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Vervangleiding januari 

Terwijl een deel van de leiding zat te blokken voor de 

examens, konden we rekenen op de hulp van ervaren 

oud-leiding om ook in januari Chiropret te verzekeren! 

Voor deze leiders en leidsters die hun uniform nog eens 

droegen een welgemeende: D-A-N-K-U!  

Carnaval 15 februari  

Op 15 februari vierden we met zijn allen op de Chiro 

Carnaval. De leden en hun leiding lieten voor een zondag 

hun Chiro-uniform links liggen en trokken in de plaats 

prachtige verkleedkleren aan. Er liepen draakjes, 

prinsessen, clowns, en nog vele andere creaties op de 

Chiroterreinen rond. Hier en daar was er zelfs een thema 

terug te vinden. Zo kwamen de rakwi’s bijvoorbeeld 

allemaal verkleed als dieren. Natuurlijk kunnen we niet 

aan carnaval denken zonder dat er praalwagens bij 

komen kijken. En daar dachten de speelclubbers ook zo 

over. Zij bouwden hun eigen praalwagen en testten deze 

vervolgens uit in een heuse praalwagenrace. 

Chiroquiz 21 februari 

Naar jaarlijkse traditie organiseerden we ook dit jaar onze 

begeerde Chiroquiz. Al was er dit jaar een kleine 

aanpassing in de traditie. Omdat we ieder jaar merken dat 

het aantal inschrijvingen stijgt, waren we genoodzaakt om 

de quiz in een grotere zaal te organiseren. Na lang wikken 

en wegen hadden we besloten om de Chiroquiz te 

houden in de ‘Jack-op’. En ja hoor, ondanks de stijging in 

tafels (van 40 naar 50) was ook dit jaar weer ieder tafeltje 

bezet. Dit jaar was er bovendien een Chirocafé aanwezig. 

Hier konden de supporters tijdens de quiz een drankje 

nuttigen en was er de mogelijkheid voor de quizzers om 

na afloop nog even na te praten aan de toog. 

Leidingweekend 27 februari  - 1 maart 

Op 1 maart was het voor de leden geen Chiro omdat hun 

leiding op leidingweekend was in Kapelle-Op-Den-Bos. 

Om de sfeer in de leidinggroep nog wat op te krikken 

waren er allerlei teambuilding activiteiten georganiseerd  

waarbij de leidinggroep bovendien de mol (de saboteur) 

in het spel moest ontmaskeren. Maar het weekend was 

niet alleen spel en plezier, er moest natuurlijk ook 

vergaderd worden. 

 



  

Inzamelacties groepskas 8 maart ontbijtmanden apsi’s  

13 maart croque-monsieur avond keti’s  

15 maart paaseieren verkoop tito’s 

Zoekertje 

s: 

Joyvalle flapjes 
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Groepskas inzamelacties 

In maart werden er weer veel georganiseerd om de 

groepskas te vullen. Met dit geld kan de leiding leuke 

activiteiten voor de leden voorzien. Op 8 maart kon je je 

in de ochtend laten verwennen door een ontbijtmand van 

de aspi’s aan huis te laten bezorgen. 13 maart kon je dan 

weer op de Chirozolder gaan smullen van een lekkere 

croque-monsieur gebakken door de keti’s. En met Pasen 

in aankomst, gingen de tito’s op 15 maart van deur tot 

deur om paaseitjes te verkopen.  

Zoekertjes:  

We sparen nog steeds rode flapjes 

voor gratis Joyvalle AA melk op 

kamp. Meer info hier: 

https://lekkeropkamp.be/nl 

Ook sparen we voor lotus 

speculoospasta op kamp. Codes 

op de kampstickers op de lotus 

verpakkingen kan je hier ingeven: 

http://www.lotusopkamp.be/ 

 

 

https://lekkeropkamp.be/nl
http://www.lotusopkamp.be/

