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Voorwoord 
 

Liefste Wackojanen, 
 
Oktober is voorbij, iedereen is goed ingewerkt in zijn/haar 
nieuwe groep. Hopelijk zijn jullie kinderen allemaal goed 
ingeschreven, hierbij al een eerste herinnering om de betaling 
hiervoor uit te voeren, vanaf dit jaar 40 euro. Als u kind nog niet 
is ingeschreven dan is het belangrijk dit zo snel mogelijk te doen. 
Dit verzekert dat uw kind verzekerd is in geval van ongeval. 
 
Na de eerste maand chiro van het jaar, wordt november weer 
wat kouder maar de chiro blijft een warme plaats voor ons allen. 
November is de maand van Christus Koning, de maand waar we 
samen voor één keer ook nog eens herinneren dat de chiro 
christelijke roots heeft en waar we van de gelegenheid gebruik 
maken om eens te genieten van een gezellige fakkeltocht met 
daarna wat warme chocomelk en glühwein. Hopelijk zien we heel 
de Wacko familie daar, op 24 november om 17u gewoon aan 
onze vertrouwde lokalen! 
 
Twee belangrijke puntjes die gedurende deze periode en het jaar 
liefst gevolgd worden. Dit zal het leven van de leiding 
vergemakkelijken waarvoor dank.  
 
De chiro begint om 14u dat betekent dat het wel handig kan zijn 
om er al te zijn om 13u50 of 13u55, niet alleen omdat je kind dan 
niets mist van wat de chirozondag te bieden heeft maar ook om 



dat het tof kan zijn om je leiding al te zien of voor ouders om 
eventuele vragen te stellen. Dit wordt zeker geapprecieerd.  
 
De volgende maanden worden kouder en kouder, natter en 
natter. Het is dus belangrijk om je kind goed aan te kleden. 
Natuurlijk zien wij als leiding graag kinderen in chiro uniform 
komen maar stevige, waterdichte schoenen, een k-way of 
dikkere regenjas tegen regen en kou zijn altijd handig. Je kan 
altijd je jas uitdoen als je het te warm hebt, als je het te koud 
hebt en geen jas hebt, dan heb je pech. Goed voorbereid zijn is 
dus de boodschap! 

 
Ook nog een belangrijke mededeling. De agende voor het 
chirojaar staat vast. Zondagen wanneer er geen chiro is, 
zondagen wanneer er iets speciaals te doen (e.g. sinterklaas, 
bosdag…), afdelingsweekends… staan allemaal in onze agenda. 
De papieren versie hiervan is beschikbaar bij de leiding (en werd 
ook al uitgedeeld op de jaarinschrijving), maar deze is ook 
beschikbaar op onze site en op onze facebook pagina. De site 
bevindt zich nog steeds op hetzelfde domein chiro-wacko.com. 
 
Als laatste willen wij iedereen bedanken om er elke zondag te 
staan. De leiding apprecieert die motivatie enorm en dit geeft 
ons een nog grotere boost om er elke zondag voor jullie te staan. 
 



 



 
RIBBELS 

 
Wow, oktober is voorbijgevlogen! Tijd voor november dan maar 
☺ 
 

Nog een klein berichtje aan de ouders: De leidingsgroep 
vraagt dat de leden in het chirojaar minstens tien keer 
aanwezig zijn om mee op kamp te mogen. Zo kunnen wij 
de kindjes echt goed leren kennen en kennen de kinderen 
elkaar ook beter. Dit maakt het kamp veel gemakkelijker 
voor ons als leiding, maar maakt het voor de ribbels ook 
aangenamer. Ze weten dan dat ze bij ons terecht kunnen 
als ze ergens mee zitten (of aan wie ze dat het liefste 
vertellen) en ze kunnen dan vlotter samenspelen. We 
hebben de zondagen niet geteld, maar 10 zondagen is 
zeker en vast haalbaar. We houden het op een speelse 
manier zodat ze zelf ook ergens naartoe werken. 

 
Benieuwd wat ons deze maand allemaal te wachten staat? Lees 
maar snel verder! 
 

