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Lieve Wackojanen 

Februari is voorbij en de maand maart is begonnen! Ook maart belooft weer een drukke 
maand te worden, met tal van activiteiten in het vooruitzicht. Voor het gemak van u en ik 
stellen we ze hier even op een rijtje. 

Ten eerste kan men het niet hebben over maart zonder het over het Italiaans Eetfestijn te 
hebben. Maandenlang heeft ons IE-team zorgvuldig alle nodige voorbereidingen getroffen 
opdat het weeral een topeditie wordt. Nu de laatste details worden afgewerkt nodigen we 
jullie graag uit om te komen eten in de Java-zaal tijdens het weekend van 10-11-12 maart. 
Vrijdag en zaterdag staan we ’s avonds tot jullie dienst en de zondag gedurende de middag. 
Met onze heerlijke lasagnes en krokante kroketten kan het niet anders dan weer een geweldig 
IE worden. Ditmaal al voor de 30ste keer! 

Om te bekomen van dit lekkere eten en, voor de leidingsploeg, het harde werk is het de 
zondag daarna geen chiro. De jonge mensen onder ons die daar echter geen nood aan hebben 
kunnen hun energie dat weekend kwijt in het jeugdhuis De Jon, vlakbij de chiro. Op zaterdag 
18 maart organiseren de aspi’s namelijk hun aspifuif: ÇA V’ASPI. Voorverkooptickets zijn 
beschikbaar bij de aspi’s en hun leiding. De opbrengst gaat integraal naar hun buitenlands 
kamp. Neem dus al je vrienden mee en kom een avondje meeknallen op topschijven met onze 
oudste afdeling. 

Als je na twee weekends feesten nog niet je honger en dorst gestild krijgt heeft de keti voor 
jouw de ideale oplossing. Zondag 26 maart houden zij hun winstgevende, en wie kan dat beter 
uitleggen dan de enige echte ketileiding: “Bienste hotdogs van hun leven en daarboven op 
zelfgemaakte limonade van de liefste keti’s van Chiro Wacko.” Je begint spontaan te 
waterbekken! 

Met deze mooie woorden sluiten we dit voorwoord af. Hopelijk zien we jullie weer in grote 
getalen op onze wackowei of aan tafel op IE. En dat de maartse buien het zonnetje van de 
afgelopen dagen niet te veel onderbreken. 

Vele groetjes, 

De leiding 



 











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 

mailto:Wacko.vertouwenspunt@mail.com


 
Hey allerliefste en allermooiste Ribbeltjes, deze maand wordt gigamegaleuk. Het is namelijk 
tijd voor ons jaarlijkse Italiaanse Eetfestijn (10-11-12 maart). Jullie moeten zeker komen en 
neem allemaal jullie oma’s, opa’s, broers, zussen, mama’s, papa’s, vriendjes, neven, 
nichten,… mee!! Meer info op onze Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/events/706027970928249 
 
Deze maand is chiro voor Ribbels en Speelclubbers weer tot 18 uur en dus niet meer tot 17 
uur. Dat is goed nieuws: een uurtje langer spelen, wij kijken er naar uit 
 
5 maart 2023: knutselen 
 
Volgende week is het tijd voor het belangrijkste weekend van het jaar: ons Italiaans 
Eetfestijn!!! Wij als Ribbels hebben een zeer belangrijke opdracht gekregen van de 
organisatoren: wij moeten zorgen voor de versieringen. Als je graag knutselt moet je dus 
zeker komen!! Ook wie niet graag knutselt moet zeker komen, want we zullen tussendoor 
spelletjes spelen. Allemaal komen dus!! 
 
10 – 11 – 12 maart 2023: Italiaans Eetfestijn 
 
Deze zondag geen chiro MAAR dit weekend verwachten we  
jullie allemaal op ons jaarlijkse Italiaans Eetfestijn (vrijdag-
zondag). Meer informatie hierover vinden jullie op facebook: 
https://www.facebook.com/events/706027970928249 
 
 
19 maart 2023: geen chiro 
 
Hopelijk vonden jullie het Italiaans Eetfestijn leuk. De leiding heeft er sowieso 100% van 
genoten. Wij zijn dan ook zeer moe en we gaan dit weekend uitrusten, zodat we er volgende 
week een actieve week van kunnen maken.  
 
