
Dat het dak er weer mag afvliegen dit jaar! 

Werchter – Fuiven is iets wat de jeugd van tegenwoordig als de beste kan! Maar ook de kinderen 

weten hoe ze een echt feestje moeten bouwen.  

Op vrijdag 1 maart maken de jongste groepen van Chiro Werchter de terreinen onveilig op onze 

beestige kinderfuif. Iedereen komt als een leuk, grappig of heel angstaanjagend beest opdagen van 

17u30 tot 20u30, zodat we er samen het dak kunnen laten afvliegen!  

Geen fuif zonder licht, muziek en natuurlijk ook eten en drinken. Al deze zaken zullen zeker niet 

ontbreken op deze onvergetelijke avond. Voor een kleine bijdrage van 5 euro kunnen de kinderen 

genieten van hapjes en drankjes. Samen maken we er een echt feest van. 

Chirotiek 

Nadat de kinderen zich helemaal hebben kunnen uitleven, is het de week erna de beurt aan de jeugd. 

Op zaterdag 9 maart vindt de jaarlijkse Chirofuif weer plaats. Dit keer op en andere en nieuwe 

locatie, namelijk de polyvalente zaal van domein Ter Heide in Rotselaar.  

Er zal vervoer geregeld worden om de feestgangers van Werchter naar Rotselaar te brengen. 

Hiervoor maken we dit jaar gebruik van de 'Responsible 

older drivers'. Zij zijn de ideale oplossing voor de jeugd en 

zullen hen vervoeren vanaf de parking van Café De Glazen 

Boterham in Werchter helemaal naar de fuifzaal in Rotselaar 

en terug. En dit helemaal gratis!  

Zij doen dit van 21u tot 23u van Werchter naar Rotselaar en 

van 02u tot 04u om je terug in Werchter af te zetten. 

Met Dj’s als Elekick en Dizzy Dancer, is de kans dat er een  

echt feest losbarst onvermijdelijk! De echte feesters kunnen 

er meteen invliegen om 21u en doorgaan tot in de late 

uurtjes. Een kaart kost 4 euro in voorverkoop en voor 5 

euro kan je aan de kassa ook nog steeds een plaatsje op de 

dansvloer bemachtigen. 

Lost and found 

Wat op de Chiro al jaar en dag een traditie is, is het feit dat 

de kinderen veel kwijt raken op de Chiroterreinen. 

Door het toenemend aantal verloren voorwerpen raakt ons materiaal kot stilaan overvol. Maar 

aangezien er voor alles een oplossing is, hebben we ook hier iets op gevonden. 

Op zondag 3, 17 en 24 maart zullen alle verloren voorwerpen tentoongesteld worden op de 

terreinen zelf. Alle ouders kunnen dan samen met hun kind(eren) om 17u00 een kijkje komen nemen 

en hun o-zo-lang verloren spulletjes opnieuw mee naar huis nemen. 

Na deze 3 weken zullen alle gewone kleren die nog over gebleven zijn naar de kledingcontainer 

worden gebracht. 



Wat de overgebleven Chirokledij betreft, organiseren we in de toekomst een soort van 

'tweedehandsverkoop', maar meer informatie hierover volgt nog. 

 

Plezier maken staat nog steeds op nummer 1 bij Chiro Werchter! 

 

 

Zeker niet vergeten!  

Vrijdag 1 maart is het de beestige kinderfuif. 

Van vrijdag 1 maart tot zondag 3 maart gaan de Rakwi’s op een 

onvergetelijk weekend. 

Zaterdag 9 maart is het weer Chirofuif  ‘Chirotiek’ in Rotselaar. 

Van maandag 15 juli tot donderdag 25 juli is het Chirokamp in 

Hamont-Achel. 

http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ho7otX6t6SJgtM&tbnid=va-yaHkeRwQw3M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.sociaalondernemen.nu/wordpress/2009/10/how-to-6-tips-om-onthouden-te-worden/&ei=0booUaf1IYqZhQeetYHABg&psig=AFQjCNHgvX0p7lwuppT7H5ygNarATY_q1Q&ust=1361710161647540