3 november  
HALLOWEEN!! Vandaag mogen jullie verkleed komen! Kom 
maar hoe je wil, een spook, vampier of heks, het maakt 
allemaal niet uit! We gaan de mensen op straat eens goed bang 
maken.  



 
10 november  

Vandaag is er geen chiro…      SNIF volgende week staan we er 
wel weer dus we zien jullie allemaal volgende week! Tot dan!  
 
17 november 
Vandaag hebben we een ribbeldag. Jullie gaan eens mogen 
bewijzen hoe graag jullie ribbel willen zijn en wat jullie daar 
allemaal voor willen doen. Hopelijk komen jullie met super veel 
zodat het een supertoffe zondag kan zijn. (zoals iedere zondag 

      ) 
 
24 november  
Vandaag is het wackodag! “Wat is Wackodag?” hoor ik jullie al 
vragen. Wackodag is DE TOFSTE dag van het jaar. Dan speelt 
iedereen met elkaar! We spelen een gigantisch spel met de hele 
chiro. Vandaag moeten jullie aan iedereen tonen dat jullie de 
tofste, braafste en sterkste groep zijn! Kom allemaal in het 
paars naar de chiro en kom met zoveel mogelijk.  
 
Groetjes Andrée, Liese, Wiske en Hannah xxxxxxxxxxxxxxx 

 
 



!!!Speelclub!!! 
 
We vliegen er weer in, patat!! dat betekent spelen, lopen, gekke 
bekken trekken, op je handen staan, met je tong je elleboog 
raken, cadeautjes en liefde geven aan jullie superleiding en 
natuurlijk ons mega coole programma knallen!! 
 
3 november 
Vandaag mag je je baltalent uit de kast halen, want het wordt 
een ballekesdag! Nee, niet de ballekes die je in de soep vindt ;) 
of misschien toch wel... daarvoor zal je naar de chiro moeten 
komen! 
 
10 november 
wenen, wenen, dikke traantjes overal, want het is geen chiro 
boehoeeee 
tot volgende week schatjes van pattatjes :) 
 
17 november 
wie kan er het lekkerst koken? Wie eet er het liefst? En het 
belangrijkste van al: wie eet graag prachtig versierde koekjes? 
Vandaag is het onze winstgevende! Maak alvast al veel reclame 
zodat we veel geld krijgen voor ons speelclubkamp!! 
 
24 november 
hoe leuk de speelclub ook is, we zijn niet alleen. Vandaag is het 
een iedereen-dagje:  wackodag! Dat betekent veel samenspelen 
met de hele chiro. Omdat de speelclub dan wel gezien mag 
worden: Kom maar in vele prachtige tinten geel. Van kop tot 



teen geel! Jaja zelfs je neus mag een nieuw kleurtje hebben ;) 
Ook zijn alle ouders welkom om 17uur voor onze fakkeltocht! 
 
 
wij zien jullie zondag! Tot dan onze gele snotaapjes! 
Van jullie veel te leuke leiding 
 
 
 
                             luna                Kaatje 
 
 
 
 

                                                                                 Hugo                                                    
xante 

 

 
 
  

 
 
 
 
  



Rakwi 
 

Heyo Rakwi’s, vinden jullie het begin vant jaar al plezant? We hebben 
nog veel spellekes in petto, en dat komt goed uit want we gaan ons 
warm moeten houden tijdens de herfstmaanden. We gaan volop 
kunnen genieten van schoonheid van de herfst. Hopelijk hebben jullie 
er goesting in, want wij vliegen er allesinds in. Hieronder het 
maandprogramma: 
 
3 november 
Eerste chiro dag sinds onzen doop, hopelijk ruiken jullie ondertussen 
terug fris en zijn jullie tenen terug proper. Want ge moogt stevige 
schoenen aantrekken vandaag. We spelen alles omter’t best vandaag. 
In kleinde teams zullen we mekaar uitdagen om voor eens en voor 
altijd te kunnen beslissen wie de beste, sterktste, slimste en 
grappigste rakwi’s zijn. Tot Zondag! 

 
10 november 
Vandaag, stoeme dag. ’ T Is namelijk geen chiro vandaag. We gaan 
allemaal saai thuis moeten zitten en dromen over volgende zondag… 
Weet je wat, help je ouders vandaag eens goed met iets. Dan heb je 
toch iets goeds gedaan vandaag! 
 
