
Kuis- en klusdag 

Op zaterdag 18 oktober organiseerden wij 

naar jaarlijkse gewoonte onze kuis- en 

klusdag. De weergoden waren ons in 

ieder geval goed gezind, en met veel 

moed begonnen we aan een drukke dag. 

De lijst met klusjes leek wel eindeloos, 

maar de (jammer genoeg) kleine groep 

vrijwilligers stak dapper de handen uit de 

mouwen. Ramen lappen, vloeren 

schrobben, tenten in orde brengen, 

dakgoten uitkuisen,… niets was hen te veel. ’s Middags sterkten we aan met een stevig 

middagmaal, om dan weer goed door te werken. Zo konden onze kinderen de volgende 

dag in hun brandschone lokalen weer naar hartenlust ravotten.  

De leiding wil ook nog eens alle helpers zeer hard bedanken. Zonder onze vrijwillige 

ouders, vzw-leden en oudste groep waren we er nooit geraakt. 

Interesse om mee af en toe aan de lokalen te klussen (lees: schilderen, technische dingen, 

onderhoud,…)? Houd dan zeker de website in de gaten! 

 

 
 

Medewerkersfeest 

Een week later was het feest. Om al onze helpers en vrijwilligers van het afgelopen jaar 

te bedanken organiseerden we op zaterdag 25 oktober een echt medewerkersfeest. 

Ouders, vzw-leden, kookouders, VB, vrijwilligers en sympathisanten, allemaal kregen ze 

een uitnodiging. Met dank aan Mark en Erik was er té veel om uit te kiezen, maar een 

lekkere zelfgemaakte portie dessert ging er toch nog bij. ‘Weer een geslaagde editie, 

hopelijk houden we zo iedereen enthousiast om ons nog een jaar te helpen’ klinkt het bij 

de leiding.  

 



Christus Koning 

Ook deze christelijke feestdag laten we niet ongemerkt aan ons voorbij gaan. De Chiro is 

present op zondagvoormiddag in de kerk in Werchter ter gelegenheid van een mis voor 

jong en oud. Na een gezamenlijk 

middagmaal trokken we erop uit voor een 

groot namiddagspel, waarbij er koortsig 

gezocht werd naar een pyromaan die het op 

de Chiro gemunt had! 

De aspi’s en keti’s begonnen er al vroeger 

aan. Zaterdag speelden zij een nachtspel in 

het dorp, met allerlei gekke opdrachten en 

vuile klusjes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintfeest 

Op zondag 30 november was het alweer feest in het dorp. De Sint en zijn pieten 

arriveerden! De Chiro zorgde 

voor de nodige randanimatie, en 

bereidde samen met de kinderen 

verscheidene liedjes en dansjes 

voor. De Sint genoot van de 

aandacht, en alle kindjes kregen 

een pakje! 

 

 

 

 

 


