
Alle gekheid op een stokje 

WERCHTER - December en januari zijn naar traditie drukke maanden op Chiro Werchter. De 

oudste groepen hebben examens en in januari is het de beurt aan de leiding. Gelukkig zijn er vele 

oplossingen om toch geen Chiro namiddag te moeten missen. Zo steken de aspiranten in januari een 

handje toe, maar ook van de oud leiding mogen we steeds weer alle hulp verwachten, waarvoor wij 

een welgemeende dankuwel willen zeggen! 

Bovenop al deze examenstress organiseert de Chiro ook jaarlijks zijn Chiroquiz ter ontspanning.  

Ook dit jaar zat op zaterdag 19 januari zaal De Wal weer helemaal vol met super gemotiveerde 

quizzers. Alle plaatsen waren volzet en het was dan ook een succes! Op zo een momenten moet de 

leiding tonen dat ze in groep het beste functioneren en dit hebben zij met plezier weer tot een goed 

einde gebracht.  

Zaal De Wal zat ook dit jaar weer helemaal vol.        De leiding functioneert het best in groep! 

Carnaval 

Carnaval is de ideale gelegenheid om nog eens te tonen wat voor een zotte bende we wel niet zijn. 

Afgelopen zondag liep er van alles geks op de Chiroterreinen rond. Van kleine aliens en smurfen tot 

grote boeren en superhelden, alles was er te vinden. De prijs voor het best verkleedde lid ging naar 

Robbe Uytterhoeven van de kaloebers.  Hiervoor krijg hij een echte Kindersurprise als cadeau!  

Robbe Uytterhoeven Alle leeftijden door elkaar namen we deel aan een knettergek 

groepsspel. 



 

Als vieruurtje konden de kinderen genieten van een overheerlijke pannenkoek die dan ook rap naar 

binnen gewerkt was.  

Maar de Chiro zou de Chiro niet zijn zonder een knettergek groepsspel op zo een vrolijke dag. Met 

alle leeftijden door elkaar gemengd namen we deel aan een grote competitie waarbij iedere groep de 

opdrachten zo goed en zo snel mogelijk moesten uitvoeren. Ook al was het een koude dag, toch 

waren alle kinderen enorm enthousiast, wat de leiding enorm veel plezier doet! 

 

Ook de leiding ging helemaal op in hun rol! 


