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Voorwoord
Lieve Wackojanen
De eerste maand van het nieuwe Chirojaar zit er alweer op, maar gelukkig hebben we er nog heel wat
in het vooruitzicht. In deze mooie herfstmaand november staat er weer heel wat op het programma.
Naast de gewone Chirozondagen zijn er deze maand enkele speciale dagen. We zetten ze even op een
rijtje:
Op zondag 6 november is Bosdag. Dan spelen we met heel Wacko een groot spel in het bos in plaats
van op onze wei. Naast de locatie, zijn ook de uren van deze zondag een beetje anders. We verwachten
iedereen om 12 uur op de parking van het bos bij het Kasteel van Gaasbeek (de parking recht tegenover
de Krijmerie). Om 17 uur sluiten we de dag af en kan je je kind(eren) ophalen op diezelfde parking.
Wat heb je nodig op bosdag?
-

Lunchpakket! We picknicken samen voor we aan het spel beginnen
Drinkbus
Regenjas
Goede schoenen om mee in het bos te spelen

Donderdag 10 november is het tijd voor een eerste feestje: wij verwachten alle ouders in de grote zaal
van Gemeenschapscentrum De Rinck voor onze jaarlijkse Ouder- en WOLfuif. Deze zal duren van 21u
tot 3u30. Dit is een ideaal moment om elkaar (ouders onderling, maar ook leiding en ouders) wat beter
te leren kennen. We hopen jullie dan ook talrijk te mogen ontvangen! Maar wat dan met de kinderen?
Daarvoor hebben we onze fantastische Keti’s en Aspi’s die kunnen komen babysitten. Voor meer info
verwijzen we jullie door naar het facebook-evenement op onze Wacko-pagina.
Ook zondag 20 november is het tijd voor een tweede feestje, want dit is een speciale dag: Christus
Koning. Dat is de Chirofeestdag waarop we samen het bestaan van de Chiro vieren. Het is belangrijk
dat je op deze dag zo goed mogelijk in de kleur van jouw afdeling gekleed komt. Wat er staat er op het
programma? We spreken zoals op gewone zondagen af om 14 uur op de wei, dan spelen samen een
groot spel. Om 17 uur is het spel gedaan en verwachten we de ouders om samen een fakkeltocht te
maken. Als we terugkomen van de fakkeltocht, zal er lekkere warme chocomelk klaarstaan. Eén groot
feest dus!
En dan nog een laatste mededeling: deze maand, op zondag 13 november, organiseert de Tito hun
winstgevende. Met het geld dat ze inzamelen kunnen zij op kamp een leuke activiteit doen tijdens hun
tweedaagse. Ze zullen lekkere soep en hotdogs verkopen, vergeet dus zeker geen centje mee te nemen
om hen na de zondag te steunen.
Zo, dat was een heleboel belangrijke informatie, maar wij hebben er alvast enorm veel zin in. Laat
november maar beginnen!
Vele groetjes
De leidingsploeg

Chiro Wacko Vertrouwenspunt
Wij vinden het heel belangrijk dat wij een groep zijn waar iedereen zich
welkom voelt, een Chiro waarin iedereen zijn/haar/hun plekje vindt.
Daarom zijn we vorig jaar van start gegaan met een vertrouwenspunt.
Natuurlijk kan je voor al je vragen steeds terecht bij de leidingsploeg. Maar als
er iets is waar je in vertrouwen over wilt praten, dan kan dat bij leidster Kaatje,
leider Figo of volwassen begeleidster Marie. Bijvoorbeeld bij specifieke
verwachtingen,

bezorgdheden

of

problemen,

vragen

over bepaalde

activiteiten of onze werking. Zij kunnen ook in alle discretie ondersteuning
bieden in geval van financiële zorgen (reductie op lid- of kampgeld, aankoop
uniform, uitlenen van materiaal voor op kamp).
Contact
Wacko.vertouwenspunt@mail.com
Kaatje Bernaerts: 0477/74.05.97
Marie Le Roy: 0485/54.04.59

Figo Gevers: 0472/33.24.02

RIBBELS
Dag ribbeltjes hopelijk vonden jullie de eerste maand met jullie nieuwe
leiding ook zo tof want wij vonden het FANTASTISCH en zijn klaar om te
beginnen aan een nieuwe maand. Maar wat gaan we deze maand
allemaal uitsteken? Dat kunnen jullie hier lezen.

