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l e i d i n g s
w e e k e n d

Elk jaar gaat de leiding op weekend. Dit jaar zijn
we misschien niet zo ver geweest, maar
hebben we ons rot geamuseerd in Rotselaar!
Het weekend bestaat uit verschillende
teambuildingactiviteiten, waaronder deze keer 
 één heel speciale: bumper ball! Natuurlijk
hebben we onze leden wel gemist...



n a c h t s p e l
23 november 2019

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden we ook dit jaar een nachtspel. De keti's en
aspi's werden goed, warm gekleed op de chiro verwacht. De leiding had een groot
dorpspel in elkaar gestoken. De keti's en aspi's werden door elkaar gemengd in
groepjes verdeeld. Zij moesten aan bepaalde posten verspreid over heel het dorp
opdrachten uitvoeren. Degene die er 8 als eerste voltooide, won het spel!
Opgepast, op de chiro zijn we niet bang om vuil te worden! Natuurlijk konden onze
leden direct douchen bij aankomst op het chiroterrein. Bovendien stond er zelfs
lekkere verse pompoensoep hen op te wachten om op te warmen!
 
 
 
 
c h r i s t u s

k o n i n g

24 november 2019

Zondag 24 november was het Christus Koning. Alle
leden werden om 9u op de   Chiro verwacht, zodat
we met z’n allen naar de kerk konden trekken. Hier
zetten we onze beste zangstem op. 's Middags
aten we allemaal samen onze boterhammetjes op
en genoten we van warme chocomelk. In de
namiddag werd er  nog een  groot dorpspel
gespeeld  met  alle  leden. We moesten allemaal
zoveel mogelijk melk  verzamelen om de boerderij
van Werchter te redden! Maar we moesten goed
oppassen, Bella de koe probeerde haar melk terug
te stelen! Om 17 eindigde de chiro voor alle leden.
We hadden eenmaal een fantastisch maar druk
weekend achter de rug
 
 
 


