
Nieuwsbrief November  
 
5 tot 11 November: leefweek  
 
Van 5 tot 11 november vond de jaarlijkse 
leefweek van de leiding plaats. Een week 
vol spelletjes en amusement met de hele 
leidingsploeg. Hierbij werd er vooral 
gewerkt aan het groepsgevoel van de 
leiding.  
Tijdens die week gingen we naar school, 
kookten we gezellig samen en speelde we 
leuke spelletjes die georganiseerd 
werden door het funteam bestaande uit 
Kaat, Layla en Annelore.  
We zijn onder andere naar het 
Trampolinepark in Hasselt geweest. Dit 
viel in de smaak bij vele van ons. Ook 
hadden we een gezelschapspelletjes avond en beleefde we veel plezier op de WII en de 
Playstation.  
Deze leuke activiteiten werden gecombineerd met ons normaal leven. Zo gingen we natuurlijk 
ook naar school, maakte we ons huiswerk en gingen we naar onze hobby’s.  
Het was een geslaagde week die we niet snel zullen vergeten  
 
24 November: Nachtspel  
 
De nacht van 24 op 25 november was een spannende voor vele 
Aspi’s en Keti’s. Tijdens die nacht werd het jaarlijkse nachtspel 
gehouden. Naar goede gewoonte keken de leden eerst een film 
en werd daarna het spel gespeeld. Het spel werd gespeeld op de 
Chiro terreinen en het was de bedoeling dat ze de vlagen van de 
anderen naar beneden haalden. Voor vele van hen viel het spel 
wel in de smaak. Het enige minpuntje hieraan was dat ze wat vuil 
werden gemaakt. Zo had de leiding er toch ook een klein beetje 
plezier in J.  
 
25 November: Christus koning  
 
De dag na het nachtspel gingen we met z’n allen naar de kerk om het feest 
van Christus koning te vieren. Dit jaar werd het een bijzondere mis. De 
pastoor was namelijk afwezig en was die ochtend ziek geworden in de kerk 
van Baal. De mis werd door iemand anders van de sacristie voorgebracht, 
daardoor werd het wel een iets kortere mis. Desalniettemin konden we met 
z’n allen onze welbekende Chiro liedjes uit volle borst meezingen in de kerk. 
Daarnaast hebben ook enkele leden en leiders een stukje voorgelezen.  



 
Na de mis gingen we met iedereen terug naar de Chiro waar we onze lekkere boterham 
opaten en voor de oudste werd er spaghetti voorzien. Omdat het weer een koude 
novemberdag was kreeg ook iedereen warme chocomelk zodat we weer konden opwarmen.  
In de namiddag speelde we een groot dorpsspel met heel de Chiro. Het was de bedoeling dat 
elke groep zoveel mogelijk landen verzamelde in hun paspoort. Aan het einde van het spel 
won de groep die in de meeste landen de opdracht tot een goed einde gebracht had.  
Het werd een koude maar leuke dag.  


