribbeltjes en hun ouders. Indien u vragen zou hebben aarzel dan zeker niet om de 
leiding aan te spreken of te contacteren met de gegevens achteraan dit wackomiekske. 
 
Spijtig genoeg konden de ouders er niet bij zijn op de licht aangepaste overgang. De nieuwe 
leidingsploeg is in dit wackomiekske terug te vinden. We verwelkomen wat gemotiveerde oud 
aspis, die de leidingskriebel te pakken hebben gekregen. Indien u vragen heeft of gewoon de 
leiding van uw kind wat beter wilt leren kennen, aarzel dan niet om ze na een zondag aan te 
spreken. We zwaaien dit jaar ook 2 topleiders uit, Maxime en Felix. We zullen ze niet elke 
zondag meer zien maar zijn er zeker van dat we nog op hun hulp kunnen rekenen. We 
bedanken hen enorm voor de moeite die zij jarenlang zowel als ket als als leiding gedaan 
hebben. 
 
De inschrijvingen gebeuren dit jaar online. We maken gebruik van een handig platform dat 
Stamhoofd heet. Dit kan op https://chiro-wacko.stamhoofd.be , waar je een account op 
aanmaakt. Dit laat u toe om dit jaar en alle komende jaren uw kind makkelijk in te schrijven 
en het inschrijvingsgeld over te schrijven. Wie hier problemen mee ondervindt kan op 4 
oktober om 17u30 in de polyvalente zaal terecht, om hierbij hulp te krijgen.  
 
Na een bizarre 2e helft van vorig chirojaar, krijgen we toch al wat meer vrijheid dit najaar. We 
starten in oktober nog steeds in code geel, meer info hierover nog steeds in de tabel hieronder 
terug te vinden. Indien we zouden moeten overgaan naar code oranje verandert er in wezen 
niet zo veel, maar we houden jullie zeker op de hoogte. De jongste groepen (Ribbels, Speelclub 
en Rakwi) zullen nog steeds elke zondag van 14u30 tot 18u op onze vertrouwde wei en in onze 
vertrouwde lokalen chiro krijgen. De oudste groepen (Tito, Keti en Aspi) nog steeds op het 
Sint-Niklaasinstituut van 14u tot 17u30. We willen hierbij nog eens benadrukken dat de chiro 
op deze exacte uren begint, stiptheid bij aanvang wordt nog altijd benadrukt en 
geappreciëerd. Aangezien we op het Sint-Niklaasinstituut het terrein willen afsluiten tijdens 
de zondag is dit daar vooral belangrijk.  
 
Ook willen hierbij het belang van een drinkbus aanduiden en dat de leden ze zeker elke zondag 
niet vergeten. 
 
In dit wackomiekske staat ook de planning voor oktober. In de loop van de maand zullen we 
de gehele jaarplanning delen met jullie zodat jullie niet al te snel voor verrassingen komen te 
staan. Net als vorige jaren verwachten wij van de leden dat ze minstens 10 zondagen tijdens 
het jaar aanwezig zijn, alvorens ze op kamp mee mogen. Wij vinden dit een redelijk aantal 
aanwezigheden en zijn er zeker van dat dit voor gemotiveerde kinderen geen probleem vormt. 
We doen dit om er voor te zorgen dat we elkaar echt goed kennen en er groepsband is 
gevormd alvorens op kamp te gaan. 
 



Nog een laatste puntje. Er vindt dit jaar een kleine wijziging van groepsleiding plaats. Dit jaar 
zal Liese de fakkel over nemen van Joren. Om te herhalen de groepsleiding dit jaar zijn dus: 
Hannah Downes, Liese Boland en Roel Dubois. Onze volwassen begeleiding heeft er een 
bewogen maar toch mooi eerste jaar op zitten en doen ook met veel goesting voort. We 
bedanken hen wederom voor hun moeite. Dit zijn Wiebe Verhoeven en Marie Le Roy. 
 
