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Voorwoord 
 
Beste Wackojaan,  
 
We hopen dat jullie een fijne eindejaarsperiode achter de rug hebben en vol goede moed 
het nieuwe jaar instappen. Ondanks het feit de meesten onder ons nu in examenmodus zijn, 
staan we te springen het chirojaar verder te zetten in 2023! We hopen jullie allemaal nog 
meer te zien!  
 
Zoals reeds vermeld, hebben de meesten onder ons nu examen met als gevolg dat er slechts 
twee chirozondagen zullen zijn in januari en jullie mogelijks andere leidingsgezichten zullen 
zien verschijnen op we wackowei. We hebben de gewoonte oud-Wackoleiding op te 
trommelen om onze afwezigheid op te vangen tijdens examenperiodes. We hopen op jullie 
begrip te kunnen rekenen.  
 
Maar niet getreurd, ik februari staan er alweer een heleboel leuke activiteiten gepland. Zo 
organiseert VZW Wacko op zaterdag 11 februari de eerste editie van de ‘Wacko quiz’. 
Inschrijven kan vanaf 15 januari. Niet twijfelen: een avond vol spelplezier ten voordele van 
de bekostiging van onze jeugdlokalen.  
 
Nu we toch aan het plannen zijn, brengen we graag enkele belangrijke data voor het tweede 
semester in herinnering (deze werden eerder gecommuniceerd via de google kalender) 

- Italiaans Eetfestijn: 10, 11 en 12 maart 
- Chiroweekend/ minibivak voor ribbels, speelclub en rakwi: 21, 22 en 23 april  
- Chiroweekend/ minibivak voor tito, keti en aspi: 28, 29 en 30 april 
- Zomerkamp: van 21 tot 31 juli  

 
Net als alle jaren kunnen we op ons Italiaans Eetfestijn rekenen op een vast bestand 
sponsors waarvoor we heel erg dankbaar zijn. Toch zijn we ook ieder jaar op zoek naar 
nieuwe sponsors. Als u zelf graag zou sponsoren, neem dan gerust contact op met één van 
ons. Als wederdienst maken we onze sponsors zo zichtbaar mogelijk gedurende de drie 
dagen.  
 
Ter afsluiting willen we herhalen dat voor de ribbels en speelclub de chirozondagen tot de 
krokusvakantie om 17 uur eindigen. Het is deze zondagen nog erg koud dus warme en 
waterbestendige kleren zijn nog steeds erg aangewezen.  
 
Beste wensen,  
 
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 

mailto:Wacko.vertouwenspunt@mail.com


RIBBELS 
 

1 JANUARI 
Vandaag geen chiro  

 
Ga maar langs bij je familie vandaag en lees jullie nieuwjaarsbrieven voor. Rust ook maar 

wat uit van al die feestdagen zodat jullie allemaal vol energie kunnen beginnen aan het 
nieuwe jaar! 

 
8 JANUARI 

Na al deze feestdagen en het vele eten zullen jullie meer dan energie genoeg hebben om 
een hele zondag actief te spelen. Kleedt jullie maar warm aan want vandaag gaan we de 
hele dag buiten spelletjes spelen met een bal zoals tussen twee vuren, zombiebal en … 

 
 

15 JANUARI 
Vandaag geen chiro  

 
Jullie favoriete leiding moet studeren want het zijn voor ons examens.   

 



 
 

22 JANUARI 
Weer geen chiro 

Jullie leiding heeft nog altijd examens. Maar volgende week is er weer chiro. 
Als je je verveelt deze zondag maak dan deze woordenzoeker. 

W N B Z J H S H A L 

F L O K A A L P C P 

S I R A Q E J R O L 

O E O M O S F T F E 

R M T P K L L I V Z 

I M K S C K K B E I 

H A N N A H Q O G E 

C J F E W Y M G W R 

I F M L O R T C P S 

F D F I G O D N B G 

LIV, EMMA, TIBO, HANNAH, FIGO, CHIRO, WACKO, LOKAAL, KAMP, PLEZIER 
 
 

29 JANUARI 
Wat we vandaag doen is een verrassing. Kom dus zeker vandaag naar de chiro om te 
ontdekken wat we gaan doen en wie jullie leiding zal zijn voor deze zondag aangezien 

sommige van ons nog druk bezig zijn met examens. 
 

Voila de eerste maand van het nieuwe chiro jaar zit erop jammer genoeg gaan we elkaar niet 
zo veel zien hopelijk missen jullie ons niet te hard en volgende maand staan wij weer paraat 

voor een nieuwe maand vol plezier 
 

GROETJES VAN DE LEIDING  
LIV EMMA HANNAH TIBO FIGO 

 
 





rAkWi
Dit is een bericht aan de allerleukste ketten van 2022:
Welkom in 2023, een jaar vol leuke momenten en veel 
chiro. Dit jaar gaan we weer op kamp, ook komt het 
knotsgekke rakwi-weekend eraan, we hebben een 
superlekker Italiaans Eetfestijn en er is nog een leuke 
winstgevende op komst. Maar eerst is het tijd voor 
januari! Zijn jullie er klaar voor? Hoewel de meeste 
leiding deze maand examens heeft zal ook deze 
maand weer geweldig worden!

