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Voorwoord 

 

Beste Wackojanen,  

Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen met betrekking tot het jeugdwerk (bubbels van 

25 voor de -12-groepen), heeft de leiding beslist om de komende 5 weken over te schakelen naar dit 

systeem: 

Zondag 21/03: 

- Ribbels, Speelclub & Rakwi: Chiro van 14u-18u op de Wackowei 

- Tito, Keti & Aspi: chiro van 14u-18u op SNI 

Zondag 28/03: 

- Ribbels, Speelclub & Rakwi: Chiro van 14u-18u op de Wackowei 

- Tito, Keti & Aspi: Chiro van 14u-18u op SNI 

 

Zondag 4/04: GEEN CHIRO 

Zondag 11/04: 

- Ribbels, Speelclub & Rakwi: Chiro van 14u-18u op de Wackowei 

- Tito, Keti & Aspi: Chiro van 14u-18u op SNI 

Zondag 18/04:  

- Ribbels, Speelclub & Rakwi: Chiro van 14u-18u op de Wackowei 

- Tito, Keti & Aspi: Chiro van 14u-18u op SNI 

Zondag 25/04:  

- Ribbels, Speelclub & Rakwi: Chiro van 14u-18u op de Wackowei 

- Tito, Keti & Aspi: Chiro van 14u-18u op SNI 

 

Inschrijven voor elke zondag blijft nog steeds verplicht!  

Deze regeling zal zeker gelden t.e.m het einde van april. Nadien zal de leiding de regeling opnieuw 

evalueren aan de hand van de maatregelen die dan van kracht zullen zijn. 

 

Keep safe,  

De leidingsploeg 

 

 



 



 



 

 

4/04 – geen chiro 

Yo yo yo dag allemaal! We hebben slecht nieuws want er is geen chiro vandaag. Ni wenen jullie 

kunnen vandaag jullie ouders een beetje irriteren in de plaats veel succes!!! 

 

11/04 – wel chiro 

Welkom, welcome, benvenuto, Ahlaan bik,… vandaag is iedereen welkom voor de Olympische 

spelen (speelclub edition). Vandaag is de dag dat we gaan kijken wie het snelst is, het sterkst maar 

ook wie het beste in teamverband kan spelen. Benieuwd of jij iets kan winnen, komt dan maar af! 

Tot straksss 

 

18/04 – wel chiro 

Wajoooo welkom allemaal vandaag staat er iets supers leuk op de planning. Want vandaag en 

alleen vandaag gaan de oudste kindjes van de chiro jullie leiding worden!!! De aspi heeft geweldige 

spelletjes voorzien dus zeker komennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!! 

Tot sebiet! 

 

25/04 – Wel chiro 

Yoooo speelclubbersss vandaag op de planning gaan we eens spelletjes spelen die we nog nooit 

hebben gespeeld! Woohooo tot straks allemaal groetjes van de beste leiding ooitt 

 

               Voilaaaa de maand zit er al weer op ciao en tot volgende maand de beste leiding ooit 

                                                            Joren, Wiske, Jonas en Hugoo 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAKWI 
 Dag Rakwiiiiiiiii’s!!!!!!!! Olaaaa de maand aprilllll , een super mega toffe maand als je het mij vraagt! De maand 

van 1 aprilgrappen, maar ook van de aprilse grillen! Laat ons hopen dat het niet op zondag stormt zodat wij elke 

keer een kei leuke chirozondag met jullie kunnen beleven 😊 😊  

 

4 April 

Ai, dat is wel spijtig, de eerste zondag van de maand direct geen chiro ☹. Maar vandaag is het Pasen dus 

vergeet zeker niet eens rond te zoeken of jullie geen paaseieren vinden…. 

 

11 April 

Yesssss woehoewww, vandaag is het eindelijk terug chiro, trouwens ik heb gehoord dat weinig van jullienhet 

wackomiekje lezen de laatste tijd, foei foei foei!! Als je het nu toch aan het lezen bent? Bewijs het ons door 

vandaag met twee verschillende sokken naar de chiro te komen, wie vandaag twee verschillende sokken 

aanheeft krijgt misschien een verrassing 😉😉 

 

18 April 

Vandaaaaaaaaaaaag is het wel echt een speciale dag…. 

