
Zet u schap voor Chiro Werchter 

Nu de examens van de leiding achter de rug zijn, kan het Chiroleven weer zijn gewone 

gangetje gaan. Iedere zondag kunnen de kinderen opnieuw komen ravotten op hun 

vertrouwde speelterrein met hun eigen leiding. Zet jullie maar schap liefste leden, want 

wij hebben er alvast zin in! 

Chiroquiz 

Naar goede gewoonte wordt ook dit jaar de 

Chiroquiz georganiseerd. Op 22 februari 2014 opent 

De Wal zijn deuren voor deze grote denkavond. Ook 

al mag de datum dan wat verschoven zijn, toch is het 

publiek even enthousiast begonnen met de 

inschrijvingen en zijn alle speeltafels volzet. Dankzij 

het succes, breiden we dit keer zelfs uit van 32 

quizploegen naar 40 ploegen. Ambiance verzekerd!  

De hele leidingsploeg wil alvast alle ouders en 

vrijwilligers bedanken die hun steentje bijdragen aan 

de quiz. Dankzij hen is het mogelijk om deze quiz zo 

vlot te organiseren!  

D-a-n-k-u   DANKU!  

 

Foaven over ’t water!  

Op zaterdag 8 maart houdt Chiro Werchter haar 

jaarlijkse Chirofuif. De deuren gaan open om 21 uur 

en voor een democratische prijs van 5 euro kan je 

een inkomkaart kopen. Met zijn fuif lokt de Chiro 

meestal rond de 400 bezoekers. De opbrengst van 

de vorige jaren, zowat 1500 euro, werd onder 

andere gebruikt om nieuw speelmateriaal aan te 

kopen en om de Chiro-uitstappen te betalen. Het 

organiseren van de fuif is erg zwaar. Toch wil de 

leiding de fuif graag behouden. Niet enkel omdat 

het traditie is, maar ook omdat het de band binnen 

de leidingsploeg versterkt. En daarbuiten is het ook 

gewoon leuk. De fuif zal opnieuw doorgaan in de 

fuifzaal van de gemeente Rotselaar, gezellig over ‘t 

water. De leiding hoopt ook dit jaar dat er tijdens 

de fuif zelf voldoende fuifbeesten zullen opdagen om 

de boel op zijn kop te zetten. Op de fuif zelf krijgen 

hun gasten dj’s als eLeKicK en Dj Haggle 

voorgeschoteld. Dit jaar zal het  

de 28e keer zijn dat Chirofuif Werchter plaatsvindt. 

 


