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Kalender 
 

Zondag 11 oktober :  Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag 18 oktober :  Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag 25 oktober :  Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag 1 november :  Geen Chiro. (Allerheiligen) 
 
Zondag 8 november :  Geen Chiro, wel pastafestijn zie pag 5. 
 
Zondag 15 november : Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 

 
Zondag 22 november : Chiro. Kristus Koning. 
       Iedereen verzamelt om 10u00 op de markt 
 

Zondag 29 november : Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
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SPEELCLUB 

 
www.chirosintbartel.be 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens 
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes 

 

 
Beste ouders, (oud-) speelclubbers en sympathisanten, 
 
Laten we van de gelegenheid eens gebruikmaken om eens een blik terug te werpen op 
wellicht de schoonste 10 dagen van de grooootte vakantie. Jullie weten allemaal 
natuurlijk wel waar ik het over heb. Het kamp natuurlijk! De 10 dagen durende kers op 
de taart van een (toen al) prachtig jaar. Na de ouders aan het station in Geraardsbergen 
uit te wuiven konden we eindelijk beginnen aan het avontuur. Na een niet zo heel korte 
treinrit en nog een stukje met de bus kwamen we aan in het zonnige Vielsalm. 
Natuurlijk ging het betreden van het kampterrein niet zonder stoot of slag. Neeneen, 
wie op het kampterrein wou moest dit verdienen! Jullie moesten muziekinstrumenten 
maken om daarmee een optreden te geven en zo een felbegeerd plaatsje op het 
kampterrein te bemachtigen. Natuurlijk slaagden alle speelclubbers met glans en 
konden ze zich meteen installeren. Na de installatie van al het gerief werkten de 
speelclubbers aan hun kamp in het bos, want ja wat is een kamp zonder een kamp? 
Voor de speelclubbers het goed en wel beseften konden ze al onder de wol kruipen 
want de eerste dag was al voorbij.  

 
De volgende dag ontwaakten de speelclubbers in de 

wondere wereld van de wetenschap. Begeleid door enkele 

geniale koppen deden de speelclubbers de hele ochtend 

spannende wetenschappelijke experimenten waarbij 

gelukkig niemand gewond is geraakt. In de namiddag 

werden de speelclubbers opgedeeld in 4 groepen: Noord-

Korea, China, Amerika en Rusland. De speelclubbers waren 

wetenschappers bij het land en het doel was een 

waterraket te bouwen en zo het eerst op Mars te landen. 

Op de echte planeet Mars is niemand spijtig genoeg kunnen 

landen, maar de waterraketten hebben wel enkele 

indrukwekkende hoogtes gehaald! We sloten deze leerrijke 

dag af met een quiz waarvan Brecht verdacht veel wist en dan was het weer tijd om te 

gaan slapen... 

 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Onze knappe koppen sprongen de volgende ochtend uit hun bed want het was 
bezoekdag. De speelclubbers konden alles eens tonen aan de ouders op het 
kampterrein, verhalen vertellen, een overheerlijke bbq, etc. Kortom: een leuke dag die 
wederom zonnig was. 
 
Maandag, een dag om nooit meer te vergeten… Een dag van extreme 
sportinspanningen, maar ook een dag met een hoog chillgehalte. In de voormiddag 
werden jullie speelclubbers, gekend als ware atleten, getraind door échte olympische 
helden, namelijk jullie leiders. Na een heuse opwarming (die jullie perfect hebben 
uitgevoerd) waren de spieren opgewarmd om te beginnen aan sporten die jullie nog 
nooit eerder gedaan hadden. Onder die originele sporten, was er toch één sport waar 
jullie hebben uitgeblonken. Jullie mochten een stok gaan zoeken en hierop werd jullie 
schoen aan vastgehecht, dit was jullie wapen voor de strijd. Met andere woorden, 
hockey spelen voor coolio’s, zoals jullie. Ook werd er netbal gespeeld, maar niet met 
een saaie volleybal, maar met waterballonnen !! Na doekbal, en nog veel meer sporten 
was de namiddag al vanachter het hoekje aan het piepen… 
 
