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Voorwoord 

Beste wackojanen, 

 

Nadat we het 30-jarig bestaan van WACKO goed hebben gevierd, tuimelen we een nieuwe 

maand in.  

 

Van 29 april tot 1 mei gaan de tito en de aspi op weekend. Voor verdere informatie en vragen 

kunnen jullie terecht bij de afdelingleiding die er alles aan doen om er een fijne twee-daagse 

van maken. Het weekend daarop (6-7-8 mei) is het aan de jongste groepen (ribbels, speelclub 

en rakwi) van Wacko om op weekend te vertrekken. Ook hier geldt dat jullie voor meer 

informatie de weekendbrief kunnen raadplegen of met vragen terecht kunnen bij de 

afdelingsleiding. Voor alle duidelijkheid gaan deze groepen hun weekend op een andere 

locatie doorbrengen. 

 

Terwijl tito en aspi op weekend zijn zullen de andere afdelingen het opnemen tegen de andere 

Brusselse chiro’s in de ultieme Chiro Battle georganiseerd door gewest ket op zondag 1 mei. 

Omdat we reeds om 14:30 als chiro in het Warandepark worden verwacht, spreken we om 

13:30 af op de wackowei. Zoals gewoonlijk eindigt de chirozondag wel om 18 uur? Wij zullen 

ons verplaatsen met de metro dus als uw zoon of dochter een MOBIB-kaart heeft, gelieve deze 

mee te nemen. Denk er ook aan een fluovestje mee te nemen.  

 

Op vrijdag 13 mei is het aan de ouders hun dansschoenen aan te trekken. Dan organiseert 

Wacko een ouder-en wolfuif. Wat concrete informatie op een rijtje: 

- Wanneer? Vrijdag 13 mei 

- Waar? De Rinck, Dapperheidsplein 7, Anderlecht 

- Wat? Een spetterend feestje met gratis inkom 

Dit evenement is ook terug te vinden op onze Facebookpagina, waar jullie ook op de hoogte 

gehouden worden van de line-up en meer. 

 

Daarnaast gaan in mei de inschrijvingen voor ons jaarlijks zomerkamp van 21 juli tot 31 juli 

open. Meer specifiek kan u vanaf 1 mei (tot 30 mei) uw zoon of dochter inschrijven via de 

online inschrijvingslink op stamhoofd. Naast de online inschrijvingsmogelijkheid, kunnen jullie 

zondag 22 mei na de chirozondag bij ons terecht om de inschrijving samen te vervolledigen. 

Dit inschrijvingsmoment in real life koppelen aan een infomoment over het kamp waarbij alle 

ouders uitgenodigd zijn. Wij organiseren dit met de bedoeling een zo helder beeld te schetsen 

over het reilen en zeilen van ons jaarlijks kamp. Dit is ook de gelegenheid om vragen te stellen, 

bezorgheden te delen en met andere ouders in gesprek te gaan. 

 

Vele groetjes, 

Ribbelleiding, Speelclubleiding, Rakwileiding, Titoleiding, Ketileiding en Aspileiding 



 



 
HALLO RIBBELS!!!! Deze maand wordt een supermaand! Het is de voorlaatste maand 

van het schooljaar en dan eindelijk vakantie      We weten allemaal wat vakantie 

betekent, namelijk KAMP!! Wij hebben er alvast veel zin in en hopelijk jullie ook, maar 

nu genieten we nog van onze ‘normale’ chirozondagen.  

 

 

Zondag 1 mei  

 

Ribbels, vandaag is een speciale dag. Het is de grote Chirobattle! Dit is een dag waar 

we met heel de chiro naar Brussel gaan, om daar spelletjes te spelen met andere 

chiro’s van Brussel. Zorg dat jullie er allemaal zijn want wij zullen zeker jullie hulp nodig 

hebben om te tonen dat Chiro Wacko de beste chiro is van Brussel!  

 

Mee te nemen: 

- Mobibpas 

- Fluovestje 

 

Afspraak om 13u30 aan chiro! 

 

 

Vrijdag 6 tot Zondag 8 mei 

   

Het is Ribbelweekend!! Het leukste weekend dat jullie dit jaar zullen hebben. Als je nog 

niet ingeschreven bent, breng dit dan zo snel mogelijk in orde want met hoe meer we 

zijn, hoe leuker het wordt        Weekend is een beetje een voorbereiding op kamp. We 

gaan lekker eten, veel spelletjes spelen… Vergeet allemaal ook niet om jullie beste 

Minion-kostuums naar boven te halen en tot dan stoere minions!! 

