
Nachtspel- 25 november 
Het nachtspel dit jaar was weer een groot succes, er waren meer dan 30 Keti’s en Aspi’s. Ze 

begonnen het nachtspel met een horrorfilm om het allemaal extra eng te maken. Daarna 

konden ze beginnen aan hun super enge en vuile wandeling. Natuurlijk konden ze achteraf 

een warme douche pakken en nieuw dit jaar werd er ook lekkere soep voorzien. Ten slotte 

sloten ze hun avond al chillend af met de leiding en de volgende ochtend als ze opstonden 

had de oud-leiding al lekkere spek met eieren voorzien.  

 

Christus Koning - 26 november 
De chiro zou de chiro niet zijn zonder Christus koning, de feestdag van deze jeugdbeweging. 

Op Christus koning begint de chiro al om 9 uur, om dit feest te beginnen in de kerk. Daar 

wordt een viering gehouden waar de chiro dan zijn beste zangtalent kan laten zien met hun 

echte klassiekers zoals tuimeling. Als de mis afgelopen is kunnen de kinderen hun 

boterhammetjes gaan opeten op de zolder, voor hun wordt dan warme chocomelk gemaakt, 

door de oud-leiding. Vervolgens vindt er een groot dorpsspel plaats, met alle kinderen van 

alle groepen gemixt in kleinere groepjes, zodat iedereen elkaar beter leert kennen. Dit jaar 

was het de bedoeling om de kerstman terug te vinden door middel van een reuze cluedo. De 

leden deden dit dan ook extra goed en vonden zo de kerstman. Ten slotte kreeg iedere 

groep nog even hun vrij spel en om 17 uur konden ze dan naar huis gaan.  

 

 

Kerstfeestje van de leiding - 23 

december 
Om de groepsband van de leiding nog te versterken vindt er elk jaar een kerstfeestje plaats. 

Op dit kerstfeestje komen er elk jaar een paar oud-leiding de gewone leiding verwennen. Ze 

begonnen het menu met party snacks als hapjes, maar om het gezond te houden waren er 

ook lekkere groenten cocktails. Dit werd gevolgd door vol-au-vent als hoofdgerecht hierbij 

werden lekkere aardappelballetjes en groenten geserveerd. Om het eten af te sluiten was er 

nog de overheerlijke chocomousse als dessert. En zoals de traditie voorschrijft horen er bij 

feestdagen cadeautjes, zo moest iedere persoon een verrassing voor iemand anders kopen.  


