
Op vrijdag 13 oktober maakte de leiding van Chiro Woluwe zich enthousiast klaar om op 
leidingsweekend te vertrekken naar Westrode. Niets ging ons tegenhouden om er een 
onvergetelijk weekend van te maken, zelfs geen ongelukjes of platte banden!  
 
Na het eten van een enorm gezonde maaltijd was het tijd voor het eerste spel waar we elkaar 
beter leerden kennen. Zo bleek voor iedereen het gooien van een dobbelsteen in een kom 
enorm uitdagend en werd meermaals de grond geraakt als opdracht, maar dit werd niet door 
iedereen even goed uitgevoerd. 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 waarop iedereen spontaan begon 
te dansen. Zelfs de Marie-Louise werd gedraaid, iedereen ging zitten op de grond – die volgens 
Ulrik er hetzelfde uitzag als de vloer van Ons Huis na Aspinight – en ging enthousiast mee op de 
muziek. Om vervolgens wat af te koelen, kwam de hoofdleider op het lumineuze idee om 
hiervoor ijsblokjes te gebruiken. Kortom, die eerste avond zijn we er enthousiast ingevlogen en 
zijn voor iedereen de grenzen verlegd en nieuwe ervaringen vergaard. 
 
Na een stevig ontbijt was het zaterdagochtend tijd voor een actief spel waarbij de leiding hun 
weg door een mijnenveld moest banen naar de schat. Sommigen konden beter tegen hun 
verlies dan anderen (*kuch* Charlotte *kuch*). Daarna werden ons overheerlijke wraps 
aangeboden en vervolgens genoten sommigen van de zon, terwijl anderen dit niet zo goed 
verdraagden. Om 17u gingen we bowlen, waarbij Jules de felbegeerde eerste plaats innam en 
Amelie verdienstelijk tweede eindigde. Verrassing van de avond was Chloë, die een 
spectaculaire comeback maakte en zelfs Sander overtrof! 
 
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. Op het einde van deze lange discussie 
stond iedereen klaar om één bepaald persoon uit de leidingsploeg in de bloemetjes te zetten en 
te bedanken. 
 
Zondag was het tijd voor lekkere koffiekoeken om vervolgens op te ruimen en terug huiswaarts 
te keren na een memorabel leidingsweekend. Het enige minpuntje was dat we Arnoke en 
Aurore (deels) hebben moeten missen. Want Chiro Woluwe zou er niet staan zonder zijn 
volledige leidingsploeg! 