De allereerste dag van het jaar, dat betekent een nieuwjaarsbrief… 
Vandaag is er geen chiro want veel kindjes moeten hun brief voorlezen.  
Maar als cadeautje krijgen jullie toch mijn brief te lezen!

DE ALLER ALLER ALLER EERSTE CHIROZONDAG VAN 2023!!!! 
Seppe en Karen zitten diep in hun boeken en zullen er vandaag dus niet zijn. 
Maar dat betekent niet dat jullie thuis moeten blijven hé! Wantttt vandaag 

staat er een actieve dag op de planning. En denk maar niet dat we enkel op de chiro 
blijven hoor… Waar dan wel? Kom maar naar de chiro om het te weten te komen!

VERJAARDAGEN

AARON: 3 JANUARI
LUCIE: 15 JANUARI

MATHIAS: 15 JANUARI
SAM (RAKWI): 26 JANUARI

1 JAN

8 JAN

Op de eerste dag van het nieuwe jaar
heeft iedereen een cadeautje klaar.

Een flesje reuk, een mooie das,
een nieuwe vaas, een leuke tas.
Maar ik hoef geen dure dingen

geen geld of gouden ringen.
Toch is er iets wat ik echt graag wil, het staat hier in mijn brief.

Het is helemaal gratis, maar heel heel lief.
‘t Is geen cadeautje met een strik,

een chirozondag, DAT wil ik!
Maar vandaag lees ik enkel mijn brief,

Want er was deze week een chirodief…



Studeren, studeren, studeren… Dat is wat jullie leiding nu doet. Behalve Kyle, 
die zal wel iets anders doen . Maar wat kunnen jullie vandaag doen?  

Ik zal wat dingetjes opsommen!
- Een taart bakken
- Een boek lezen
- Leer jongleren
- Kijk wat tv ( je mag van ons ;) )
- Verplicht iemand om mee een gezelschapspel te spelen
- Zing wat #LikeMe of K3 liedjes
- Haal alle kerstdecoratie weg

Het is dus vandaag, jammer maar helaas, geen chiro…

Weeral geen chiro… Zo spijtig dat we jullie weer niet zien deze week. 
Maar nu zijn ook Sam en Mariam druk bezig met studeren. En daarom zullen 
we dit volgende week zeker en vast weer goed maken!

Vandaag zijn we niet alleen… WAT? HOEZO? Jajaja, je hebt het misschien al 
geraden… Vandaag is het SPEELCLUB-RAKWI-DAG!! We gaan de heledag 
leuke chirospelletjes spelen met die kleine speelclubbers. Het is dus zeeer 

belangrijk dat jullie naar de chiro komen hé, jullie moeten tonen dat jullie de leukste, 
coolste, beste, grootste en vriendelijkste groep ooit zijn! En maak je maar klaar want 
vandaag komt er ook een speciale gast!

Ziezo, de maand zit er alweer op. Wat hebben we deze maand geleerd?
1. De rakwi waren de allerleukste ketten van 2022
2. De rakwi kan een hele dag overleven met de speelclubbers
3. De leukste leiding …
 ! … zijn Mariam, Karen, Kyle, Seppe & Sam
 ! … is niet Sam

15 JAN

22 JAN

29 JAN

Groetjes, de leiding die jullie hopelijk hebben aangeduid in de vorige vraag



 
Zondag 1 januari: 
GELUKKIG NIEUWJAAR liefste TITO 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳 Vandaag is het helaas 
GEEN CHIRO. We wensen jullie allemaal een fijn 2023. En hoe zijn jullie 
examens geweest? Toch niet te veel buizen hopen we ;). Stress niet te veel, 
Senne zal nog steeds de meeste buizen hebben :o.  
 
Zaterdag 7 januari: 
Jawel jawel, jullie zien het goed. Vandaag verwachten we jullie op 
ZATERDAG, want dan geven wij Chiro! Jullie worden verwacht om 19u30 
aan de lokalen en de ouders mogen jullie ophalen tegen 21u30-22u. We hebben 
verschillende activiteiten voorzien om er een super leuke zaterdag avond van 
te maken. 
 
 PS: dat betekent dat wij zondag 8 januari geen Chiro hebben 
 
Zondag 15 Januari: 
Geen Chiro vandaag want alle leiding, en zeker de Tito-leiding, is SUUUPER 
hard aan het studeren voor de examens. Behalve Senne, die heeft er geen. 
Jullie mogen dus een hele dag in jullie bed stinken en luieren, terwijl wij aan 
het afzien zijn 🥳🥳  
 
 
Zondag 22 januari: 
Yeey Chiro! Mopje, vandaag ALWEER geen Chiro… Stuur ons nog jullie 
laatste succesjes, en brand nog wat kaarsjes voor ons!!!!  
 