Wij (jullie supertoffe leiding) zijn natuurlijk al heel ervaren in het leiding geven, daarom ook dat wij zo een top 

leiders zijn 😉. Maar vandaag geven we de kans aan de jongens en meisjes die volgend jaar leiding worden om 

eens te komen proberen in leiding te staan. Vandaag is het namelijk Aspi In Leidingggggg!!!! Het zou mij 

verwonderen als de aspi hier beter is in leiding geven als ons, maar ja we geven hun een kans 😊 

 

25 April 

Hey rakwi’s, hé hé, vandaag hebben jullie eindelijk terug jullie vertrouwde leiding, maar ik weet zeker dat de 

aspi’s het niet slecht gedaan hebben vorige week. Hopelijk is het vandaag mooi want we gaan allerlei spelletjes 

spelen op de mooiste plaats van Brussel en omstreken, DE BERG! Zeker komen vandaag dus 😉 

                                  

            Senne                                      Hannah                              Liese                                             Kaatje  



April wat een maand! Hier komt de lente, hier komen de bloemen! Hier komt 

de zon, hier komen jullie naar de chiro!  

Wacko wat een chiro! Altijd klaar om door te gaan, altijd klaar om te 

vergaderen!  Altijd daar om te spelen, altijd daar zijn je leiding! 

Tito wat een afdeling! Zeker mee om te spelen, zeker mee op SNI! Zeker mee 

met een mondmasker, zeker mee ingeschreven!  

4 april 2021 
Het is vandaag de vierder dag van de vierde maand van het jaar. Het is vandaag de eerste zondag 

van de maand. Het is vandaag de 94ste dag van het jaar. Maar het is vandaag een bedroefde dag, 

tragische dag, rampzalige dag. Vandaag is er inderdaad geen Chiro. Wat een ramp! Wat een 

miserie! Wat een tragedie! 

11 april 2021 
VANDAAG is een mooie dag, de zon schijnt, de lucht is blauw en natuurlijk het is warm weer!* 

Daarom verwachten wij jullie allemaal om en TOP chiro zondag te hebben. Wij gaan zeker veel 

pret hebben, wij gaan alle de klassiekers van de chiro spelen! Maar er is een twist… wil jij 

weten wat het is? Kom dan zeker naar de Chiro!  

*Deze zin werdt op 26 maart geschreven en ik ben geen helderziende dus als het slecht weer 

is don’t blame me  

18 april 2021 
Dames, zijn jullie beu van de “de meisjes hebben minder kracht dan de jongens”, “de meisjes 

zijn minder slim dan de jongens”, enz.? Heren, hebben jullie niet genoeg van de “jongens 

kunnen geen twee dingens tegelijkertijd doen”, “jongens hebben geen empathie”, enz.? Awel 

vandag is het jullie dag om de stereotypen weg te gooien! Vandag worden de meijes jongens 

en de jongens meisjes en samen zullen wij de vooroordelen ontkennen!  

 

 

 



24 april 2021 

Today is gonna be the day 

That they're gonna throw it back to you 

By now you should've somehow 

Realized what you gotta do 

I don't believe that anybody 

Will not show to the Chiro Vandaag 

And all the roads that lead you there were calling 

And all the lights that light the way are shining 

There are many things that I 

Would like to say to you and you should come 

PS : Ik hoop dat je weet van welke lied de wackomiekje van vandaag komt, als je het niet 

weet… WAT? HET IS EEN SCHANDE! ONDERWIJS JEZELF! Als je het weet PROFICIAT 

jouw muziek cultuur is aanvaardbaar! Hoe dan ook dit liedje is een een beejte aangepast versie 

van Wonderwall van Oasis (1995).  

 

DIKKKE KUSJES EN KNUFFELS (virtueel natuurlijk) van jullie leiding,  

 

 

 

 

 

 

 



KETIKETIKETIKETIKETIKETIEKEITKEITKETIEKETIKE

TIEKEITKETIEKTIKETIKETIKETKEITKEITKETIKETIKE

TIKETIKETIKETIKETIKETIKETIKETIEKTIEKETIKETIEK

TIEKETIEKTIEKTIEKTIKETIKEITKETIKETIKETIKETIKE

TIKETIKETIKETIKETIKEITKETIKETI 
 

 

!!VANAF 21 MAART GAAT VOOR JULLIE DE CHIRO DOOR OP 

SNI OM 14U (NIET 14u15!) TOT 18U!! 