We willen iedereen nog eens bedanken voor hun begrip en aanpassingvermogen in deze 
periode. De leiding doet hun best en de steun wordt hard geappreciëerd. Hopelijk tot één van 
de komende zondagen! 
 
Groetjes van de Wackoleiding 
 

 



  



 
 
  
  
Dag liefste Ribbeltjes, 
Onze eerste uurtjes samen zijn al een feit. Elkaars namen kennen we nu al 
een beetje (geen nood, we gaan er deze maand nog op oefenen) en jullie 
leiding staat te popelen om erin te vliegen dit jaar. Wil je weten wat er 
allemaal op de agenda staat de komende zondagen? Lees dan snel verder J 

4 Oktober 

Jullie leiding draait ondertussen al een hele tijd mee in chiro wacko. Als 
we alle chirojaren samentellen van de ribbelleiding komen we aan 53 
jaar! Voor ons is de wackowei dus al een tweede thuis geworden. En we 
hopen natuurlijk dat jullie jullie stuk voor stuk thuis gaan voelen in de 
Bloeistraat. Vandaag leren we om te beginnen de huisregels van de 
Ribbels kennen en ontdekken we welk volk er nog zoal rondloopt op zo 
een chiro (met 1,5 meter afstand vanzelfsprekend) 
Voor de mama’s en papa’s: Wie de inschrijvingen niet online kon doen, 
kan om 17u aan de lokalen terecht om kind(eren) in te schrijven. 

11 Oktober 

Man, ma, man… Nog maar de tweede zondag van de maand en het is 
al van dat! Geen chiro L 
Dit weekend is jullie leiding druk aan het puzzelen hoe we jullie een 
super-duper-mega-de-max kunnen voorschotelen. 
Volgende zondag staan we weer paraat om er samen een kei leuke 
namiddag van te maken. 

18 Oktober 

Na een korte onderbreking staan we er weer. Vandaag spelen we erop 
los en ontdekken we de spelletjes die elke wackojaan wel moet kennen. 
Ooit al gehoord van kiekeboe? Of van schaar-steen-papierrace? Of je ze 
nu al wel of nog niet kent, het wordt sowieso een spetterende zondag. 
Tot dan! 



  

25 Oktober 

BOE!  
En, Geschrokken? Waarschijnlijk niet, stoere ribbels dat jullie zijn. 
Binnenkort is het Halloween. Daarom spelen we vandaag een 
groot spel met allerlei griezels. Je mag vandaag ook verkleed naar 
de chiro komen. Ik ben benieuwd hoeveel spoken, vampieren, 
heksen, … er vandaag komen opdagen. 

Dat was alweer de maand oktober. Tot volgende maand xxx 
 
Voor wie al een beetje vergeten zou zijn wie er nu precies ribbelleiding 
is dit jaar, stellen we ons kort nog even voor.  

Hallo, ik ben Clarisse en ben 19 jaar oud. Dit 
jaar wordt het mĳn derde jaar als leidster. De 
vorige jaren was ik speelclub en rakwi 
leidster. Ik studeer lichamelĳke opvoeding 
aan de ULB. Ik ben dus actief en altĳd klaar 
om spelletjes te organiseren. Buiten de chiro, 
hou ik van sporten, zingen en met vrienden 
uitgaan. 

Hey, ik ben Andrée en ben 20 jaar oud/jong. 
Ik studeer klassieke talen in Gent en begin dit 
jaar aan mijn vierde jaar leiding. Vorig jaar 
stond ik ook al een jaartje bij de ribbels. Ik 
speel het liefst spelletjes in team en met een 
bal. ’s Avonds teken of knutsel ik graag en ’s 
morgens ben ik vroeg uit de veren.  



 
  

Hallo, mijn naam is Myra en ik word binnen 
enkele weken 18 jaar. Ik studeer industriële 
wetenschappen in Gent en speel daarnaast ook 
volleybal. Flokkenbuizen en baseball zijn mijn 
favoriete spelletjes op de chiro. Verder hou ik 
van plezier maken met vrienden en natuurlijk 
ook de zomervakantie. 

