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Op vrijdag 5 oktober vertrok de leiding van Chiro Woluwe vol enthousiasme in 
etappes richting Neeroeteren voor hun jaarlijkse leidingsweekend! Na aankomst 
werd het terrein grondig ontdekt en de bedden opgeëist. Het duurde niet lang voor 
men begon met een klein spelletje - de tanden induwen van een speelgoed krokodil 
die toeklapte bij het aanraken van de verkeerde tand - een spelletje dat sommigen 
onder ons niet durfden spelen uit angst voor pijn. 
 
Nadat ook de laatste groep Neeroeteren had bereikt, was het tijd voor een enorm 
gezonde maaltijd, hamburgers! Een maaltijd waar iedereen zelfs in de late uurtjes 
nog van genoten heeft! Na het eten maakte de leiding zich klaar voor een eerste 
spel om elkaar beter te leren kennen. Zo bloeiden sommige mensen open, werden 
er nieuwe functies voor stoelen en slagroom bedacht en kwamen we ook te weten 
dat sommige jongens vroeg hun bed in moeten. Ookal had iedereen zijn beste 
kleren aan (of niet), de klerenketting mocht niet ontbreken!  
 
Om de avond goed af te sluiten, werd er wat muziek opgezet waar iedereen 
spontaan op begon te dansen. Na Didier Zonnestraal kwam er een nieuw 
aanstormend talent met plaatjes waar volop op gesjanst werd. Elipson draaide 
schijf na schijf. Ook dit jaar waren er tussen deze schijven pauzes om af te koelen 
met ijsblokjes à volonté (of zonder). Kortom, die eerste avond zijn we er 
enthousiast ingevlogen en zijn voor iedereen de grenzen verlegd en nieuwe 
ervaringen vergaard. Geen zorgen, de hele leidingsploeg is vroeg gaan slapen! 
 
Na een stevig en uitgebreid ontbijt was het zaterdagochtend tijd voor een semi-
actief spel waarbij de leiding het tegen elkaar opnam in teams en men om ter meest 
platen moest verzamelen om op hun platenspeler te leggen. Hiervoor moesten ze 
dingen tekenen, dingen uitbeelden, woorden omschrijven, merken opnoemen, etc. 
Snacks ontbraken niet tijdens het spel en kort na het einde van het spel was het 
dan ook tijd voor lekkere croque monsieurs. Hierna kwam er een welverdiende 
platte rust vooraleer we begonnen aan de leidingskring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
In de avond kwam een serieuzer moment. De leiding ging samen zitten om te 
bezinnen en elkaar ook op persoonlijk niveau beter te leren kennen. Ze moesten 
zichzelf eigenschappen toewijzen en de rest van hun groep kon akkoord gaan of 
niet en hen andere eigenschappen geven. Daarna ging de bezinning buiten verder 
rond een kampvuur waar iedereen een voornemen voor het chirojaar in het vuur 
smeet en stellingen rond het chiro werden besproken. Op het einde van de 
bezinning kreeg iedereen zijn eigen totem! 
 
Zondag was het tijd voor lekkere koffiekoeken om vervolgens op te ruimen en terug 
huiswaarts te keren na een memorabel leidingsweekend.  
 
 

 
 