 

 

Zondag 15 mei 

 

Weer een zondag dat wij jullie gaan missen     Vandaag is er geen chiro, maar don’t 

worry dat halen we volgende week goed in want het wordt heel speciaal hihi 

 



 

Zondag 22 mei 

 

Vandaag is het leidingswissel, dit betekent dat jullie ons niet, maar andere leiding gaan 

hebben. Wij weten nu al dat jullie ons superhard gaan missen en wij jullie ook! Maak 

veel plezier, maar niet te veel zonder ons        

 

 

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

leukste en mooiste leiding: 

 

                                                                                                                                                        

 

  

 

 

                                                 

 

                                   

                                                           

 

 

 

 

              

 

             

 

 

 

 



 

 

 

Dag speeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelcluuuuuuuuuuuuuuuuub! Het is alweer de maand mei, wat 

was ook weer het rijmpje van de maand mei? De eerste die me dit kan zeggen zondag krijgt een 

extra 4-uurtje! 

 

1 Mei 

Hopelijk zijn jullie met het goede been uit bed gestapt vandaag, want vandaag is het “Battle 

gewest”. Vandaag trekken we naar centrum Brussel om een groot spel te spelen tegen de andere 

chiro’s die zich in Brussel bevinden! 

Dus zet je beste beentje maar voor en zo spelen we Wacko naar de top !!! 

 

6-7-8 Mei 

Dit weekend gaan we met jullie niet 1 dag maar een heel weekend spelletjes spelen! JOEPIE! 

Vraag maar aan jullie ouders naar de brief die ze ontvangen hebben & begin jullie maar voor te bereiden      

 

15 Mei 

Vandaag is het jammer genoeg geen Chiro liefste speelclub, na zo een leuk maar vermoeiend 

weekend zullen jullie nog wel wat rust kunnen gebruiken. 

Dus rust maar goed uit zodat jullie helemaal fit zijn tegen volgende zondag! 

 

22 Mei 

Vandaag staat er een zeer unieke zondag op de planning, zo eentje die maar 1 keer per jaar 

gebeurt… Vandaag is het leidingswissel! Kom vandaag dus maar zeker naar de Chiro want deze 

zondag wil je echt niet missen! 

 

 



29 Mei 

Is het vandaag geen mooie zondag om iets te verkopen? Jullie leiding vindt alvast van wel        

We zullen vandaag zelf iets klaar maken en verkopen na de zondag, alle hulp is dus welkom beste 

speelclub… misschien doen we hiermee wel iets spannends op kamp! 

 

 

 

 

LUKAS     HANNAH  SHQIPE   ARNO 

 

Tot op de zondagen! xoxo 



RAKWI 
1 MEI : Chiro Battle 
Vandaag trekken we naar het Park van Brussel (met de metro dus vergeet uw 

MOBIB-kaart niet) om er te strijden voor de trofee. Wij gaan die andere Chiro’s 

van ons gewest eens een poepje laten ruiken en bewijzen dat wij simpelweg de 

besten zijn ¯\_(ツ)_/¯ 
 

 

6, 7 en 8 mei : Rakwiweekend 
 

Eindelijk mogen we weer eens een weekendje weg. Hier weten jullie hopelijk al 

van intussen en zo niet moet ge nu opstaan en naar mama of papa gaan en zeggen 

dat ze stante pede hun e-mail checken!! We vertrekken ’s avonds samen naar 

Gooik en maken het ons daar heel gezellig. Vergeet vooral uw sjiek kostuum niet 

want zaterdagavond wanen wij ons rijke stinkerds in het casino. Vergeet ook 

vooral uw smartphone, wij zullen wel foto’s nemen. 

 

 

15 mei : geen Chiro 
 

We zien elkaar vandaag niet :( 

Vrijdag (13 mei) is er voor jullie ouwelui wel een feestje gepland in De Rinck! 

Zeg mama en papa dat ze al hun vrienden optrommelen om samen te gaan dansen met 

ons en andere oude plezante mensen. 

 

 

22 mei : leidingswissel 
 

Vandaag worden jullie door andere leiders geëntertaind. We hebben alleen maar 

leuke leiders, dus dat treft. 