Hey, ik ben Eva (Schoofs)! Ik vind het 
geweldig om mijn eerste jaar leiding 
voor jullie Ribbeltjes te staan! Ik studeer 
Taal- en Letterkunde Engels en 
Nederlands. Ik hou van lachen, dansen 
en nieuwe vrienden maken! Mijn 
lievelingsspelletje is Jommejomme. 



SPEELCLUB 
 
Dag liefste speelclubbers, hebben jullie zin in het nieuwe jaar??? Want wij zeker 
en vast wel. Het gaat een jaar vol met gekke spelletjes zijn. We gaan ons goed 
amuseren, goed ravotten in de modder, lachen, tieren, schreeuwen.  
Voor de eerste maand van dit jaar gaan al onze zondagen in thema staan van een 
bepaald voorwerp. Lees maar snel verder om te zien welk voorwerp we 
volgende zondag gaan gebruiken. 
 
4 oktober 
Als speelclubber zit je eigenlijk nooit stil. Je wilt de hele tijd bewegen en spelen. 
Het voo werp van deze dag gaat bewijzen  dat deze uitspraak waar is. Het 
voorwerp van vandaag is namelijk een stoel. Dat heeft vier poten en daar moet 
je op zitten om te rusten. Maar vandaag laten we zitten dat we daar ook super 
leuker spelletjes mee kunnen spelen. Dus kom maar zeker af want het zal geen 
zondag zijn om op je lui gat te zitten. 
 
11 oktober 
Jammer genoeg is het vandaag geen Chiro. Tijd om even uit te rusten van de 
eerste hevige zondag. Ga nu maar gerust eens op een stoel zitten om uit te 
blazen, want het zal nodig zijn voor de rest van oktober. 
 
18 oktober 
Om het voor voorwerp van vandaag te raden ga ik een kleine tekening maken. 
 
 
 
 
 
Heb je geraden wat het voorwerp is?  
 
25 oktober 
Voor de laatste zondag van de maand gaan we er nog is hard tegen aangaan. Het 
voorwerp van deze dag rijmt op pauw. Omgekeerd geschreven is het woud maar 
dan met een T. Als je nu het nu nog niet weet, moet je zeker komen want het zal 
een zondag zijn om geen touw aan vast te knopen. 
Kusjes en lekjes van jullie leiding, 
Hugo, Wiske, Jonas en Joren 
  



 
 
Yooo allerliefste Rakwi’s! Jullie kersverse leiding staat al te popelen om 
aan het nieuwe chirojaar te beginnen, hopelijk jullie ook! 
Eén ding is zeker: dit jaar wordt een KNALLER!  
 
4 oktober 
 

Op onze allereerste zondag van het jaar vliegen we er meteen in! Het geld 
dat jullie vorige week verdiend hebben, kunnen jullie vandaag goed 
gebruiken… Het is vandaag namelijk de Rakwi-challenge-dag!!! Vandaag 
moeten jullie tonen dat jullie Rakwi-waardige ketten zijn! We zijn op zoek 
naar intelligentie, kracht en doorzettingsvermogen, maar vooral heel veel 
goesting!  
 
11 oktober 
 

Vandaag is er jammer genoeg geen chiro L, maar wees gerust; volgende 
week staat er weer een fantastische zondag gepland J ! 
 
18 oktober   

Deze zondagnamiddag spelen we de echte chiro-klassiekers! Bereid je 
maar voor op een goed potje potteke-stamp, baseball, australische 
achtervolging, cupido, tussen 2 vuren, kat & muis… Wij hebben er alvast 
zin in! 
 
25 oktober 
 

Hocus pocus met een zoen 
Paars, geel, rood, blauw en oranje worden nu groen… 
Vandaag vieren we halloween!  
Kom naar de chiro, als je durft... 
 