ZONDAG 6 NOVEMBER BOSDAG:
Deze zondag gaan we met de HELE chiro op uitstap naar het BOS. Doe
dus maar je vuile schoenen aan en je chiro kleren (zodat we jullie
kunnen terugvinden in het grote bos). Jullie worden om 12u verwacht op
de parking van het kasteel van Gaasbeek. JE MOET DUS NIET NAAR
DE CHIRO KOMEN MAAR WEL NAAR HET BOS VAN GAASBEEK! We
spreken af op de parking. Om 17u worden jullie weer opgehaald door
jullie ouders en is de bosdag afgelopen.
Wat neem je mee in je rugzak:
- regenjas (hopelijk niet nodig)
- gevulde drinkbus
- lunchpakket

ZONDAG 13 NOVEMBER CHIRO:
Vandaag is het de grote test.
Zijn jullie echte ribbels? Zijn jullie dapper genoeg? Zijn jullie sterk
genoeg? En kunnen jullie goed samen werken?
Dat komen we deze zondag te weten.
PS: doe maar kleren aan die vuil mogen worden :)

ZONDAG 20 NOVEMBER WACKODAG:
Vandaag gaan we met de hele chiro een supertof spel spelen. Maar je
moet wel helemaal in het paars gekleed komen. Zo tonen we wie de
allertofstemegagekstesuperfantastische groep is van de chiro. Trek dus
maar allemaal een paarse t-shirt en/of broek aan of een gekke paarse
sjaal of muts of … Zolang iedereen maar kan zien wie de ribbels zijn. Na
het spel doen we allemaal samen (met de ouders ook) een fakkeltocht
om 17 uur, drinken we wat en zingen we samen liedjes.

ZONDAG 27 NOVEMBER GEEN CHIRO:
Op deze laatste zondag van de maand zullen jullie ons moeten missen
want er is vandaag geen chiro. Je kan wel al beginnen met het maken
van mooie tekeningen voor Sinterklaas, want hij komt hij komt de lieve
goede Sint ♪♫♪♪♫♪♪

FIGO

HANNAH

LIV

EMMA

TIBO

SPEELCLUB
Dag allerliefste speelclubbers
De maand november staat voor de deur en hou je vast aan de takken van de bomen, want we
zullen jullie elke zondag opnieuw verrassen met iets speciaals… Hopelijk vonden jullie onze
allereerste maand samen al heel leuk en hebben jullie er allemaal nog lekker veel zin in, want
wij alvast wel hoor
. Ben je benieuwd wat we deze maand gaan doen? Lees dan maar snel
verder!

6 november
Hopla, we beginnen de maand met een knaller, want vandaag is het BOSDAG!!! We spelen
vandaag dus niet op onze vertrouwde wacko wei, maar in het bos van Gaasbeek. Jullie
worden om 12u verwacht op de parking van Gaasbeek met
het volgende in je rugzak:
-

-

Lunchpakket: we gaan samen picknicken aan de
grote vijver dus vraag maar aan je ouders om je
eens in de watten te leggen en iets lekkers mee te
geven
.
Drinkbus: hydrateren is belangrijk kiddo’s.
Regenjas: voor moesten de weergoden ons niet
gunstig gezind zijn…
Voldoende warme kledij: november kan wel eens heel koud zijn brrrr
Je goed humeur: enkel lachende gezichtjessss.

Tegen 17u keren we uitgeput maar voldaan samen terug naar de parking waar je ouders je
weer komen ophalen.
Tot dan!