17 november 
Ah eindelijk terug chiro, wat zou de leiding vandaag weer verzonnen 
hebben he? Waarschijnlijk weer iets zot, dat doen ze wel vaker. Je 
zou soms niet zeggen dat ze volwassen zijn… Maar ja, ze doen hun 
best he, dat kan iedereen zien.  
Wat we vandaag gaan doen is een groot geheim, en wat we gaan 
spelen komt recht uit het geheime spellenboek van wacko, ben je 
benieuwd? Kom dan toch gewoon naar de chiro, Wij zullen er zijn! 
 



24 november 
Oioioi dikke dag vandaag, zijn jullie er klaar voor? Ik denk van niet 
hahaha!  
Vandaag is het WACKODAGGGGGGGGG, JEUUUJ. Dat wil zeggen dat 
de leiding allemaal samen een gigantisch spel heeft voorbereid dat 
jullie met alle kinderen uit alle groepen gaan spelen. Als dat niet 
klinkt als een geschifte zondag, dan weet ik het niet. Enige dat ik 
zeker weet is dat we ons deze zondag gaan amuseren. Wij zullen er 
zijn, komen jullie ook?!? 
 
Zo, heb ik al genoeg gezeverd voor een maand? Ik denk van wel, seg 
sorry van uw tijd zo te verdoen ze ☺ maar dan zal ik hier afsluiten.  
Hopelijk hebben jullie er goesting in, wij allesinds heel erg. 
TOT ZONDAG! 
Clarisse, Niels, Felix 

 
 

  



YOOO TITOOO 

Klaar om de 2e maand van het chirojaar in te vliegen? Wij alleszins wel. 
Hopelijk wordt het niet te koud en/of nat deze maand zodat we nog 
veel buiten kunnen spelen en niet met 30 man in ons lokaal opeen 
gepropt moeten zitten. En zelfs al is het weer wat slechter kunnen wij 
daar tegen, belangrijk dus om u deftig te kleden, een jaske aan te 
trekken en af en toe ne keer u botjes aan te doen wanneer dat echt 
moet. 
 
3 november 
Vandaag is het thema touw, verkleedt u in het beste touw voor een 
prijs, dan gaan we is goed aan jullie trekken om te zien hoe sterk jullie 
zijn… Mopje he, vandaag spelen we gewoon allemaal spelletjes met 
een touw, ma als ge u geroepen voelt om origineel te zijn moogt ge u 
altijd wel als touw verkleden ;) 
 
10 november 
Vandaag geen chiro, oh neeeeeeee… Das kei jammer, een week extra 
wachten tot ge Ruben en ik terug kunt zien. Wel weer tof: morgen geen 
school! We denken aan degene die voor ons zijn gestorven meer dan 
100 jaar geleden (als ge niet weet waarover ik het heb zoek dat dan 
maar eens op, geschiedenis kan leuk zijn, vraag maar aan Ruben). 
Geniet van jullie vrije zondag én maandag. Tot volgende week! 
 
17 november 
Vandaag een spel rond muziek, luistert gelle veel muziek? Speelt ge 
een instrument? Kunt ge kei mooi zingen? Of eerder zo wa vals gejank 
als guilty pleasure onder den douche? We zullen ne keer zien of jullie 
even muzikaal zijn als jullie 2 leiders, die namelijk allebei een 
instrument bespelen, respect als ge tegen deze zondag te weten kunt 
komen welk instrument wij bespelen. Veel melodische groeten en 
ritmische knuffels en tot deze zondag! 



 
 
 
24 november 
We sluiten de maand november af met de hoogdag van de chiro: 
WACKODAG! Vandaag is het Christus Koning, een katholieke feestdag 
en ook dé feestdag van de chiro (voor degene die het nog ni wisten de 
chiro is begonnen vanuit het katholicisme). Vandaag spelen we dus een 
groot spel met heel wacko en daarna maken we een gezellige 
fakkeltocht door ons prachtig park, dat is om 17u en als uw ouders of 
kleine broers/zusjes ook goesting hebben om mee te komen doen zijn 
die zeker welkom. Daarna genieten we van een lekkere chocomelk en 
misschien is er zelfs wa soep. Nog belangrijk vandaag is rood de kleur… 
waarin ge u moet kleden, vindt u roodste kousen, muts, pull, 
onderbroek, tshirt… Maakt niet uit kom gewoon zo rood mogelijk naar 
de chiro. Tot dan! 
 
