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Voorwoord 

Beste wackojanen, eerst en vooral een gelukkig nieuwjaar. Hopelijk 

hebben jullie de feesten goed doorgebracht met jullie vrienden en 

familie. Hopelijk kunnen we even feestelijk het jaar in de chiro inzetten 

want wij zijn naast vrienden ook wel een beetje familie.  

 

Deze maand zijn er jammerlijk genoeg maar 2 zondagen, na de examens 

van de leden in december is voor velen in de leidingsploeg de 

examenperiode nu pas van start gegaan. Hopelijk vinden jullie allemaal 

toch iets nuttigs of tofs om te doen om jullie zondagen mee te verslijten. 

We doen als leidingsploeg ons best maar zien niet meteen een betere 

oplossing dan wat minder zondagen chiro te houden in januari, bedankt 

voor het begrip. De 2 zondagen wanneer het toch chiro is, zullen de 

leden hopelijk hun leiding zien, die ook wel wat pauze kan gebruiken. 

Zoniet vergezellen wat vertrouwde oud-leiding de leden. Altijd pret 

verzekerd! 

 

Een nieuw jaar betekent nieuwe uitdagingen. De eerste grote uitdaging 

voor dit jaar, is voor de leidingsploeg het Italiaans eetfestijn. Niet alleen 

de leiding doet hiervoor moeite, ook onze werkgroep schiet binnenkort 

naar een hoger tempo. Hoewel dit nog een kleine 3 maand ver is, 

beginnen wij stilaan op gang te komen om hier weer een smakelijke, 

gezellige editie van te maken. Schrijf het nu al in uw agenda: 13, 14 en 

15 maart, culinair hoogfeest van chiro Wacko! Dit jaar nieuw: 

zaterdagmiddag ook open wegens te populair! Wij zullen dit jaar ook op 

zaterdagmiddag onze deuren openen aangezien we vorige jaren meer 

en meer mensen moesten teleurstellen aan de deur. 

 

 



Grote uitdagingen daarna zijn de ledenweekends in de maanden na het 

eetfestijn. Hierrond nog een reminder: het rakwi weekend is verplaatst 

en zal doorgaan in hetzelfde weekend als het afdelingsweekend van 

+12j! Dit zal dus doorgaan van 1 tot 3 mei. Uw kan altijd onze agenda 

raadplegen op onze site: chiro-wacko.be. Hierop staat naast de agenda 

ook nog meer info. 

 

Er zijn ongetwijfeld nog meer dingen om naar uit te kijken dit jaar en wij 

als leidingsploeg hopen jullie op veel van deze activiteiten te zien. We 

houden jullie alleszins nog op de hoogte! 

 

Groeten 

De Wackoleiding 

 



 

 



 
 

Dag lieve Ribbeltjes 

De eerste maand van het nieuwe jaar staat voor de deur, spannend. 

Jammer genoeg is het deze maand ook heel spannend voor de leiding. 

Wij hebben examens… Hele grote toetsen waar we hard voor moeten 

studeren. Gelukkig hebben we een oplossing bedacht. Deze maand 

hebben we wat vrienden uitgenodigd om mee met jullie spelletjes te 

spelen. Elke zondag is er ook altijd wel iemand van ons vieren, dus 

geen paniek.  

 

5 januari 

Lap! We beginnen de maand al slecht. Geen chiro vandaag. Hopelijk 

hebben jullie een fijne vakantie achter de rug. We zijn benieuwd naar 

al jullie verhalen. 

 

12 januari 

Oef… deze week wél chiro. Voor de jongens: vandaag komt er ook een 

leider! (als jullie die vier meisjes altijd een beetje beu zijn, zeker komen) 

Vandaag spelen we een winterse, levende stratego. Klinkt leuk nee? 

 

19 januari 

Ai Ai, weer geen chiro. Wij zijn aan het leren voor onze grote toetsen 

<zucht>. Tot volgende week. 

  



26 januari 

We sluiten januari af met een leuke chiro-zondag. Vandaag spelen we 

allemaal spelletjes rond het thema dieren. Misschien komen we al jullie 

lievelingsdieren deze zondag wel tegen! 

 

Groetjes van jullie studerende leidsters. 

