
Nieuwsbrief December  
 
9-23 December: Tito’s, Keti’s en Aspi’s examens 
 
Tijdens de laatste weken van december hadden de 3 oudste groepen examens. Hun leiding 
zorgde ervoor dat de Chiro op een ander moment kon doorgaan voor hun. Zo konden ze toch 
nog naar de Chiro komen en genieten van de nodige ontspanning zonder dat hun examens 
eronder zouden lijden.  
Voor de Aspi’s werd er Chiro georganiseerd op vrijdagavond. Ze hadden onder andere een 
gezelschapsspelavond en een WII-avond.  
Voor de Keti’s en Tito’s werd er op zondag van 16u-18u Chiro georganiseerd.  
De Tito’s hadden op vrijdag 14 december een filmavond ter ontspanning tijdens hun 
examens.  
Hopelijk hebben ze hiervan genoten en waren hun resultaten van hun examens goed.  
 
12 december: kerstfeestje Keti’s 
 
Op 12 december hadden de Keti’s hun kerstfeestje. Er werd wat bijgepraat en er werden 
spelletjes gespeeld. Ook werd er gedanst en gezongen op de WII. Natuurlijk waren er ook 
versnaperingen aanwezig zoals Chips en partysnacks.  
Jammer genoeg viel dit samen met het kerstfeestje van de voetbal, zodat niet iedereen 
aanwezig kon zijn. Hopelijk hebben ze er toch allemaal van genoten.  
 
22 december: kerstfeestje leiding 
 
Ook de leiding vierde hun jaarlijks kerstfeestje. Dit ging door op 22 
december. Het werd een gezellig feestje met veel eten en een lekker 
glaasje cava. Het eten werd gemaakt door Oud-leiders Pieter-Jan en 
Arn, waarvoor dank.  
Ook de cadeautjes waren aanwezig. Er werden op voorhand namen 
getrokken en zo wist iedereen voor wie hij/zij een cadeautje moest 
kopen. Ook dit jaar zaten er weer enkele prachtige cadeaus tussen.  
We hadden ook het geluk dat het feestje samenviel met de tractor 
parade. Tussen al het eten door konden we even tijd maken om naar 
de mooi versierde tractors te gaan kijken.  
Het was een geslaagd kerstfeest!  
 
31 december: koekenzingen 
 
Op 31 december stonden er ongetwijfeld ook aan u deur koekenzingertjes. De leiding ging 
eveneens met z’n allen koekenzingen. We zongen het welbekende liedje en vroegen naar 
jaarlijkse gewoonte geld voor het goede doel. Dit jaar steunde we het goede doel “Garango 
Fonds” in Burkina Faso. Het is een vereniging die kinderen in Burakina Faso helpt naar school 
te laten gaan en het bouwen van huizen voor de lokale bewoners. In totaal zamelde we 910 
euro in voor hen.  
Via deze weg zouden we graag iedereen nogmaals willen bedanken!  
 
We wensen iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar!  
 
Het voltallige Chiro-Werchter Team 


