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Voorwoord 

Beste ouders en ravotters, 

De dagen worden korter, het weer kouder en wij ongeduldiger voor een gezellige 

kerstperiode. Dit kan niets anders betekenen dan dat de maand december voor de deur staat! 

De december-highlights worden hier op een rij gezet.  

Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint! Ook dit jaar brengt de Sint en zijn Pieten een bezoekje 

aan Chiro Wacko. Wij verwelkomen hen op zondag 5 december op de Wackowei. Kom 

allemaal met een gerust hartje naar de chiro want ook dit is reeds bevestigd dat er géén stoute 

kinderen zijn! Wie weet krijgen we wat lekkers...       

Meer lekkers op komst de 3de zondag van de maand (19/12)! In December organiseert de Tito 

hun winstgevende activiteit. Voor de lekkerbekken, denk eraan een centje mee te nemen! 

Met de opbrengst van de verkoop kan de Tito-groep enkele leuke activiteiten doen op kamp!  

We hebben ervoor gekozen dat de chirozondagen voor de Ribbels en Speelclub gedurende de 

wintermaanden decemeber en januari tot 17 uur zullen duren in plaats van tot 18 uur. Wij als 

leidingsploeg hebben dit beslist omwille van het gebrek aan ruimte binnen in combinatie met 

koude en donkere avonden.  Wij geloven dat deze beslissing de chirozondagen voor de 

kleinsten ten goede komt. De chirozondag gaat voor iedereen om 14 uur van start.  

Ter afsluiting vragen we dat kinderen vanaf 10 jaar (vanaf de rakwi) een mondmasker 

meenemen naar de chirozondagen. Gezien de huidige covid-situatie, dienen kinderen en 

jongeren ouder dan 10 jaar een mondmasker te dragen tijdens binnenactiviteiten. Hoewel dit 

niet erg fijn is, zijn wij alvast opgelucht dat we allemaal samen chirozondagen mogen blijven 

organiseren en dit weliswaar op een vielige manier!  

We hopen tal van jullie te zien verschijnen op de chirozondagen en wensen jullie alvast een 

gezellige kerstperiode en een vrolijk kerstfeest. Aan diegene met een toetsen- en 

examenperiode, veel succes! Jullie kunnen het!  

Warme groeten, 

Liv, Karen, Lars, Emma, Kaatje, Arno, Shipe, Hannah, Tim, Ruben, Eva, Mariam, Jonas, Wiske, 

Myra, Sara, Senne, Hugo, Luna, Liese, Joren en Andrée 

 



 



 

HALLO RIBBELS!!!! Hier zijn we weer met een nieuw wackomiekske      Raad maar 

voor welke maand… DECEMBER! Ja dit horen jullie goed wij zijn al drie maanden 

jullie leiding. In oktober waren er veel leuke dagen, maar geen zorgen deze maand 

wordt even leuk of zelfs leuker! Vorige maand genoten jullie van bosdag, wackodag, 

heksen EN vuur AAA. Willen jullie weten wat we deze maand gaan doen? Lees dan 

zeker verder! 

 

PS: Zoals jullie opmerkten wordt het de laatste tijd snel donker en heel koud. We 

merkten op dat dit de ribbels moe maakten en besloten daarom dat de ribbels deze 

maand chiro hebben van 14-17 uur. 

 

 

Zondag 5 december  

 

Ribbels, warm jullie stemmen maar op, vergeet geen wortels en 

een brief te schrijven want Sinterklaas komt vandaag langs op 

chiro!! AAA EINDELIJK na 1 jaar wachten!  

Willen jullie weten of jullie lieve ribbeltjes zijn geweest (sowieso wel      ) 

en misschien wel een cadeautje krijgen, kom dan zeker langs! 

Hier al een liedje dat jullie kunnen leren als jullie jullie vervelen. 

 

 

Zondag 12 december 

   

HELP er is een beer in het bos AAAAA. Alleen de leiding is niet genoeg om hem te 

verslaan dus hebben we jullie hulp nodig! Door te tonen hoe sterk en stoer wij ribbels 

zijn, zijn wij zeker dat de beer snel bang wordt. 

 

 

 

 

 



Zondag 19 december 

 

Vandaag spelen we spelletjes met de speelclub. Zorg dat jullie goed in form zijn en 

genoeg hebben gegeten want het wordt een heel actieve en leuke dag! Kom 

allemaal want het wordt super! 