 

  

  



SPEELCLUB 

 



 
  



Liefste rakwis, we wensen jullie een gelukkig Nieuwjaar en we hopen 

dat  2020 nog beter zal zijn dan 2019 ! Er zijn spijtig genoeg maar twee 

chirozondagen in januari dus we zullen er onvergetelijke zondagen van 

maken. 
5 januari 

Spijtig genoeg is er vandaag GEEN chiro   Jullie leiders moeten 

studeren voor hun examens… We hoepen dat jullie goed van jullie 

vakantie hebben genoten en dat jullie klaar zijn om terug naar school te 

gaan om alles te vertellen aan je vrienden. 

12 januari 

Joepie, vandaag is er chiro ☺ We hebben jullie veel gemist en hopen dat 

jullie klaar zijn om echte chirospellekes te spelen want wij zijn er klaar 

voor ☺ Kom dan zeker vandaag met je chiro uniform om te lopen, 

springen, kruipen,… 

19 januari 

Vandaag is er GEEN chiro  maar we zien ons terug volgende week ☺  

Maar om toch iets te doen 

hebben jullie hiernaast een 

sudoku (Het is aan jou om de 

overige vakjes ook in te vullen, 

waaraan het aan de volgende 3 

simpele regels moet voldoen: in 

elke rij moeten de getallen 1 tot 

en met 9 één keer voorkomen, 

in elke kolom moeten de 

getallen 1 tot en met 9 één keer 

voorkomen, in elk blok van 3 bij 

3 moeten de getallen 1 tot en 

met 9 één keer voorkomen) 

 

 



26 januari 

Vandaag is er chiro ! Na een maand vol examens zijn jullie leiders weer 

klaar om een toffe zondag te hebben ‼ Kom dan zeker want we gaan 

een ladercompetitie spelen ! Wie is de snelste, de slimste, de sterkste 

van de rakwi’s  ?  

 

Jullie tofste leiders ! 

Niels, Felix en Clarisse 

 
 

 

  



TITO 
 
Bonjour les enfants, comment ça va? Begin uw Frans maar al te oefenen 
want na 5 maanden Parijs kan Hannah alleen nog maar Frans spreken. 
Nonon, c’est q’une blague. Hopelijk gingen de examens goed en 
mochten jullie punten er zijn, hopelijk waren de mama en de papa 
content en anders hebt ge nog een half jaar om da goe te maken ;)  
 
Eerst en vooral een gelukkig nieuwjaar, hopelijk wordt het een mooi 
jaar. Wij zijn alleszins blij dat we het grootste deel van dit jaar in de Tito 
met jullie als ketten mogen doorbrengen. Het is al 2020 jong, de tijd gaat 
snel, hopelijk ni te snel want anders hebben we niks aan dit chirojaar… 
 
5 januari 
Ruben kan hele mooie teksten schrijven voor wanneer het geen chiro is, 
ik ben iets minder origineel. Als ge toch goesting hebt om te lezen, kunt 
ge altijd een deel van deze zondag vullen met het lezen van een boek, 
ne keer iets anders dan gamen ofzo 
 
12 januari 
Deze zondag in de aanbieding: wat bizarre spellen/sporten die we nog 
nooit gespeeld hebben. Wij komen met onze origineelste ideeën en 
vondsten en proberen er vooral een actieve zondag van te maken. Het 
kan koud worden en daar moeten we tegen vechten, de beste manier 
om da te doen op de chiro is bewegen, en veel… Tot dan! 
 
17 januari 
Hopelijk kunnen jullie het nog een extra zondag zonder chiro uithouden 
deze maand. Jullie hadden vorige maand examens maar de leiding heeft 
die deze maand… Geen chiro dus, tot volgende week.  

 



26 januari 
Na 2 weken geleden warm te hebben 
gekregen door het bewegen gaan we 
nu eens een andere methode 
toepassen en zien of onze verwarming 
goed werkt. Vandaag een iet wat 
passievere (lees luie) zondag, het 
verzekerd gezellig te worden. 
 