 

29 mei : een kakspel 
 

Rakwi’s zijn kakwi’s. Er loopt hier op de wei een kakmonster rond die bijzonder 

kostbare stront produceert…  

 

Tot dan, lieve Rakwi’s   

Natte kus, 

 

Jonas, Ruben, Sarah en Eva 

 



TITO  
Hellohellohellohellohellohellohellohellohellohellohellohellohellohello 

beste Tito’s! Voorlaatste maand van het jaar: WABLIEF?! Wat gaat 

de tijd toch snel… Ook in mei gaan we er een lap op geven en ons 

mega goed amuseren! Kom allemaal massaal naar de chiro zodat wij 

jullie lekker kunnen ambeteren        

1 MEI  

Vandaag is het uiteraard geen chiro, want we zijn samen op weekend hehe. Na 

12u laten wij jullie gaan en mogen jullie nagenieten van die fantastische 

3daagse! Tot volgende week snotapen xxx 

8 MEI 

Today is a great day my friends, want -12 is op weekend dus dat wil zeggen 

lekker veel plaats op de wei!!!! Woooooeeeehooeeeewwww Wat gaan we dan 

doen?? Wel, iets wat enkel +12 meemaakt op kamp en wat super leuk is! Huh, 

wat zou dat kunnen zijn? MASSASPELEN uiteraard! We gaan enkele 

klassiekers inoefenen vandaag zodat we die keti’s en aspi’s kunnen inmaken op 

kamp moehahaha => komen dus! 

15 MEI 

Deze vrijdag was het een dikke party met jullie ouders en daar zijn wij nog 

steeds niet van bekomen… Daarom is er vandaag jammer genoeg GEEN 

chiro   Tot volgende week vrienden! 

22 MEI 

Speciale dag vandaag. Vorige week hebben we mekaar moeten missen en ik 

vrees dat dit vandaag weer het geval is. Niet paniekeren, het is wel degelijk 

chiro, maar niet met ons. Wat bedoel ik hiermee? LEIDINGSWISSEL 

PEOPLEEE. Vandaag zullen jullie het met andere leiding moeten doen aiaiai. 

Ze gaan hun best doen om het leuk te maken, maar als het echt niet gaat, lopen 

wij daar nog steeds rond om een knuffel te geven hihi. Tot straks xoxo 

29 MEI 

Laatste zondag van de maand en deze keer wel degelijk met mekaar     Vandaag 

zal het een rustig dagje worden met enkele leuke spelletjes en gezellige babbels 



om uitgerust aan de blok te beginnen, want oh ja, die leuke examens staan weer 

voor de deur en dit keer voor ons allemaal! Laten we samen zagen over school, 

maar ook een gat in de lucht springen, want dit wil ook zeggen dat we bijna op 

kamp vertrekken YIHAAA. Tot zo0o0o0o0o0o 

 

Rholala, zalige maand wordt dit! Hopelijk komen jullie massaal naar de wacko 

wei om samen met ons te ravotten     Doei peeps, we love you <3 

 

 

Mariam, Senne, Wiske en Myra 



 

 

 

Wat een eventvolle maand is mei: Twee zondagen naar de stad, leidingswissel, de 

verjaardag van twee van jullie favoriete leiders, een leuk evenement voor jullie ouders 

en de laatste maand vrijheid voor de examens! Het wordt dus een super mega toffe 

maand om naar de chiro te komen en van de zon(dagen) te genieten! Hopelijk zien we 

jullie allemaal op zondag  

 

2 jaren geleden werd onze titel gestolend wegens een 

stomme spelregel (we waren te veel aan het spelen)! Maar 

vorig jaar hebben we onze superioriteit kunnen bewijzen en 

nu is het tijd om terug aan al de andere Chiro’s van Brussel 

tonen dat wij de Trofee van Battle Gewest verdienen! Het is 

dus Battle Gewest!!!!!!!!! We zijn maar met -12 en Keti's dus 

moeten we compleet zijn om zeker te zijn dat wij de titel van 

beste Chiro uit Brussel kunnen verdedigen. Neem ook 

allemaal een MIVB-abonnement, een mondmasker en een 

drinkbus mee!  

 

Eerst en vooral gelukkige moederdag aan alle moeders die dit 

wackomiekske lezen! Aan alle de Keti's die deze tekst lezen: 

Vergeet je moeder geen knuffel te geven vandaag! Eens dat 

gedaan is kunnen wij beginnen met ons programma. 