 
  

Kaatje
, 

Liese Hannah Senne 



4 oktober  
Nieuw jaar, nieuwe leiding en voor jou misschien ook nieuwe afdeling 
! Het is het begin van het Chiro jaar en je weet wat het betekend ! Je 
gaat moeten bewijzen dat jij bij Chiro hoort ! En natuurlijk de beste 
manier daarvoor is om mee te doen met de DOOP !!!! Dus als je wilt 
tonen dat JIJ een echte wackojaan en vooral de beste tito ooit bent 
moet jij ZEKER KOMEN !  
 
11 oktober  
11, ELF, XI, … Wat een leljik nummer denk je niet? 10 is oke, het is rond, 
het is ook een redelijk logisch nummer en gemakelijk om ermee te 
rekenen. 12 is een prachtig nummer, het is in het centrum van ons 
leven : 12 uren, 12 manden, 12 jaren om tito te worden. Maar 11? Het 
is een heel onnuttig nummer en daarom is er GEEN CHIRO op elf 
oktober… 
 
18 oktober  
Exact 169 jaren geleden werd het boek “Moby Dick” voor de eerste 
keer gepubliceerd. Dus vandag gaan wij rond het thema Moby Dick 
spelen en jagen op een walvis! Ik hoor je al “WTF” denken ? Wat 
inderdaad betekent dat thema? Gaan wij rond de vijver spelen? Gaan 
wij met water spelen ? Gaan wij op een echte walvis jagen? Wel om 
een aantwoord te krijgen op al die vragen KOM ZEKER naar de chiro !  
 
 
 
 
 
 



25 oktober 
We komen stilaan aan de meest schrikwekkende dag van het jaar. Nee 
het is niet de laatste dag van het kamp en het is niet de eerste dag van 
het schooljaar (die al lang voorbij zijn).  Het bijna Haloween en dat wil 
zeggen dat de geesten langzaam wakker worden en dat de monsters 
uit hun sschuilplaats komen. En dat heeft een invloed op onze chiro 
zondag !  
 

Groetjes van jullie nieuwe en MEGA GIGA enthousiaste leiding,  
 
 

 
Niels   Arno   Johan  Luna  

 

  



Keti 
Keti Keti Ketiiiii… Hier zijn we dan. Nieuw chirojaar, nieuwe groep en 
natuurlijk nieuwe leiding. Voor diegene die er de vorige keer niet bijwaren 
of nog wa gaten in hun geheugen hebben zitten: Xante, Hannah en Ruben 
staan al super chaud om jullie leiding te zijn en kunnen niet wachten tot 
de volgende zondag. Benieuwd wat we allemaal gaan doen? Awel, ik peis 
dat dat gewoon hieronder staat geschreven. Verder lezen is de boodschap 
dus. Ge zijt al goe bezig 
4 Oktober 
Uit donkere hoeken heb ik stemmen horen fluisteren dat de Keti de 
tamste groep van gans Wacko is. Om ons chirojaar goe te starten en de 
haters het tegendeel te bewijzen gaat ge vandaag de actiefste zondag van 
uw leven meemaken. Dus ziet maar dat ge goe hebt gemaft en stretch die 
benen maar een keer want we gaan knalleeeuuuuh 
Ps: Vandaag zijn het inschrijvingen maar daar 
laten we later meer over weten 
11 Oktober 
Nog maar de tweede zondag van de maand en ik 
moet jullie al teleurstellen want ge moogt thuis 
blijven. We zijn namelijk druk bezig de ditjes en 
datjes van het jaar te plannen. See ya next time 
18 Oktober 
Vandaag laten we onze blauwe aardbol achter 
voor hogere sferen. Kruipt maar in uwe raket ipv 
de fiets want de space race is weer helemaal in. 
Mars, Venus of toch gewoon de maan? Ik zou 
gewoon afkomen als ik u was dan wordt het wel 
duidelijk 😉"#$% 
25 Oktober 
Omdat een wackomiekske schrijven toch een 
kunstvorm is en mijn creatieve kant dan soms 
naar boven komt heb ik belsloten om jullie te 
verwennen met een haiku  