13 november
Aangezien jullie vol bewondering aan het kijken waren
naar al die groepen die vorige maand gedoopt werden,
dachten we bij onszelf, we zullen eens heel lief zijn voor
onze speelclubbertjes door ze lekker vuil te maken
moehahaha. Oh ja, je leest het goed, vandaag is het
DOOP!! Geen paniek, we gaan gewoon samen wat
ravotten en jullie omtoveren tot nog fantastischere
speelclubbers dan dat jullie nu zijn. Kom dus zeker naar
de wei en het is misschien niet slecht om aan mama en
papa te vragen een doek/handdoek mee te nemen, want er

kan wel eens een spatje modder of druppeltje verf vallen vandaag… Tot strakssss

20 november
Dominus Loster lesus Christus Universorum Rex of in
het Nederlands: Het feest van Christus, Koning van het
Heelal. Offff voor diegene bij wie er nog steeds geen
belletje gaat rinkelen, vandaag is het Christus Koning
aka WACKODAG. Vandaag spelen we met heel Wacko
een groot spel en eindigen we de zondag samen om 17u
met een fakkeltocht. Hier mogen je ouders ook zeker en
vast naar toe komen en erna kunnen we gezellig genieten
van een glühwein of chocomelkje! Oh ja, voor ik het
vergeet, op wackodag vragen we om in de kleur van je
afdeling te komen zodat we een super mega coole groepsfoto kunnen maken. Nog even
benadrukken: kom dus in het GEEL! Tot zo0o0o0o0o.

27 november
Na zo’n drukke maand kunnen we allemaal de rust wel
gebruiken, dus vandaag is het GEEN CHIRO. Geniet van
het zonnetje (moest die schijnen) en anders speel je maar
gezellig binnen
.

Et voilà, dat zal het zijn voor deze maand. Wij vijfjes kijken er
alvast ENORM hard naar uit om van elke zondag een spetterende namiddag te maken! We
verwachten een voltallige speelclub gang!!
Kusjes en lekjes

Myra

Viktor

Hannelore

Daan

Liese

KETiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Blingbling tis de keti mascotte b******!

Hoi liefste keti’sssssss, welkom bij alweer een prachtig voorwoord van ons wackomiekje.
De eerste maand van ons chiro jaar is al achter de rug & nu jullie allemaal goed gedoopt zijn kunnen
we er echt invliegen! Mijn adellijk blauwe bloed genoten, houd de aandacht er maar even goed bij
want er staat veel op de planning

6/11
Vandaag is het een speciale zondag (trouwens ook een van favo zondagen van jullie leiding), er
komen bomen bij kijken, een groot spel, aangepaste uren, een externe locatie & nog veel meer.
Voor zij die het nog niet doorhadden: BOSDAGGG (als ge het nog ni wist door de tips = geen 4-uur)
Concreet: Bos van Gaasbeek, van 12 uur tot 17 uur + lunchpakket meenemen
Boterhammetje meenemen voor de leiding mag altijd (geen pindakaas)

13/11
Geen chiro vandaag, want het is de grote KETI SLEEPOVERRRRZZZZZ
 We verwachten jullie vrijdag 11/11 om 20 uur op de chiro (met volle maag), jullie hebben
slaapzak + matje/bedje nodig & een verse onderbroek voor zaterdag ochtend kan ook geen
kwaad:))
Jullie ouders mogen jullie zaterdag middag om 14 uur weer komen oppikken aan de lokalen.
Wij zijn alvast EXCITEDDDD

20/11
Vandaag is het een belangrijke dag voor het hele Chiro gegeven, vandaag is het namelijk Christus
Koning. Uitzonderlijke dag voor de chiro waarop ons groepsgevoel als chiro nog eens duidelijk wordt
gemaakt op het einde van de zondag. Maar voor we op het einde van de zondag zijn, gaan we nog

eens een traditionele (in onzen tijd was da toch zo) herfstzondag houden. Allemaal zeker komen,
twordt kei plezant!

27/11
We sluiten deze drukke maand, net zoals de vorige slecht af…. GEEN CHIRO vandaag :(
Misschien beter, dan kunnen jullie vermoeide hoofden wat uitrusten voor jullie examens, joepiee!!
Wij wensen jullie er alvast heel veel succes mee & zien jullie terug in decemeber, kheb horen zeggen
dat er een oude man op bezoek komt???