Vandaag gaan we nog eens naar de stad maar deze week voor 

stadskriebels! Samen met de Aspileiding dachten wij dat een beetje meer geld in onze 

kassa geen kwaad kan. Daarom gaan we vandaag een aan een standje op 

stadkriebels home made iced tea (geloven of niet de tea was Luna haar idee niet) en 

hot-dog’s. We gaan samen met de Aspi werken maar wij hebben alle handen nodig 

dus kom allemaal mee, zo kunnen we een leuke activiteit op kamp fixen! Neem ook 

allemaal nogmaals jullie drinkbus, een MIVB-abonnement en mondmasker mee. 

PS: Gisteren (7 mei) was Hugo zijn verjaardag dus niet vergeten om een late gelukkige 

verjaardag te zeggen!  

 

 

 



Aan alle mama's en papa's die nog voor hun Keti de wackomiekske lezen, dit bericht 

is voor jullie;  wisten jullie dat er vandaag een Ouderfuif is? Als jullie meer informatie 

over dit superleuke feest willen, kunnen jullie het evenement op de Chiro-Wacko 

Facebookpagina vinden,  

Als een Keti dit leest, kan je de info doorgeven aan u ouders?  

 

 

Hier komt de dag dat jullie elke maand vrezen... Nee niet de dag van een 

samenvattingstoets nog erger! Nee niet de dag dat je jouw kamer moet opruimen... 

Alhoewel het een degoutante dag is… Is dat een half opgegeten pizza onder die trui? 

Nee, het is ook niet de dag dat de vaatwasmachine niet werkt (je moet dan maar 3 

pannen afwassen da's een goeie training voor kamp). Het is DE zondag... De leiding 

hun dag congé. De zondag waar de wei leeg blijft. Ja, er is vandaag geen Chiro  

 

Zijn jullie beu je leiding beu, hebben jullie zin in een beetje verandering? Wel goed 

nieuws, we zijn jullie ook een ienieminie beetje beu, dus met de leiding hebben wij 

besloten dat het tijd is voor leidingswissel! Na een zondag met andere minder toffe 

leiding zullen jullie wel beseffen hoe leuk en wat voor een topteam het trio Liese, Luna 

en Hugo is! Maar daarvoor moet je wel komen een met miserie Ketileiding van jullie 

zondag genieten... Wie denken jullie dat het gaat zijn?  

Tip: Jullie leiding voor de dag komen uit een mega toffe Chiro in Neerpede.  



 

 

De maand is bijna gedaan en we hebben jullie alles geggeven wat we hadden beloofd: 

Jullie zijn 2 keer naar de stad gegaan, jullie ouders hebben van een fuifje alleen voor 

hen kunnen genieten, jullie hebben een zondag met andere leiding gehad en 2 van 

jullie leiding hebben hun verjaardag gevierd (Luna is op 17 mei 22 geworden). Wat een 

leuke maand nee?  

En voor de laatste zondag, voor dat jullie de neus in jullie boeken gaan moeten hebben 

heeft jullie leiding een super mega actieve spel gepland! WACHT ik weet dat ik met 

het word "actief" een deel van jullie kwijt heb geraakt maar luister eerst naar ons 

argument: Wij (ja leiding ook) gaat volgende maand gewoon aan een bureau moeten 

zitten en studeren. Maar dat is helemaal niet gezond en we moeten eens proberen om 

te bewegen ervoor. Dus vandaag gaan we een leuk groot spel doen een beetje rond 

lopen! 

 

En zo is deze maand al gedaan, en we hebben nog maar een maand over voordat  de 

Chiro gedaan is! Jaja, kamp komt bijna in zicht!!! Wij hebben er kei veel zin in en ik 

hoop dat jullie ook hard naar uit kijken! Maar voor kamp is er nog een maand, dus we 

elkaar nog in juli voor de drie laatste Chiro zondagen.  

Groetjes,  

 

 

Luna   Hugo  Liese 



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 1 mei  Chiro van 14u tot 18u  

voor -10 en Keti 

 

 

 

Zondag 8 mei  Chiro van 14u tot 18u  

voor +10 
 

 

Vrijdag 13 mei    Ouder- en wolfuif 
 

 

Zondag 15 mei    GEEN CHIRO 
 

 

Zondag 22 april  Chiro van 14u tot 18u  

voor -10 en +12 

 

 

Zondag 29 april  Chiro van 14u tot 18u  

voor -10 en +12 

 
 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, 

vragen wij om zelf een drinkbus mee te nemen naar de 

activiteiten.  

 

Groeten, de leidingsploeg.  
 

 