Bladderen vallen 
Zondag is al begonnen 

Herfst is in de lucht 
Dit was het dan weer voor deze maand! Enkele 
(coronavrije) knuffels van jullie kersverse 
leiding… 

Xante, Hannah en Ruben 
 

(We hebben nog geen foto van ons drieën dus 
gebruik tijdelijk maar uw verbeelding) 
 

  



ASPI 
 
Dag ratten, dag bien pés en més. Klaar voor weer een bien jaar? Lucie en ik (Roel voor de 
tragere onder ulle) zijn alleszins mega chaud! Nog een jaar met mij opgescheept, kunt ge da 
aan? De eerstejaars Lucie nog ni beu? jk. Ondanks de actuele situatie zal het een druk en 
gevuld jaar worden dus bereid u al maar voor ;) We wisselen de actieve en/of drukke 
momenten af met wa trademark aspi tamheid, ik doe mijn best om da ni al te veel te laten 
gebeuren want ik sta ook wel bekend als ne persoon die graag niks doet ;)  
 
4 oktober 
In de aspi gaat en moet ge al ne keer veel doen. Ik denk aan: werken om centjes te verdienen, 
een idee zoeken om centjes te verdienen indien we ni zo veel werk vinden door die kutgriep 
da rondgaat, leefweek knallen, een buitenlands kamp plannen, u gans chaud maken om op 
krinkel te gaan en nog zo veel meer. Daarom gaan we vandaag wa meer uitleg daarover geven 
en al zo veel mogelijk vastzetten in onze agenda. Geen nood, we gaan ni de ganse tijd op ons 
gat zitten en praten, we zullen da wel wa afwisselen met spellekes. Het kan dus handig zijn 
om zeker te komen vandaag, natuurlijk zullen we ook wel deftig opschrijven wat er besproken 
wordt vandaag want mijn geheugen op da vlak is ni optimaal. Tot dan! 
 
11 oktober 
Al na de eerste week in onze super bien nieuwe groep, geen chiro… De leiding is druk bezig 
met het jaar te plannen. Amuseer ulle goe thuis en tot volgende week! 
 
18 oktober 
Deze zondag gaan we elk hoekske van SNI waar we ons mogen begeven ne keer verkennen en 
overal wa spellekes spelen. Het schooldomein is redelijk gigantisch dus ik hoop da we ons wel 
kunnen bezighouden. Voor mij is da al een beetje nostalgisch, en mss voor jullie ook. Heeft er 
iemand van jullie vroeger al chiro gehad op SNI of is da nog voor ullen tijd? In de periode 
tussen onze brakke container lokalen en ons prachtig lokaal van vandaag, was de chiro 
gereduceerd tot een kast in een kelderke van SNI, l’histoire se repète… Bon genoeg geluld tot 
dan! 
 
25 oktober 
Vandaag mogen jullie allemaal jullie fiets meenemen, t'inquiète pas we gaan geen toerke 
doen, alhoewel onze rit in de keti nog cv gelukt was, da houden we voor de lente. We gaan 
wa spellen spelen en zien wie er het behendigst is op zijn/haar fiets ;) Indien ge geen fiets hebt 
of hem op da moment kapot of in de shop is laat mij iet weten en we regelen wel iet. Tot deze 
zondag… 
 
Da was het al voor deze maand, hopelijk was het al e goe begin, zoniet herpakken we ons 
volgend maand wel. 
Knuffels en kusjes, 

Jullie favoriete leiding voor de periode van dit jaar (langer mag ook altijd), 
Lucie en Roel 



