
Nieuw jaar, nieuwe start 

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Het duurde even, maar nu is iedereen opnieuw in zijn oude 

vertrouwelijke ritme verzeild geraakt. Kinderen gaan naar school, maken huiswerk en hebben 

hobby’s. En helemaal op het einde van het o-zo-verdiende weekend  komen 144 leden zich op 

zondag namiddag weer helemaal uitleven op Chiro Werchter. Onder leiding van zeventien 

enthousiaste leidinggevende jongeren sluiten zij hun weekend ravottend af.  

Een nieuw jaar betekent natuurlijk ook een nieuwe groep 

en nieuwe leiding. Het is even wennen, maar alles 

verloopt tot hier toe goed. Kersvers hoofdleiding team 

Lene Janssens en Kenny Van Minsel zijn al helemaal 

vertrouwd met het leiden van een jeugdbeweging.  

Het jaar is pas begonnen en je hoort de kinderen al 

dromen over het volgende Chirokamp. Dat doet de 

leiding plezier en geeft moed, zodat ze de kinderen iedere 

week weer een onvergetelijke zondagnamiddag kunnen 

bezorgen.  

Al het harde werk kan de leiding natuurlijk niet alleen 

verrichten. Daarom zijn de jongeren ook enorm blij met het grote aantal vrijwilligers dat regelmatig 

een steuntje in de rug komt geven. Op zaterdag 20 oktober trakteerde de Chiro zijn trouwe 

medewerkers op een heerlijke barbecue, waarvoor dank aan Marc Van Minsel en Erik Verbinnen. 

Alle hulp blijft ook dit jaar meer dan welkom.  

  



Zeker niet vergeten! 

De deadine voor het betalen van het lidgeld komt steeds dichterbij. Je hebt 

nog de tijd tot 1 november om het bedrag van 20 euro per kind over te 

schrijven op het rekeningnummer 734-0167714-10. Daarna wordt het 

verhoogd naar 25 euro en vanaf 1 januari zal het lidgeld 30 euro bedragen. 

Het is belangrijk dat alle kinderen tijdig verzekerd zijn! 

Op zaterdagavond 24 november is het weer tijd voor ons traditionele 

nachtspel. De Keti’s en Aspi’s beleven dan de nacht van hun leven. Meer informatie hierover krijgen 

zij nog van hun leiding. 

Op zondag 25 november is het Christus Koning. Dit wil zeggen dat het voor iedere groep Chiro is 

vanaf 9u00 tot het gebruikelijke uur, namelijk 17u00 of 18u00.  

In de voormiddag gaan we allemaal samen naar de kerk en in de namiddag spelen we in groepen een 

leuk en origineel dorpsspel. 

’s Middags eten we onze boterhammetjes op die we hebben meegekregen van de mama.  

(Voor de Keti’s en Aspi’s wordt een kleinigheid voorzien.)  

Ook hierover volgt tijdig nog een briefje met meer informatie. 

   

http://www.google.be/imgres?q=onthouden&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=va-yaHkeRwQw3M:&imgrefurl=http://www.sociaalondernemen.nu/wordpress/2009/10/how-to-6-tips-om-onthouden-te-worden/&docid=Ho7otX6t6SJgtM&imgurl=http://www.sociaalondernemen.nu/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/picture-89.png&w=310&h=326&ei=CKmKUITLA6_I0AXis4DICw&zoom=1&iact=hc&vpx=409&vpy=130&dur=1746&hovh=230&hovw=219&tx=106&ty=83&sig=117147518313936793275&page=1&tbnh=135&tbnw=129&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:1,s:0,i:71


Een nieuw jaar betekent nieuwe leiding. Gekke bekken trekken  

en fantastische verkleedpartijen horen daar al eens bij. 

Leuke spelletjes spelen in hun mooie Chiropull, daarvoor komen zij naar de Chiro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet enkel de leiding amuseert zich met gekke kostuums.  

Ook deze kleine deugniet van een Rakwi weet hoe dat moet! 