 
Zondag 29 januari: 
Nu zijn de meeste leiding al klaar met hun examens, dus dat betekent… 
CHIROOOO. Vandaag komen de gezelschappen tot leven, wat houdt dit nu 
allemaal in? We waarschuwen jullie nu al, Hugo is SUUUPER goed in 
gezelschapsspelletjes. Maar ge weet wat ze zeggen, ge moet ni schoon zijn om 
chance te hebben… Laat het lot niet beslissen, neem je lot in eigen handen! 
 
 
Kusjes en knuffels 
Lars, Sarah, Shqipe, Hugo en Senne 
 
 



2023Goed gestart??!! YESZZ!!! De leiding zal het samen 

ook héeeel gezellig hebben gehad, maar ook niet té hevig 

want wij hebben nog examens om onze hoofden over te 

breken :_( Deze maand ligt onze focus dus op de cursussen 

maar ook wij hebben nood aan ontspanning en afleiding. 

Dus voorzien we 2 zondagen om jullie te entertainen én 

andersom!  

 

8 januari 

Die lange kerstvakantie mooi afsluiten doen we al 

verkennend. We ontdekken het mooie Neerpede! 

Schattenjacht, ruiltocht, fietstocht, dropping??? Wie zal het 

weten. Kom uw schone kop tonen en steek die hard 

studerende leiding een hart onder de riem. 

 



 

29 januari 

De examens zijn bij de meeste leiding intussen voorbij dus 

wordt dit een geweldig talrijke zondag om iedereen weer 

deftig op te laden! Buiten/Binnen, 

Lopen/springen/vliegen/vallen/opstaan/lachen/ te Wacko om 

los te laten! HA Plz kom lieve Ketischatjes dikke pret 

verzekerd vandaag 

 

DRIE DIKKE NIEUWJAARSKUSSEN VAN JULLIE LEIDING 

(X4 dus = 12!)  EN TOT SNEL  

WE MISSEN JULLIE  



 
 
 
 
 

We hoeven het jullie niet te zeggen; het nieuwe jaar staat voor de deur! Inmiddels zijn 
de royale kerstmalen achter de kiezen, de flessen bubbels gepopt en 
nieuwjaarsbrieven gelezen. Voordat we onbezonnen het nieuwe jaar induiken, 
bezinnen we graag eens over volgend jaar. Om jullie wat te ontlasten hebben wij alvast 
enkele van jullie goede voornemens opgelijst: 

- Vanaf nu ben ik altijd stipt op tijd. 14 uur is het begin van de chirozondag  
- Ik train mijn plannings-skills zodat ik geen chirozondagen moet opgeven door 

die ene taak  
- Vol enthousiasme neem ik initiatief om werkjes te doen voor de aspikas 
- Het belangrijkste van al; ik geniet met volle teugen van het laatste apsi-jaar/ de 

laatste aspi-jaren  
 

Daartegenover stellen ook graag onze voornemens voor: 
- We doen ons best altijd origineel programma te voorzien  
- We plannen een leuk weekend voor ons als aspigroep 
- We houden rekening met jullie inbreng bij het kiezen van ons buitenlandskamp 
- We beloven ons geduld niet onterecht te verliezen, ook niet op dag 7 op kamp 

;) 
 
We zijn benieuwd jullie aanvullende voornemens te horen voor jullie zelf als voor ons 
als leiding   
 
Nu wat dat bezinnen betreft, laten we dat opentrekken en daarvan de activiteit maken 
voor zondag 8 januari. Samen met Ruben en een ervaringsdeskundige in het feesten 
steken we de koppen bij elkaar om van onze fuif een spetterend feest te maken. Kom 
allemaal met leuke, zotte en creatieve ideeën!  
 
Oh ja, jullie zullen het zich misschien herinneren. Wij hebben deze maand 
verschillende keren de kans ons te bewijzen op de examenmomenten. Om 
teleurstelling te vermijden, gaan we deze kans dan ook grijpen en er alles aan doen 
dit tot een goed einde te brengen. Bijgevolg zijn er dus ook maar twee chirozondag 
deze maand. Jammer he  



 
Maar goed, 1 chirozondag (8 januari) is al aangekondigd en dat betekent dus dat we 
er nog ééntje overblijft. Jawel 29 januari is het weer van dat! En als jullie zouden 
beginnen twijfelen of de aspi eigenlijk nog wel spellen speelt, kunnen we enkel 
overtuigend ‘ja’ knikken. 
Voor deze zondag zullen jullie rebellerende jongvolwassenen zich proberen los te 
schudden van allerlei regels. Want eerlijk, bijna overal moeten we ons aan regels en 
afspraken houden pffff. Doe jullie stoute schoenen aan en smijt jezelf in de strijd om 
een einde te maken aan al die verstikkende regels! 
 
Laat ons afsluiten met een knallende aankondiging voor het jaar 2022-2023:  
HANNAH KOMT TERUG! We kunnen de dagen beginnen aftellen tot haar terugkomst. 
Samen met haar dansen we de tweede helft van het chirojaar door!  
 

 
 
 
 

Groetjes van de aspi-leiding 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 1 januari GEEN CHIRO 
 
 
Zondag 8 januari CHIRO 

 
 
Zondag 15 januari GEEN CHIRO 

 
 
Zondag 22 januari GEEN CHIRO 

 
 
Zondag 29 januari 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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