 

 

Zondag 26 december 

 

OHNEEEEE vandaag is er geen chiro      Maar niet erg! Op de volgende bladzijde 

vinden jullie een mooie tekening die jullie ouders kunnen printen en jullie dan 

inkleuren! 

 

Ziezo, dit was het dan voor deze maand. Kusjes en knuffels van jullie allerliefste, 

leukste en mooiste leiding: 

 

                                                                                                                                                        

 

  

 

 

                                                 

 

                                   

                                                           

 

 

 

 

             

 

 

             



 

 

 

 

 



 

 

 

En we zijn alweer December. Wow de tijd vliegt voorbij als je plezier hebt. December is 

natuurlijk de allerbeste maand ooit. “Waarom?” Hoor ik jullie al vragen. Omdat er 2 speciale 

mensen langskomen in december: de Sint en de Kerstman. Daarnaast hebben jullie ook nog 2 

weken vakantie en is het oudejaarsavond. Genoeg redenen om december de beste maand te 

vinden. Er is wel één negatief puntje aan december, en dat is de kou . Daardoor stopt de 

chiro voor jullie om 17u.  

 

 

 

Vandaag komt onze allergrootste vriend langs! Ja, goed geraden: Sinterklaas komt naar de 

chiro. Als je je dit jaar goed hebt gedragen, dan ga je goed beloond worden met alle lekkernijen 

die de Sint en pieten mee hebben. Vergeet ook thuis jullie schoen zeker niet te zetten.  

 

 

 

Vandaag doen we een megagrote laddercompetitie. We zijn alvast enorm benieuwd naar wie 

de winnaar zal zijn, en wie de beste evolutie zal hebben, wie het beste kan rekenen, wie het 

best zijn/haar adem kan inhouden en wie het vlugste loopt! We hopen jullie massaal te zien.  

 

 

 

Vandaag spelen we met de allerjongsten van de chiro, zodat jullie een goede band kunnen 

creëren met hun. Er zijn ook veel mensen in onze groep met een jonger broertje/ zusje, dus 

om eens een zondag met hun te spelen, lijkt ons super leuk!  

 

 



 

 

Vandaag is et de dag na Kerst, wat betekent→ geen Chiro . Hopelijk genieten jullie nu al 

volop van de vakantie en we zien jullie met heel veel plezier volgend jaar terug ☺. Hier is alvast 

een kleurplaat om jullie bezig te houden!   

 

 

 

 

 

 

 

Heel veel groetjes van jullie leiding 

Hannah, Arno, Shqipe en Tim xxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…zoals Sinterklaas jullie zondag gaat toespreken. Zijn komst 

betekent dat het weldra ook Kerstmis is en het einde van 2021 

nabij is. De winter breekt nu echt aan dus kleed u warm aan! De 

temperaturen dalen maar de besmettingscijfers stijgen en dus is 

iedereen van 10 jour oud en ouder verplicht om binnen een 

mondmasker dragen…  

 

5 december 

Zoals jullie al weten brengt de Goedheiligman ons deze zondag, 

vlak voor pakjesavond een bezoekje op de Chiro. De Sint en de 

leiding hopen jullie eens allemaal samen te zien want dit wil je 

niet missen! Aan al die komen: alvast proficiat en je verdient wat 

lekkers. Aan al die niet gaan komen: niet proficiat en jij krijgt 

de roe. 

 

12 december 

Het wordt nu echt heel onaangenaam koud op het punt dat enkel 

warme kleren niet langer voldoende zijn dus… moeten we wel 

bewegen! Vandaag gaan we er alles aan doen om het buiten zo warm 

mogelijk te krijgen. Hup hop van hier naar daar en we blijven niet 

stilstaan.  

 

19 december 

Oooh gezellig toch die feestdagen! Lekker knus binnen met je 

vrienden en familie samen eten en elkaar verwennen. Wij Rakwi’s 

gaan het vandaag ook zo gezellig maken. Maar hoe gezellig zijn 

jullie? Hoe hecht is de groep en hoe goed kennen jullie elkaar nu 

eigenlijk? Wij gaan BONDEN. 

