
Kampvuur-16 september 2017 

 

 Ook dit jaar was het kampvuur van onze chiro een groot succes. Er waren weer zeer veel 

mensen aanwezig om te genieten van de gezellige sfeer. Ook kon men genieten van een 

lekkere kop soep of een bordje overheerlijk varken met peperroomsaus of 

champignonroomsaus dat gebraden werd aan het spit. Ook voor de allerkleinsten was er 

wat te doen zoals de griezelige spokentocht of het standje waar ze zich konden laten 

schminken. Ook de artiesten die optraden zorgden voor een toffe sfeer.   

Overgang – 24 september 2017 

 
Op zondag 24 september vond de overgang op 

chiro Werchter plaats. Op deze traditionele 

laatste zondag van september verlossen de 

Aspi’s de leiding die zich al vele jaren inzetten 

voor de chiro. Dit jaar was het niet zomaar een 

overgang, de Aspi’s die in 2000 geboren 

werden mogen zichzelf al bewijzen en 

vervroegd leiding worden. Vanwege het talrijke 

aantal dat hierdoor gedoopt moest worden, besloten ze een voedselgevecht te houden. 

De overgang houdt natuurlijk ook in dat het voor de leden ook een fijne dag moet worden. 

Daarom voorziet de leidingsploeg altijd een leuk springkasteel. Daar kunnen de leden hun 

dan nog eens dubbel en dik amuseren. Achteraf voorziet de vanaf dan oud-leiding lekkere 

hamburgers en hotdogs om de honger van de leden te stillen die ze zeker en vast zullen 

missen. 

 

 
 

Kuis - en klusdag - 14 oktober 
Er moest veel gedaan worden dit jaar met de kuis - en klusdag. De dakgoten moesten 

vervangen worden, het dak van de gele blok moest gekuist worden.  

De dakgoten werden vervangen door Tino en Jurgen. Ook de daken werden door hen gekuist. 

De lokalen van de gele blok werden ontruimd en opnieuw geverfd. De Chiro kreeg veel hulp 

van oudleiding, aspi’s en keti’s. Vervolgens ging alles vlot vooruit omwille van onze helpende 

handen.  

Medewerkersfeest – 21 oktober 2017 



Op zaterdag 21 oktober konden we de vrijwilligers die ons het vorige chirojaar een handje 

toegestoken hadden weer eens heel hard bedanken. Het startte met het uitdelen van cava 

en hapjes. Daarna konden de medewerkers hun buikje weer vol steken met: vol au vent, 

stoofvlees of cannelloni’s waarvan ook een vegetarische variant is. Dit alles werd vergezeld 

door frietjes of brood. Als afsluiter kon men lekker smullen van de zelfgemaakte desserten 

van de leiding zoals: Chocomousse, cupcakes…. Na nog een gezellige babbel en een 

drankje konden we zeggen dat iedereen tevreden naar huis gegaan is. 

 

 