Een gelukkig nieuwjaar 
 
Jullie kapoenen, 
 
Hannah, Ruben en Roel 
 
1 januari 2020 

  



  
Dag liefste krotten! Nu jullie examens en de vakantie gedaan zijn 
hebben jullie geen excuus meer om een zondag te missen! De 
leiding, daarentegen... begint nu pas met examens      De maand 
januari wordt dus weer een lichtere maan. Spreek maar onder 
jullie af als jullie elkaar te hard missen! Als je je te hard verveelt 
kun je de volgende prentjes zeker ook inkleuren hihi. 

 
ZONDAG 5 JANUARI 
Voor de eerste zondag van 
deze maand is er dus 
jammer genoeg geen chiro 
     Als je dit wackomiekske 
hebt gelezen, stuur dan 
een selfie om jullie favo 
leiding te motiveren om te 
studeren! We need your 
strength! <3 

 
ZONDAG 12 JANUARI 
Vandaag is er voor jullie wel chiro, maar voor ons niet hehe. We zijn zo 
lief om de kans te geven aan andere mensen om leiding te geven aan de 
tofste groep van Wacko. Ben je benieuwd wie die mensen zijn? Kom dan 
zeker allemaal om te bewijzen dat jullie de actiefste, grappigste, liefste, 
schattigste, mooiste, stoerste, creatiefste en enthousiastste ketten zijn 
van de chiro. 



 

ZONDAG 19 JANUARI 
Omdat jullie vorige week lang genoeg 
hebben kunnen spelen en doen, is het 
weer tijd voor een rustigere zondag. 
Blijf dus maar lekker in jullie bedje 
liggen of maak je huiswerk of bezoek 
je familie of whatever because 
vandaag is er weer geen chiro. We 
verwachten jullie volgende week wel 
vol energie voor een bijzondere 
zondag!  

 
 
ZONDAG 26 JANUARI 
Eeeeeiiiindelijk zijn onze examens gedaan!  En voor we op vakantie 
vertrekken staan we er nog voor jullie vandaag. Neem allemaal 8€ en 
een abonnement/geld voor de metro mee want we gaan schaaaaatsen! 
Als je dit hebt gelezen weet je ook dat het 
vandaag de verjaardag is van jullie allerbeste 
mannelijke leiding, namelijk ons Johaaaan <3 <3 
<3 

Volgende maand wordt ook weer een 
spannende maand waar we al veel gepland 
hebben voor jullie, we hebben er alvast  heel 
veel zin in!  
 
Hugs and kisses  
 

Lucie & Johan 



ASPI 
05/01 
GEEEEEN CHIRO,  
Wij hebben nu onze examens en zitten te blokken tot de dood,  
Dagje rust voor jullie dus! 
 
12/01 
Nog steeds zitten we in de examens. Maxime begint morgen met 
Trainingsleer, een zwaar vak. Wens hem succes! 
Maar dat betekent niet dat jullie geen chiro kunnen krijgen. Kom langs 
om te ontdekken wie uw vervangleiding zal zijn!! 
 
19/01 
Ook vandaag geen chiro voor jullie      
 
26/01 
Als jullie goed kunnen lezen, zien jullie in onderstaande tabel dat wij 
allebei examens hebben morgen of overmorgen. Het is voor ons dus 
niet mogelijk om aanwezig te zijn. Maar niet getreurd, ook vandaag 
komen toffe mensen met jullie spelen! 

Maxime Joren 

13/01: Trainingsleer 15/01: English lingusitics 
(mondeling) 

14/01: Ergonomie 16/01: History of literature 

16/01: Onderzoek en behandeling 
Theorie 

21/01: English linguistics 

20/01: Inwendige aandoeningen 
Theorie 

22/01: Algemene taalwetenschap 



 

  

22/01: Biopsychosociale 
pijnbehaneling 

28/01: Historische kritiek 

23/01: Onderzoek en behandeling 
Praktijk 

 

24/01: Statistiek Theorie  
27/01: Preventie 
             Statistiek praktijk 

 

30/01: Inwendige aandoeningen 
praktijk 

 

31/01: Klinische anatomie  

  



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 TELEFOON 
NUMMERS 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:  
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 

mailto:chirowacko@hotmail.com


  
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 5 januari GEEN CHIRO 
 

Zondag 12 januari Chiro van 14u tot 18u  

Zondag 19 januari GEEN CHIRO 
 

Zondag 26 januari  Chiro van 14u tot 18u  


