
Nieuwsbrief november - december (2021)

Nachtspel (20-11-2021)

De nacht van 20 op 21 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 chiroterreinen en
het was de bedoeling dat ze de alle onderdelen van een fakkel zouden bemachtigen. 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.

Christus koning (21-11-2021)

De dag na het nachtspel gingen we met z’n allen naar de kerk om het feest van Christus
koning te vieren. We konden met z’n allen onze welbekende chiroliedjes 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 dropspel met heel de chiro.
Het werd een koude maar leuke dag.

Sinterklaas (5-12-2021)

De sint kwam ook dit jaar weer langs op de chiro.
Niet zomaar, hij en zijn twee pieten kwamen met een
tractor! De kinderen zongen enkele liedjes en gaven
de sint een mini-dansoptreden. Tot grote vreugde
strooide onze bezoekers met lekker snoep. Er
werden gelukkig geen stoute kindjes meegenomen,
tot volgend jaar Sint!

Tito’s, keti’s en aspi’s examens (11 t.e.m. 18-12-2021)

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.



Kerstfeestje Aspi’s (17-12-2021)

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.

Kerstfeestje leiding (18-12-2021)
Ook de leiding vierde hun jaarlijks kerstfeestje. Dit ging door op 18 december. Het werd een
gezellig feestje met veel eten en een lekker glaasje cava. Het eten werd gemaakt door
oudleiding Michiel, Nette, Hannah & Annabel, 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 cadeau’s tussen.Het was een geslaagd kerstfeest!

Koekenzingen (31-12-2021)

Dit jaar mochten we weer gaan zingen op de laatste dag van het jaar. De leiding heeft
opnieuw een goed doel gezocht en gevonden. Dit jaar hebben we gezongen voor ‘Den
Ateljee’ in Wezemaal.

‘Den Ateljee’ is een voorziening met het doel om de sociale integratie en het persoonlijk
welzijn van personen met een handicap te bevorderen. Lees meer via
https://www.doeners.be/aanbod/den-ateljee

We mogen maar liefst 695,45 euro overhandigen aan deze organisatie! We willen dan ook
iedereen bedanken die geholpen heeft om aan dit mooie bedrag te komen.

https://www.doeners.be/aanbod/den-ateljee