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 

BOLAND LIESE – Koning-Soldaatlaan 73, 1070 
Anderlecht 

0471/78.63.37 

DOWNES HANNAH – Henri Vieuxtempsstraat 16, 
1070 Anderlecht      

0472/54.33.78 

  
Ribbels:  
WALRAVENS ANDREE – Opzichterstraat 127, 
1080 Molenbeek      

0470/40.68.45 

DEVEEN CLARISSE – Hertog Janlaan 65, 1083 
Ganshoren 

0474/04.32.75 

SCHOOFS EVA – Koning-Soldaatlaan 28, 1070 
Anderlecht 

0496/23.73.41 

WITTEVRONGEL MYRA – Jan vandersteenstraat 
11, 1600 Oudenaken 

0468/57.15.01 

  
Speelclub:  
CLIJNEN JOREN – Wilgstraat 34, 1090 Jette 0479/08.08.75  
MOYERSOEN WISKE – Veeartsenstraat 22, 1070 
Anderlecht 

0488/06.34.77 

WITTEVRONGEL HUGO – Jan vandersteenstraat 
11, 1600 Oudenaken 

0471/07.10.10 

VAN GENECHTEN JONAS – Adolphe 
Willemynsstraat 358, 1070 Anderlecht 

0478/01.09.23 

  
Rakwi:  
BERNAERTS KAATJE – Jan Vandersteenstraat 5b, 
1600 Oudenaken 

0477/74.05.97 

BOLAND LIESE – Koning-Soldaatlaan 73, 1070 
Anderlecht 

0471/78.63.37 



DOWNES HANNAH – Henri Vieuxtempsstraat 16, 
1070 Anderlecht      

0472/54.33.78 

SCHEPENS SENNE – Meiboomweg 13, 1760 
Roosdaal 

0471/29.12.27 

  
Tito:  
SEBUKIRE JOHAN – Lenniksebaan 182, 1070 
Anderlecht                   

0470/58.93.31 

LEONARDY LUNA – Venizeloslaan 20, 1070 
Anderlecht 

0471/45.31.47 

VAN GENECHTEN NIELS – Adolphe 
Willemynsstraat 358, 1070 Anderlecht 

0470/07.96.03 

COOLS ARNO – Bosstraat 35, 1700 Dilbeek 0468/24.58.43 
  
Keti:  
D’HOORE RUBEN – Romeinse-Villadreef 34, 1070 
Anderlecht 

0497/77.22.58 

SEBUKIRE HANNAH – Lenniksebaan 182, 1070 
Anderlecht  

0484/11.76.62 

MOYERSOEN XANTE – Veeartsenstraat 22, 1070 
Anderlecht 

0488/71.51.88 

  
Aspi:  
VANCRAEYNEST LUCIE – Griffiestraat 44, 1070 
Anderlecht               

0477/04.74.80 

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

0471/37.07.93 

  
Volwassen Begeleiders:  
LE ROY MARIE – Geurstraat 11, 1070 Anderlecht  0485/54.04.59 
VERHOEVEN WIEBE – Geurstraat 11, 1070 
Anderlecht 

0486/86.08.51 

  



KALENDER 
 

 
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, 
vragen wij om zelf een drinkbus mee te nemen naar de 
activiteiten. 
 
Groeten, de leidingsploeg.  

Zondag 4 oktober Ribbels, Speelclub en Rakwi: 
14u30 tot 18u aan onze lokalen 
Tito, Keti en Aspi: 14u tot 17u30 
op het Sint-Niklaasinstituut 
17u30: hulp bij digitale 
inschrijvingen 
 

Zondag 11 oktober Geen chiro 

Zondag 18 oktober Ribbels, Speelclub en Rakwi: 
14u30 tot 18u aan onze lokalen 
Tito, Keti en Aspi: 14u tot 17u30 
op het Sint-Niklaasinstituut 
 

Zondag 25 oktober Ribbels, Speelclub en Rakwi: 
14u30 tot 18u aan onze lokalen 
Tito, Keti en Aspi: 14u tot 17u30 
op het Sint-Niklaasinstituut 
 