 

 

Zondag 4 april  

Vandaag is er jammer genoeg geen chiro geniet goed van pasen (voor degenen 

die het vieren) en het gezelschap van jullie familie! See you volgende week xxx  

Zondag 11 april  

Vandaag wel chiro!!! yeeeeeeyyyyy hopelijk komen jullie met veel zodat we 

leuke activiteiten kunnen doen!  

Zondag 18 april  

Zoals gewoonlijk weer chiro op Sni. Wat doen we vandaag? Dat is nu eens een 

heel goede vraag! Kom langs and you’ll see wat we doen  

Zondag 25 april  

Opnieuw staan we weer vol enthousiasme op jullie te wachten aan SNI! Kom 

zeker langs voor een fantastisch spel dat jullie zeker niet willen missen!  

 

Vele kusjes & knuffels van jullie lievelingsleiding 

 

RUBENRUBENRUBENRUBENRUBENRUBENRUBENRUBENRUBENRU

BENRUBENHANNAHNHAANHHANNAHNHANNAHHANNAHHANNAH

HANNAHNHANNAHXANTEXANTEXAXANTEXANTEXANTEXANTEX

ANTEXANTEXANTEXANTEXANTE 

 

 

 

 

 

 



Aspi 
 

Dag vriendjes en vriendinnetjes,  

voor de verandering zet ik mij eens aan het schijven van een wackomiekske. Das makkelijker als ik ne 

keer een idee heb van wa we deze maand gaan doen. Anders moet ik altijd zo creatief zijn, ni mijn 

sterkste punt. Da gezegd zijnde...  

 

4 april  

Vandaag is het geen chiro omda ongeveer 2000 jaar geleden ne pé uit een grot is gekropen en een paar 

vrouwen hem daarom ni konden vinden. Omdat toevallig het grootste deel van België da ooit heeft 

geloofd (of nog in geloofd) is het vandaag ne feestdag en dachten wij da het misschien handiger was 

om geen chiro te geven. Tot de volgende en moge God u bewaren.  

Ps: geniet van de koers als da uw ding is  

 

11 april  

Deze zondag gaan we wa creatief nadenken over hoe gelle volgende week de rest van wacko kunt 

vermaken. Geen vrees, leiding zijn is ni zo belachelijk moeilijk ;) en als ge vast zit of vragen hebt kunt 

ge altijd nog uit de immense ervaring van Lucie en ik wat inspiratie of oplossingen putten.  

 

Omdat de hele zondag stilzitten en nadenken over in leiding staan ni altijd zo tof is gaan we da wel wat 

afwisselen met spellekes of eventueel met het uittesten van jullie ideeën. Als ge volgende week komt 

is het dus zeker aan te raden om deze week ook te komen. Tot dan bien pés en més.  

 

18 april  

Vandaag is het dus aspi in leiding. Nog wat pro tips om jullie wat gerust te stellen deze zondag:  

-  Zorg vooral da ge altijd weet waar uw ketten zijn (speelclubbers lopen nogal graag weg ;) 

- Hou al wat kleine spellekes in uw hoofd voor als jullie eventuele grotere spel sneller gedaan is 

dan gedacht  

- Kom wat vroeger en zorg dat het materiaal al klaarstaat, zelfs de meest ervaren leiding 

vergeet dat soms  

- De makkelijkste manier om ketten stil te krijgen en ze te laten luisteren is luid zijn  

Als ik nog op iets belangrijks kom zal ik da nog zeggen. Ik heb er alle vertrouwen in da gelle da super 

bien gaat doen  

 

25 april  

Jullie mogen deze zondag allemaal jullie fiets meenemen, nee ni om een grote fietstocht te maken, 

nee niet om met die fiets spellekes te spelen. We gaan met die fiets makkelijker een toffer plekske 

vinden om wa te spelen dan SNI, vandaag gaan we een goe bos opzoeken om een goe bosspel te 

spelen.  