Gegroet,
Jullie leidingggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Dag lieve aspi’s,
Hèhè, nog maar net thuis van leefweek en we kunnen alweer vooruit blikken naar een nieuwe
maand vol activiteiten! We lichten alvast een tipje van de sluier wat de maand november in
petto heeft.
Zondag 6 november
Hoewel de warme dagen het erg ongeloofwaardig maken, is met de uur verandering, de
herfstvakantie en de geel gekleurde bomen de herfst wel echt begonnen. Een bosdag is de
ideale manier om dit te vieren! Jawel, we gaan samen met heel Wacko spelen in het bos van
Gaasbeek. Opgelet: we spreken NIET af om 14:00 maar om 12:00 vandaag! Tot dan!
Zondag 13 november
Opnieuw zullen we onze zondag elders spenderen; niet in het bos als vorige zondag maar in
de Brusselse ondergrondse metrolijnen! Zet de achtervolging al maar in want het belooft een
hevige strijd te worden om op tijd op locatie te geraken.
Belangrijk:
- Neem je MOBIB-kaart mee (als je dat hebt)
- Neem een opgeladen gsm mee
Zondag 20 november
Wie Christus Koning zegt, zegt Wackodag! Als ervaringsdeskundigen in het ket-zijn bij Wacko,
hoeft er niet meer uitleg gegeven te worden. Als aspi’s weten jullie ondertussen waaraan
jullie zich kunnen verwachten: alle wackojanen die samen een reuze leuk spel spelen,
iedereen gehuld in zijn of haar afdelingskleuren, wat poseren voor de camera, lekker
chocomelk slurpen, fakkeltocht,… We hoeven jullie er niet meer van te overtuigen dat dit niet
meer stuk kan gaan!
Zondag 27 november
Helaas pindakaas, geen chiro vandaag! Maak er een fijne zondag van en dan zien we elkaar
snel terug!

K A AT J E 0 4 7 7 7 4 0 5 9 7
RUBEN 0497 77 22 58
HANNAH 0484 11 76 62

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS EN ADRESSEN
Chiro Wacko: Bloeistraat z/n – 1070 Anderlecht
Rekeningnummer: BE86 4211-1496-1150
url: https://www.chiro-wacko.com/
email: chirowacko@hotmail.com

Groepsleiding:
BERNAERTS KAATJE
D’HOORE RUBEN
SARHDAOUI MARIAM

0477/74.05.97
0497/77.22.58
0483/23.36.20

Vertrouwenspersonen:
LE ROY MARIE
BERNAERTS KAATJE

0485/54.04.59
0477/74.05.97

Volwassen Begeleiders:
LE ROY MARIE
VERHOEVEN WIEBE

0485/54.04.59
0486/86.08.51

Ribbels:
DELCOURT TIBO
GEVERS FIGO
RUITER HANNAH
SCHOOFS EMMA
SAMYN LIV

0476/59.67.51
0472/33.24.02
0479/06.85.96
0483/69.90.95
0475/65.52.34

Speelclub:
BOLAND LIESE
BROEKAERT VIKTOR
COOLS HANNELORE
DENEYER DAAN
WITTEVRONGEL MYRA

0471/78.63.37
0497/27.04.78
0468/21.38.73
0478/05.55.30
0468/57.15.01

Rakwi:
DE BOECK SAM
DEKLERCK SEPPE
MICHEL KYLE
SARHDAOUI MARIAM
SEBUKIRE KAREN

0478/35.48.54
0473/22.49.75
0468/28.64.56
0483/23.36.20
0483/66.55.29

Tito:
BROUCKE SARAH
CLIJNEN LARS
IMERI SHQIPE
SCHEPENS SENNE
WITTEVRONGEL HUGO

0456/54.29.32
0475/69.11.22
0470/74.80.03
0471/29.12.27
0471/07.10.10

Keti:
COOLS ARNO
MOYERSOEN WISKE
SCHOOFS EVA
VAN GENECHTEN JONAS

0468/24.58.43
0488/06.34.77
0496/23.73.41
0478/01.09.23

Aspi:
BERNAERTS KAATJE
D’HOORE RUBEN
SEBUKIRE HANNAH

0477/74.05.97
0497/77.22.58
0484/11.76.62

KALENDER

Zondag 6 november

BOSDAG
Van 12 tot 17 uur in het
bos van gaasbeek

Donderdag 10 november

OUDER- EN WOLFUIF
Van 21 tot 3 uur 30 in De
Rinck

Zondag 13 november

CHIRO

Zondag 20 november

WACKODAG
Om 17 uur lekkere
chocomelk, gluhwein en
fakkeltocht

Zondag 27 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.

