
Op naar een nieuw Chiro jaar! 
 

Na een geweldig Chiro jaar en een onvergetelijk kamp in Hamont-Achel rest er de Chiro 

van Werchter nog maar één ding. Een knaller van een afsluiter, een jarenlange traditie: 

Het Kampvuur. Op zaterdag 14 september geeft de leiding er nog een laatste keer een 

flinke lap op en worden de Chiroterreinen omgevormd tot een heus kampvuurterrein.  

 

Naast vuur en kinderanimatie, volgen er later op de avond ook fantastische optredens van 

live bandjes. De traditionele varken-aan-het-spit-stand zal ook weer zijn vaste stek 

krijgen en voor democratische prijzen kan iedereen er dus genieten van een hapje en een 

drankje.  

 
Om ons vuurtje wat in gang te houden is al het proper en onbehandeld hout meer dan 

welkom. Gelieve hiervoor eerst een seintje te geven aan de hoofdleiding. Zij zijn via mail 

te bereiken: lene.janssens@gmail.com en kennyvanminsel@gmail.com. Iedereen is van 

harte welkom. 
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Amper één week later, op 22 september begint de Chiro aan zijn nieuwe Chiro jaar. De 

kleinsten onder ons kunnen die dag eens proeven van een namiddagje Chiro. De Chiro 

zal die dag uitzonderlijk al om 13u30 starten. Zo kan iedereen wat langer genieten van 

het springkasteel! Vergeet zeker geen 50 cent voor een drankje mee te geven. Een 

vieruurtje wordt door de Chiro voorzien. 

 

Wanneer de kinderen die zondagavond dolenthousiast thuis komen, aarzel dan niet om ze 

in te schrijven voor het volgende Chiro jaar! De eerste kans om lid te worden vindt al 

plaats op de avond van het kampvuur zelf. We hopen op veel enthousiaste kindjes die een 

jaar leerrijk ravotten op de Chiro er graag als nieuwe hobby en uitdaging bijnemen.  

 

Als de leden er klaar voor zijn en alles in orde is gebracht voor het komende Chirojaar, 

kunnen we er met een geëngageerd leidingsteam tegenaan gaan! 

 

Hopelijk tot 14 en 22 september! 

 

 

 