 

26 december 

Vandaag geen Chiro want het is 2de Kerstdag en ja binnenkort 

nieuwjaar en zo en rust maar een beetje uit dat gaan wij 

ookdoenzzzzz…………………….. 

 

 

Warme groetjes van lieve leiding Sarah, Ruben, Jonas en Eva  

 



TiToOoOoOoOoOoOoO 

Lieve lieve Tito’s 

De laatste maand van 2021, de donkerste maand en tegelijk ook de maand met 

de meeste lichtjes is aangebroken! Het is in deze tijd van het jaar wel weer een 

stuk kouder, dus vergeet je niet lekker warm aan te kleden voor de zondagen 

(hoewel we er wel voor zullen zorgen dat jullie het lekker warm krijgen van 

actieve spelletjes). Hopelijk hebben jullie zin in een december vol sfeer, licht en 

feest (en een belangrijke verjaardag hihi)       Let’s gooo! 

Zondag 5 december  

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan … zing maar verder, want het 

is tijd voor het eerste feest van deze maand: Sinterklaas. En jawel, ook dit jaar 

komt Sint op bezoek, dus ik zou maar braaf zijn als ik jullie was       Bovendien 

hebben wij dit jaar een zeer belangrijke taak toegewezen gekregen, dus zorg 

maar dat jullie er allemaal zijn vandaag. 

Zaterdag 11 december 

Ja hoor, dat lezen jullie goed: zaterdag! Jullie zitten nu allemaal in het middelbaar 

en dat betekent dat het tijd is voor examens. Ja, we weten het, misschien iets 

minder leuk, maar daarom zijn wij er om jullie hoofd een beetje rust te gunnen 

van al dat studeren. Omdat jullie zondag best kunnen gebruiken om je voor te 

bereiden, voorzien wij deze week een Tito-avondje in de plaats, JEEEEJ :)) We 

verwachten jullie op zaterdag 11 december ‘s avonds om 18 uur aan de 

Chirolokalen. Meer info volgt nog. 

Zondag 19 december 

Vandaag is het tijd voor onze winstgevende: hamburgerverkoop, dus 

aanwezigheid is vandaag nog meer verplicht dan op andere zondagen :)) We 

gaan ons uiterste best doen om onze Titokas goed te vullen, zodat we ons kamp, 

dat natuurlijk al superduperleuk gaat zijn, NOG leuker kunnen maken. Ter 

voorbereiding kunnen jullie er al voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen iets 

bestellen, dus verspreid de boodschap!  

Ps.: over twee dagen is iemand van jullie megaleuke leiding jarig (zie de quiz van 

de eerste zondag om te weten wie ik ben), lieve berichtjes zijn altijd welkom       

 



Zondag 26 december 

Hopelijk hebben jullie een fijn kerstfeest achter de rug, maar jullie zullen wel 

moe zijn van al dat feesten deze maand. Bovendien komt er nog een feest aan, 

dus wij, de lieve leiding die we zijn, gunnen jullie een dagje rust. Geen Chiro dus 

vandaag      Maar niet getreurd, we zien elkaar in het nieuwe jaar! 

Zo liefste Tito’s, dat was het dan voor december. Hopelijk hebben jullie er een 

leuke, gezellige maand op zitten. Tot in januari 2022! 

Dikke knuffel van jullie megafantastische leiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myra            Mariam         Wiske           Senne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Olaaa allerliefste Keti’s, de maand december staat voor de deur! Hoewel we weten dat 
het begin van deze maand niet jullie favoriete periode is, het einde van de maand 
maakt dat eerste deel van december weer goed met een geweldige kerstvakantie☺. 
Hopelijk hebben we vorige maand goed veel centjes verdient met onze wafelverkoop 
zodat we al kunnen uitkijken naar die geweldige activiteiten op kamp! Ons kamp 
bevindt zich jammer genoeg nog in een verre toekomst, maar niet gevreesd lieve 
kindertjes, ook december is een maand om naar uit te kijken!  
Bummer: volgens de nieuwe coronamaatregelen moeten we binnen een mondmasker 
dragen, vergeet dus niet elke zondag je mondmasker mee te nemen. 
 
 

 

 

 

Zondag 5 december 

De eerste zondag van de maand is alweer ne speciale, want hihi, hier is ie weer, onze 

lieve goede sint! Het is weer tijd voor het jaarlijks bezoekje van onze heilige vriend. 

