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Op zondag 5 september ging onze chiro weer van start! De leden hebben er enorm van
genoten om elkaar eindelijk weer terug te zien. Voordat we het chirojaar echt afsloten,
wouden we eerst nog iedereen bedanken die de afgelopen twee jaar ons kwam helpen.
Dit doen we jaarlijks aan de hand van het medewerkersfeest. Vorig jaar kon dit jammer
genoeg niet doorgaan. Natuurlijk zijn we niemand vergeten en was iedereen dit jaar
meer dan welkom! We boden een lekkere aperitief aan, heerlijke door ons geserveerde
hapjes en drankjes en sfeer en gezelligheid. Het was een
avond vol genot!

Kampvuur (19/09/2021)
Na twee fijne Chiro-weken was het weer tijd voor het kampvuur.
Het Chiro-evenement van het jaar! Dit jaar kon het kampvuur weer
verlopen zoals vroeger. Er kwam veel volk opdagen en het werd
een gezellige bedoening. Kinderen konden hun laten schminken
en meedoen met de spokentocht, terwijl ouders en jeugd een
glaasje dronken aan het grote kampvuur. Er kon weer genoten
worden van een live band en varken aan ‘tspit. Het was een zeer
gezellige avond.

WK Wielrennen (25/09/2021 - 26/09/2021)
Once in a lifetime! Het WK Wielrennen passeerde
ons prachtige Werchter en daar maakte wij met
de Chiro natuurlijk gebruik van. Tijdens het
WK-weekend toverde we onze Chiroterreinen om
in een WK-dorp. Een recept met ingrediënten als
live muziek, eten, drinken, kinderanimatie en de
Werchterse inwoners kunnen we zeggen dat het
een geslaagd weekend was. Bedankt allemaal
om zo talrijk aanwezig te zijn!

Overgang (03/10/2021)
Een springkasteel, hamburgers, het dopen van de nieuwe leiding en doorschuiven van
groep. Dat is een korte samenvatting van hoe de overgang er uitziet. Dit jaar viel de
overgang wat later omwille van het WK wielrennen dat door ons prachtig dorpje reed.
Kinderen kregen 3 oktober hun nieuwe leiding en mochten doorschuiven van groep. Ook
verwelkomen we elk jaar nieuwe kindjes en dit zien we maar al te graag!



Kuis- en klusdag (10/10/2021)
De kuis- en klusdag ging dit jaar door op zondag 10
oktober. Vanaf 9u 's ochtends zorgden wij ervoor dat de
lokalen en terreinen speelklaar werden gestoomd voor
het komende Chirojaar. Boren, zagen, timmeren,
bijvijzen ... niets was ons teveel! We bedanken dan ook
graag alle ouders, leden, sympathisanten … die zijn
komen helpen.