26 maart 2023: groot spel 
 
Vandaag spelen we een mega leuk spel. Het is een mix van stratego en memorie. Zeker 
komen dus, wij gaan vandaag bewijzen dat de Ribbels niet alleen de snelste zijn, maar ook 
de slimste.   
 
Wij kijken alvast uit naar deze maand!! 
Groetjessssss en kusjes van jullie allermooiste leiding 
 
Tibo, Hannah, Liv, Figo, Emma  
 
 

https://www.facebook.com/events/706027970928249
https://www.facebook.com/events/706027970928249


 
 
 
 
 
    

ZONDAG 5 MAART 
Vandaag is het tijd om onze creatieve zielen 
naar boven te brengen, want we hebben een 

HEEL belangrijke taak gekregen! 
 

We moeten namelijk de bestelhandjes voor op 
het Italiaans eetfeest knutselen, en zonder 

handjes kunnen de mensen geen eten bestellen! 
Kom dus zeker naar de chiro om mee te 

knutselen, misschien kom je dan op het eetfeest 
je eigen handje tegen op tafel! EPIC! 

 
 
 

ZONDAG 12 MAART 
Buon appetito miei cari amici! 

Dit weekend is het ons 30e  Italiaans 
Eetfestijn! MJAM!  

Daarom is het zondag geen chiro. 
 

Komen jullie ook met jullie mama, papa, broer, zus, 
oma, opa, tante, nonkel, neef,  nicht, buurvrouw, 

buurman, beste vriend, beste vriendin, juf, 
meester, hond, kat of vis naar het eetfeest?  

Neem zo veel mogelijk mensen mee want dit 
weekend is heel belangrijk voor onze chiro! Met de 
centjes die we hier verdienen betalen we ons kamp 

jippie!  
 

Wat kiezen jullie? 
 
 
         
          Team lasagne!                  Team penne bambini 

 
 

Naast het knutselen 
zullen we natuurlijk ook 

nog spelletjes spelen, 
geen zorgen!  

ZONDAG 19 MAART 
 

We hebben ons vorig weekend zo vol gesmuld 
dat we nood hebben aan een rustdagje, vandaag 

is het geen chiro  
 
 

                               ZONDAG 26 MAART 
 
 
 
 

ROOOAAARRRR 
Vandaag draait heel onze zondag rond het thema 

dieren! 
Zowel jullie skills om dieren te spotten alsook jullie 

talent om rond te sluipen zullen vandaag getest 
worden!  

Al benieuwd welk dier je bent?... 
 

HANNELORE      DAAN     VIKTOR     MYRA       LIESE 









ꓘ € Ƭ Ұ 
KETI-WEEKEND ZAL DOORGAAN VAN 21 TOT 23 APRIL  

IPV 28 TOT 30 APRIL ZOALS ORIGINEEL GEPLAND!!!! 

Hoi KekekeKetiiiis Maart is een extreem druKKe maand opt Chiro, zeKer voor de 
schoonste groep van't Chiro... houd ulle KopKes der dus maar effe bij & paK je agenda    
(& wat nootjes), geniet van de show:  

* In cinematic Kader *  

 

 5 Maart 

Vandaag Knutselen we nog de laatste details af aan al onze prachtige Kunst van vorige 
weeK. Daarnaast gaan we er een actievere zondag van maKen ter compensatie van de 
vorige, er werd vernomen dat er nog een eitje te pellen was tussen 2 teams?  

 12 Maart 

10-11-12 Maart is 1 van de belangrijKste weeKends van het jaar voor onze Chiro, 
ItAlIaAnS eEtFeEsTtTtT!! Op zondag geen Chiro, maar we zien jullie graag Komen 
eten/helpen, tot dan ! 

 19 Maart  

Geen Chiro deze weeK, we namen aan dat jullie handjes nog wat moe zouden zijn van al 
dat afwassen / borden rondsleuren / vegen / afruimen / HARD werKen / ... We zien jullie 
graag volgend weeKend weer met opgeladen batterijen ! (Ze zullen nodig zijn)  

 26 Maart  

Naast de Chiro zelf kunnen wij als Keti's ook best wel wat geld gebruiKen deze zomer 
tussen 21 & 31 juli...?¿ Daarom houden we vandaag onze winstgevende, zodat we op 
Kamp tijdens onze tweedaagse geKKKKKetiKKKKe stuff Kunnen doen. Daarom zijn jullie 
vandaag best voltallig (net als jullie favoriete leidings quattro). We zullen vandaag 
hotdogs en zelfgemaaKte limonade maken, dus alle handjes mogen uit de mouwen 
gestoKen worden vandaag!  