 

Vliegende kusjes van jullie geliefde leiding,  

Lucie en Roel  



 

 

VANCRAEYNEST Lucie: 0477/04.74.80 

 

DUBOIS Roel:  0471/37.07.93  
 



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  0471/37.07.93 

St. p-leeuw  

BOLAND LIESE – Koning-Soldaatlaan 73,1070   0471/78.63.37 

Anderlecht 

DOWNES HANNAH – Henri Vieuxtempsstraat 16,  0472/54.33.78 

1070 Anderlecht 

 

Ribbels: 

WALRAVENS ANDREE – Opzichterstraat 127,   0470/40.68.45 

1080 Molenbeek  

DEVEEN CLARISSE – Hertog Janlaan 65, 1083   0474/04.32.75 

Ganshoren  

SCHOOFS EVA – Koning-Soldaatlaan 28, 1070   0496/23.73.41 

Anderlecht  

WITTEVRONGEL MYRA – Jan vandersteenstraat    0468/57.15.01 

11, 1600 Oudenaken  

 

Speelclub: 

CLIJNEN JOREN – Wilgstraat 34, 1090 Jette   0479/08.08.75 

MOYERSOEN WISKE – Veeartsenstraat 22, 1070  0488/06.34.77 

Anderlecht  

WITTEVRONGEL HUGO – Jan vandersteenstraat 11,  0471/07.10.10 

1600 Oudenaken  

VAN GENECHTEN JONAS – Adolphe     0478/01.09.23 

Willemynsstraat 358, 1070 Anderlecht 

 

Rakwi:  

BERNAERTS KAATJE – Jan Vandersteenstraat 5b, 0477/74.05.97 

1600 Oudenaken  

BOLAND LIESE – Koning-Soldaatlaan 73, 1070  0471/78.63.37 

Anderlecht 

http://www.chiro-wacko.be/
mailto:chirowacko@hotmail.com


DOWNES HANNAH – Henri Vieuxtempsstraat 16,  0472/54.33.78 

1070 Anderlecht 

SCHEPENS SENNE–Meiboomweg 13, 1760    0471/29.12.27 

Roosdaal 

 

Tito: 

SEBUKIRE JOHAN – Lenniksebaan 182, 1070   0470/58.93.31 

Anderlecht  

LEONARDY LUNA – Venizeloslaan 20, 1070   0471/45.31.47 

Anderlecht  

VAN GENECHTEN NIELS – Adolphe     0470/07.96.03 

Willemynsstraat 358, 1070 Anderlecht 

COOLS ARNO – Bosstraat 35, 1700 Dilbeek   0468/24.58.43 

 

Keti: 

D’HOORE RUBEN – Romeinse-Villadreef 34, 1070  0497/77.22.58 

Anderlecht  

SEBUKIRE HANNAH – Lenniksebaan 182, 1070   0484/11.76.62 

Anderlecht  

MOYERSOEN XANTE – Veeartsenstraat 22, 1070   0488/71.51.88 

Anderlecht  

 

Aspi: 

VANCRAEYNEST LUCIE – Griffiestraat 44, 1070   0477/04.74.80 

Anderlecht 0477/04.74.80 

DUBOIS ROEL – José Mehaudensstraat 25, 1600   0471/37.07.93 

St. p-leeuw  

 

Volwassen Begeleiders: 

LE ROY MARIE–Geurstraat 11, 1070 Anderlecht  0485/54.04.59 

VERHOEVEN WIEBE–Geurstraat 11, 1070    0486/86.08.51 

Anderlecht 

 

 

 

 

 

 

 

 



KALENDER  
 

 

 

Zondag 4 april    GEEN CHIRO 

 

 

Zondag 11 april    Chiro van 14u tot 18u 

Ribbels, Speelclub en Rakwi: 

aan onze lokalen  

Tito, Keti en Aspi: op het Sint-

Niklaasinstituut 

 

 

Zondag 18 april    Chiro van 14u tot 18u 

Ribbels, Speelclub en Rakwi: 

aan onze lokalen  

Tito, Keti en Aspi: op het Sint-

Niklaasinstituut 

 

 

Zondag 25 april    Chiro van 14u tot 18u 

Ribbels, Speelclub en Rakwi: 

aan onze lokalen  

Tito, Keti en Aspi: op het Sint-

Niklaasinstituut 

 

 

 

 

 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, 

vragen wij om zelf een drinkbus mee te nemen naar de 

activiteiten.  

 

Groeten, de leidingsploeg.  
 


