
Leidingsweekend - 9, 10 & 11 maart 

2018 

 
zoals elk jaar doet de leiding niet enkel een tof weekend met hun eigen groep, maar ook met 

de hele leidingsgroep tesamen. Dit jaar viel het leidingsweekend op 9, 10 & 11 maart 2018.  

De leden van het funteam staan in om het hele leidingsweekend te plannen en de rest van 

de leiding mag niet op voorhand weten waar we naartoe gaan. Leidingsweekend heeft ook 

altijd een thema, net zoals Chirokamp. Dit jaar was ons thema ‘Harry Potter’.  

De leiding verdeeld zich in teams en door een groot spel moeten we op de plaats zien te 

geraken. Dit jaar sliepen we in de lokalen van Chiro Nele in Nijlen. We speelden heel veel 

leuke spelletjes en genoten van het samenzijn met een hechte vriendengroep. Dit versterkt 

de band onder leiding en maakt het hele jaar nog aangenamer dan het nu al is. 

 

 

 

Paasfeestje leiding - 1 april 2018 

 
Om de banden tussen de leiding nog te versterken, werd er op 1 april en paasfeestje 

georganiseerd door Kaat en Joren. Om het paasfeestje op een echte traditionele manier te 

beginnen, werden er paaseitjes verstopt en natuurlijk daarna ook gezocht. Alleen waren het 

niet allemaal gewone paaseitjes. Er werd een gouden eekhoorn verstopt en gevonden door 

Klaas, dit leverde hem een gratis cocktail op. Ook werd er één milka-eitje verstopt en 

gevonden door Immanuel, dit leverde een gratis zwaar bier op. Daarna werd de avond 

ingezet met een variatie op ganzenbord met allemaal opdrachten. In het midden van het 

spel werden er dan ook nog verjaardagen gevierd, met een overheerlijke wortelcake, 

gebakken door Kaat en Joren. Ten slotte liep het feestje af met het proper opkuisen van de 

keuken, waar het plaats gevonden had.  

 

Pop-up Aspi’s 
Het middelste weekend van de Paasvakantie hebben de aspi’s een tijdelijke bar geopend op 

de terreinen van Chiro Werchter. Mede dankzij het schitterende weer dat weekend kwam er 

veel volk op af. De shelter werd gebruikt om de toog in te richten en om schaduw te 

voorzien. De pop-upbar werd op vrijdagavond afgetrapt met een cocktailavond, en na 1 dag 

was de drankvoorraad er zo goed als door. 

Maar geen nood: een lange tocht naar verschillende winkels en een koffie of twee later kon 

dag 2 beginnen. Die werd aangevat met een Kubbs-toernooi in de blakende zon. Wie zei er 

dat je naar het buitenland moet gaan om je met vrienden te amuseren terwijl je geniet van 

een cocktail of pintje in zuiderse temperaturen en met een streepje muziek?! Rond 18u werd 

de finale van het Kubbs-toernooi gespeeld en waren het de jongens uit Wezemaal die met 



de hoofdprijs naar huis gingen. Zij dongen ook mee voor de zuipbeker, maar daar werd de 

bitse strijd tussen de jongens en meisjes van Chiro Werchter uiteindelijk beslecht in het 

voordeel van de jongens. De avond werd afgesloten met een danspasje of twee en rond half 

3 vertrokken de laatste achterblijvers naar huis. 

Of iedereen zijn bed gehaald heeft is een groot vraagteken, maar wat wel zeker was is dat 

ze er de volgende dag toch maar weer stonden. De laatste dag stond in het teken van 

Jommeke, de geit van Silke. Veel bezoekers hadden een lotje gekocht voor ‘Schijt je rijk’, 

waarbij je moet gokken in welk vakje van het veld de geit zijn behoefte zal doen. De stress 

en de warmte zorgden ervoor dat Jommeke niet helemaal in topvorm was, maar na een 

halfuur werd in vakje 13 toch een hoopje keutels teruggevonden. Ook op zondag waren er 

temperaturen waar de aspi’s nooit op durfden hopen, maar de weergoden waren ons het 

gehele weekend bijzonder gunstig gezind. Zo kunnen de aspi’s terugkijken op een zeer 

geslaagde editie van de pop-upbar!  

 

 

Eetdag Chiro - 14 & 15 april 2018 
                                                                                            

 
 

 

De leiding organiseerde dit jaar een succesvolle 

eetdag. Er kwam heel veel volk en we waren heel 

content. De menu bestond uit: tomatensoep, 

stoofvlees met frietjes, vol - au - vent met frietjes en 

kaaskroketten als hoofd - of voorgerecht. De eetdag 

ging door in De Wal. 

Vrijdag kwam de leidingsploeg samen om het eten te 

bereiden. Zowel het stoofvlees als de vol - au - vent 

is helemaal zelf klaargemaakt, met behulp van de 

papa van Annelore. De leiding rolde de balletjes van 

de vol - au - vent en de tomatensoep, sneden alle 

groentjes, pelde zelf de kip enzovoort. Alles om het 

zo lekker mogelijk te laten smaken.  

De eetdag zelf begon op 14 april om 11:30u en 

eindigde op zondag 15 april om 21:00u. 

 

 