Ook vandaag neemt hij zijn groot boek mee, en opgelet; hierin staat letterlijk alles over 

jullie fratsen en streken! Kom dus zeker allemaal naar de chiro! Voor de ongelukkige 

zielen die al examens hebben of zich graag al willen voorbeiden; we zullen er voor 

zorgen dat ons bezoek aan de sint pas na 16u valt, dus jullie kunnen als jullie willen 

dan aansluiten. 

 

Zondag 12 december 
 

 

Hopelijk zijn jullie goed aan jullie examens begonnen, zijn er nog niet veel traantjes 

gevloeid en zijn er nog niet al te veel buizen gevallen. Fingers crossed, wij duimen 

voor jullie. Als jullie zin zouden hebben in een actieve pauze, kom dan zeker om 16u 

naar de chiro! Op het programma staan vooral actieve spelen, zodat jullie de 

examenstress eens goed uit jullie lijf kunnen schudden☺. 

 

Zondag 19 december 

Nu jullie de laatste loodjes aan het leggen zijn en het einde van de examens bijna in 

zicht zijn; zijn wij er, voor de laatste keer deze maand, om jullie een spetterende 

studeerpauze te bezorgen! Ketileiding to the rescue, jaja! Hetzelfde als vorige week 

geldt, wees welkom om 16u om u nog eens goed uit te leven. Moesten er gelukzakken 

zijn die nu al klaar zijn met de examens, kom zeker maar af om 14u!  

 

KETI 
 



Zondag 26 december 

Wiehiee het is kerstmis,  dus een VROLIJK 
KERSTFEEST aan jullie allemaal! Nu we allemaal 
ons buikje goed rond hebben gegeten met 
kerstmis, is het tijd voor een zondagje rust. Het is 
vandaag geen chiro. Ik zou zeggen; geniet van 
jullie verdiende vakantie, haal nog alles wat je kan 
uit die laatste dagen van het jaar en verspil niet 
teveel tijd aan slapen!  
 

 

 

Ziezo dat is het weer voor de maand december! Er rest ons nog maar 1 ding te 

zeggen en dat is:  

 

Happy New Year! 
 

Kissies van jullie leiding  xoxo 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



ASPI 
 

Hey Hoi, de maand december staat voor de deur. Da’s goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte 

nieuws is uiteraard dat de examens er razendsnel aankomen. Gelukkig is december ook de maand van 

Sinterklaas, kerst en dus ook kerstvakantie (voor jullie toch, ik mag dan beginnen met blokken).  

 

 

Wat je zeker moet weten deze maand 

 

o Voor elke chiro zondag geldt hetzelfde deze maand: Als je graag even afleiding hebt ben je 
zeker welkom. Wij zijn er al om 14u, maar dus ook welkom om 16u. Je kunt ons ook iets laten 
weten via messenger, maar dat is ook niet verplicht. 
 

o Als we binnen zitten zijn we nu ook verplicht om een mondmasker te dragen, neem die dus 
zeker mee. 

 

 

Belangrijke data 

 

o 5 december komt de sint op bezoek: Wie lekker wil smullen en benieuwd is wat de Sint dit 
jaar te zeggen heeft over jullie, komt maar beter gewoon af. (Wij zijn na 16u dus geen paniek 
als je er niet om 14u bent) 
 

o Op 22 december (woensdag) zijn jullie allemaal uitgenodigd voor een kerstfeestje. Jullie 
vinden alle info op het facebook-evenement waar Myra jullie voor uitgenodigd heeft. 
 

 

o 26 december is het uiteraard GEEN chiro, alle andere zondagen wel. Veel plezier op jullie 
kerstdineetjes 

 

 

Opdracht december 

 

Dus zoals een deel al doorheeft (en blijkbaar veel onder jullie ook niet) krijgen jullie elke maand een 

opdracht en als die volbracht is krijgen jullie krediet. Daarmee kunnen jullie hoogstnoodzakelijke en 

minder noodzakelijke dingen “kopen” (als groep) op kamp. Denk maar aan bestek, zakjes voor 

nachtwacht, een keertje als eerste eten halen, … 

 

De eerste maand moesten jullie een groepsfoto maken op het ontbijt van dag van de jeugdbeweging. 