 

Zo zo dat was weer een druKKe maand, ga maar even op bed liggen om alles goed te 
laten inzinKen, de show is over! ZeKer naar de Chiro Komen deze maand, want het gaat 
een KKKnal maand worden!  

WisKe, Eva, Gino, Arno xo 



 
 
 
 
 
 
5 maart 2023  
Hola amigos y amigas, vandaag gaan we voor ons prachtig Italiaans Eetfestijn knutselen. Haal 
jullie teken-, knutsel- en verftalent maar naar boven want wij gaan het allermooiste 
kunstwerk maken. WE CAN DO IT!  
 
10-11-12 maart 2023 
Buon giorno amici. Dit weekend is er geen chiro, maar eigenlijk ook wel weer. We wachten 
jullie dit weekend allemaal op met een big smile op in de javazaal, want het is…. 
Tromgeroffel…….. ITALIAANS EETFESTIJN. We can’t wait om jullie in die zaal heen en weer te 
zien lopen . No worries tho, op het einde van  jullie shift kunnen jullie smullen van ons 
heerlijk eten. See you then xoxoxo 
 
19 maart 2023 
Vandaag geen chiro . Wel een rustdagje want we hebben gisteren goed geboit en 
opgeruimd tot in de vroege uurtjes. Rust maar lekker uit zodat jullie energie hebben voor 
volgende week  
 
26 maart 2023 
Jullie kennen het programma De Mol wel allemaal, right? Vandaag spelen we een spelletje 
waarin jullie de mol moeten vinden. Stretch maar goed voor jullie naar chiro komen, loop 
misschien al een tourtje rond de vijvers zodat jullie goed opgewarmd zijn om op zoektocht te 
gaan naar de mol. 
 
Dit was het dan weer. Tot in april!!  
 
Kaatje, Ruben en Hannah  
 

        
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KA ATJE 0477 74 05 97 
RUBEN 04 97  77  22  58 

HA NN AH 04 8 4 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 0477/74.05.97 
D’HOORE RUBEN 0497/77.22.58 
SARHDAOUI MARIAM 0483/23.36.20 

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:  

DELCOURT TIBO 0476/59.67.51 
GEVERS FIGO 0472/33.24.02 
RUITER HANNAH 0479/06.85.96 
SCHOOFS EMMA 0483/69.90.95 
SAMYN LIV 0475/65.52.34 

Speelclub:  

BOLAND LIESE 0471/78.63.37 
BROEKAERT VIKTOR 0497/27.04.78 
COOLS HANNELORE 0468/21.38.73 
DENEYER DAAN 0478/05.55.30 
WITTEVRONGEL MYRA 0468/57.15.01 

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


Rakwi:  

DE BOECK SAM 0478/35.48.54 
DEKLERCK SEPPE 0473/22.49.75 
MICHEL KYLE 0468/28.64.56 
SARHDAOUI MARIAM 0483/23.36.20 
SEBUKIRE KAREN 0483/66.55.29 

Tito:  

BROUCKE SARAH 0456/54.29.32 
CLIJNEN LARS 0475/69.11.22 
IMERI SHQIPE 0470/74.80.03 
SCHEPENS SENNE 0471/29.12.27 
WITTEVRONGEL HUGO 0471/07.10.10 

Keti:  

COOLS ARNO 0468/24.58.43 
MOYERSOEN WISKE 0488/06.34.77 
SCHOOFS EVA 0496/23.73.41 
VAN GENECHTEN JONAS 0478/01.09.23 

Aspi:  

BERNAERTS KAATJE 0477/74.05.97 
D’HOORE RUBEN 0497/77.22.58 
SEBUKIRE HANNAH 0484/11.76.62 



KALENDER 
 
 
 
 

Zondag 5 maart CHIRO 
 
 
Zondag 10-12 maart Italiaans Eetfestijn  
 In de Javazaal 
 
 
Zondag 12 maart GEEN CHIRO 
 
 
Zondag 19 maart GEEN CHIRO 
 
 
Zondag 26 maart 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. 
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