Ziezo dat was het em weer voor deze maand, hopelijk tot in december! 
 
Groetjes en knuffels van jullie Eerwaarde Leiding. 
Roel, Ruben en Hannah 
  



 
 
 
All right allerliefste Keke’s en Titi’s, de maand november is 

aangebroken! Iedereen is nu wa gewend aan zijn nieuwe groep en 

leiding, so no excuse om er ni compleet in te vliegen! We hebben al 

heet wat programma voor jullie voorzien en kijken er naar uit om 

dat allemaal met jullie te doen. 
 

Zondag 3 november 

Een vreemde professor heeft jullie laten weten dat er een vreselijke 

ziekte uitgebroken is… De zieken zouden helemaal van uiterlijk 

veranderen en ontwikkelen een smaak voor menselijk vlees… Hoe 

snel kunnen jullie een geneesmiddel in elkaar steken? Pas op, de 

tijd tikt en het kan zijn dat jullie groep overlevenden heel snel kleiner 

wordt… 

 

Zondag 10 november 

Morgen is er geen school dus geniet allemaal van jullie lange 

weekend want deze zondag geven we ook geen chiro. Zie dat je 

tegen volgende week al een beetje doorwerkt voor je lessen want 

die zondag willen jullie zeker niet missen… 

 

Zondag 17 november 

Trek jullie vuile kleren aan en leg alvast vuilniszakken in de auto, 

jullie ouders zullen dankbaar zijn (als ze jullie sebiet herkennen 

though). Vandaag gaan we aan wacko tonen dat de Keti’s niet 

(altijd) de tamste zijn en dat een vlekje modder (of iets anders 



hehe) jullie niet afschrikken! Kom jullie allemaal bewijzen en tonen 

wat een echte Keti kan! 

 

Zondag 24 november 

Er is een tijd om actief te zijn maar ook een tijd om minder met zijn 

lichaam te werken en een beke meer met zijn hersens. Voor 

vandaag hebben we een activiteit voorzien waarvoor jullie gaan 

mogen nadenken over onze maatschappij, zowel de positieve 

kanten als wat beter kan. Maar wees niet bang, dat gaan we 

natuurlijk door middel van een keitof spel doen! 

 

 

Hugs and kisses,   Johan & Lucie 

 

 
 



ASPI 
3 NOVEMBER 
Wilt ge weten wa we gaan doen? Kom gewoon af, wordt tof  

 

10 NOVEMBER 

Geen chiro vandaag jammer genoeg      

 

17 NOVEMBER 
Vandaag gaan we gewoon altyd op een stoel zitten, niks 

anders  

Of misschien wordt het niet enkel zitten ?  

 

24 NOVEMBER 
Vandaag is het Wackodag. Dat betekent dat jullie jullie oranje 

kleren uit de kast moeten halen en iedereen van Chiro Wacko 

en omstreken laten zien dat WIJ de beste groep zijn.  

Om 17u is het ook Fakkeltocht met aansluitend Chocomelk en 

Gluhwein voor de ouders.  

 

 

Dat was het dan voor deze maand, kusjes en lekjes van de 

beste leiding ooit  



Xxxxx 

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 

LIESE BOLAND – 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 St. p-leeuw 

0471/07.10.10 

  
Rakwi:  

mailto:chirowacko@hotmail.com


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:  
MARIE LE ROY – Geurstraat 11, 1070 
Anderlecht  

0485/54.04.59 

WIEBE VERHOEVEN – Geurstraat 11, 1070 
Anderlecht 

0486/86.08.51 

 



KALENDER 

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

 

 

Zondag 3 november  Chiro van 14u tot 18u  
 

Zondag 10 november   GEEN CHIRO 
 

Zondag 17 november Chiro van 14u tot 18u 

Zondag 24 november  Chiro van 14u tot 17u 
Fakkeltocht om 17u 



 