Die foto hebben Joren en ik nog niet gezien, dus zolang die niet doorgestuurd wordt is deze opdracht 

niet geslaagd. Jullie kunnen hiervoor 150 Aspi-crypto-munten krijgen. 

 



In november speelden we “de stoel”, waar jullie per keer 75 munten mee kunnen verdienen. De 

eerste is alvast gelukt. De rest weet ik nog niet, want ik moet vandaag het wackomiekske al 

doorsturen.  

 

In de maand december is de opdracht zeer simpel: Per aspi die op al zijn examens geslaagd is krijgen 

jullie 20 munten. Dus flink studeren hé! En sorry Ada, maar voor jou is er dus geen opdracht. Je mag 

de rest aanmoedigen ;) 

 

 

Dit was december 

Ziezo de maand december zit erop. Fijne feesten en een gelukkig nieuwjaar. Wij zien jullie terug in 

januari! 

 

Dikke corona-vrije kussen 

 

Jullie leiding 

 

 
 

 



Heb ji j  een werkje voor ons,
laat het ons zeker weten. Van
verbouwen, tot kuisen, tot
babysitten, we doen het
allemaal.

A S P I
K L U S T
E R O P  L O S

C O N T A C T E E R

O N Z E  L E I D I N G
 

A N D R É E  0 4 7 0  4 0  6 8  4 5

J O R E N  0 4 7 9  0 8  0 8  7 5

 

We hopen er een spetterend
jaar van te maken en met wat

extra centjes voor ons weekend
en ons kamp lukt dit zeker.

Aarzel niet om onze hulp in te
schakelen! Alvast bedankt x



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: 

BOLAND LIESE        0471/78.63.37 

BERNAERTS KAATJE       0477/74.05.97  

D’HOORE RUBEN       0497/77.22.58  

 

Vertrouwenspersonen:  

LE ROY MARIE        0485/54.04.59 

BERNAERTS KAATJE       0477/74.05.97  

 

Volwassen Begeleiders: 

LE ROY MARIE        0485/54.04.59 

VERHOEVEN WIEBE       0486/86.08.51 

 

Ribbels: 

BERNAERTS KAATJE       0477/74.05.97  

CLIJNEN LARS        0475/69.11.22 

SCHOOFS EMMA       0483/69.90.95 

SAMYN LIV        0475/65.52.34 

SEBUKIRE KAREN       0483/66.55.29 

 

Speelclub: 

COOLS ARNO        0468/24.58.43 

SEBUKIRE HANNAH         0484/11.76.62 

BEULLENS TIM        0499/16.60.64 

IMERI SHQIPE        0495/90.47.83 

 

 

 

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


 

Rakwi:  

VAN GENECHTEN JONAS      0478/01.09.23 

D’HOORE RUBEN       0497/77.22.58  

BROUCKE SARAH       0473/47.85.40 

SCHOOFS EVA        0496/23.73.41  

 

Tito: 

WITTEVRONGEL MYRA      0468/57.15.01  

SCHEPENS SENNE       0471/29.12.27  

MOYERSOEN WISKE       0488/06.34.77  

SARHDAOUI MARIAM      0483/23.36.20 

 

Keti: 

LEONARDY LUNA         0471/45.31.47 

BOLAND LIESE        0471/78.63.37 

WITTEVRONGEL HUGO       0471/07.10.10  

 

Aspi: 

WALRAVENS ANDREE      0470/40.68.45 

CLIJNEN JOREN       0479/08.08.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KALENDER 
 

 

 

Zondag 5 december  Chiro van 14u tot 17u  

voor Ribbels en Speelclub 

Chiro van 14u tot 18u 

voor Rakwi tot Aspi 

 

Zondag 12 december  Chiro van 14u tot 17u  

voor Ribbels en Speelclub 

Chiro van 14u tot 18u 

voor Rakwi tot Aspi 

 

Zondag 19 december  Chiro van 14u tot 17u  

voor Ribbels en Speelclub 

Chiro van 14u tot 18u 

voor Rakwi tot Aspi 
 

 

Zondag 28 november   GEEN CHIRO 

 
 

 

 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, 

vragen wij om zelf een drinkbus mee te nemen naar de 

activiteiten.  

 

Groeten, de leidingsploeg.  
 

 