Na al dat hijgen en zweten, 

was het tijd om te 

ontspannen. Maar niet 

zomaar ontspannen, Jullie 

kregen een luxe wellness 

aangeboden !! Terwijl twee 

leiders aan de 4 sterren sauna 

aan het werken waren, 

mochten jullie nog wat 

waterspelletjes spelen op het 

groooooooote ijshockeydoek 

volledig gedrenkt in bruine 

zeep. Maar heeeeeee, jij daar, 

de persoon die dit nu leest, ik 

moet je even vertellen dat die 

spelletjes gewoon de max 

waren ! Na de spelletjes was het tijd voor het eten, waar jullie een cocktail aangeboden 

kregen, zoals in een echte wellness. Na het eten was het tijd voor de super-de-luxe 

sauna. Zo warm is een sauna nog nooit geweest. Zelfs een paar speelclubbers, de échte 

durvers bleven in de sauna tot het einde. Na een koude douche, was jullie velletje even 

zacht als een pasgeboren leeuwenwelpje. Volgens mij is het zelf nog altijd zacht, voel 

maar !! Zo goed was die sauna… Na de sauna mochten jullie rond het vuur van echte 

marshmallows genieten. Van sommige speelclubbers waren de marshmallows wel 

helemaal verbrand, maar ze waren toch nog superlekker ! En dan was het slaapjestijd. 

Er werd jullie nog een verhaaltje voorgelezen en dan was het tijd om schaapjes te tellen 

en te dromen over weeral een mooie dag op kamp… 
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Vervolg 
SPEELCLUB 

 
www.chirosintbartel.be 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens 
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes 

 

 
5 augustus, tijd voor een zoete dagtocht, op een bedje van prachtig uitzicht, overgoten 
met zoveel stapplezier… In jullie perfecte uniform en gepakt en gezakt met jullie lekker 
lunchpakketje, begonnen we aan een avontuur door de bossen en wegen. Weten jullie 
nog toen we aan het stappen waren, en we het huisje zagen van de verschrikkelijke 
bosman ? Een gevaarlijke verschijning, maar door dat jullie zo goed hebben 
doorgestapt zijn we hem gelukkig nooit tegengekomen. Ik heb nog nooit zo zotte 
wandelkampioenen gezien als jullie, speelclub ! ook al regende het af en toe, het deed 
ons niets, en we amuseerden ons te pletter. Na vele bosweggetjes en straten en 
hindernissen, kwamen we eindelijk aan ons einddoel, de speeltuin !! Het regende nog 
steeds, maar toch hebben we die speeltuin veroverd en gespeeld als nooit tevoren… 
Na de speeltuin was het tijd om terug naar het kampterrein te stappen. We moesten 
lintjes volgen en het krijtspoor volgen om op het kampterrein terug te kunnen geraken. 
Na lang stappen, en af en toe eens een zucht (maar dat vergeten we) kwamen we toe 
op ons kampterrein ! Na het eten, en wat spelen hier en daar, kregen we spannende 
verhalen van de kookouders. Jullie werden rondgeleid met fakkels en kregen per post 
een mooi verhaaltje van de boeboeks voorgeschoteld (oh wat waren jullie toen plots 
stil). Na de leuke verhaaltjes was het tijd om in jullie nestje te kruipen zoals een klein 
muisje die in zijn holletje kruipt. 
 

De volgende dag kwamen we terecht in 

Jurassic world! Dit eiland was ooit een 

goed draaiend themapark, gevuld met 

attracties met dinosauriërs, maar ook 

andere winkels en restaurants. Omdat de 

mensen na verloop van jaren minder onder 

de indruk waren van dino’s, werd als 

aanvulling een nieuwe dinosauriër 

ontwikkeld. De laboratoriummedewerkers in het park ontwierpen de zogenaamde 

Indominus rex, een genetisch gemodificeerde dinosaurus. Het zeer agressieve wezen is 

zelfs zó intelligent dat het de beveiliging kan omzeilen en is op deze manier uit het 

verblijf ontsnapt. 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Er is maar 1 mogelijke manier om deze supergevaarlijke dino te pakken te krijgen, 
namelijk door andere goedaardige dino’s tegen hem in te zetten. Daarom moesten 
jullie in de voormiddag met jullie ploegje een dino kweken. Hiervoor kregen jullie per 
ploegje een dino-ei, dat groeit als je er water kan opgieten. Jullie konden ook geld 
verdienen, dat jullie in de namiddag nodig hadden.  
In de namiddag moesten jullie jullie dino over het eiland verplaatsen. Elk stukje van de 
route kostte een beetje geld, dus jullie moesten goed managen welke route jullie 
konden nemen. Verder moesten jullie ook opdrachtjes doen, het was een soort van één 
tegen allen met als bedoeling om het snelst met je team bij de Indominus rex te 
geraken. Hierbij had het team met de beste dino een groot voordeel: zij moesten 
namelijk één opdracht minder per stukje van de route doen. 
’s Avonds speelden we nog een casino waarbij het de bedoeling was om de rijkste 
speelclubber van Vielsalm te worden. Jullie konden jullie geld vergokken met 
allerhande spelletjes, gaande van hoger-lager tot roulette. 

 
Op vrijdag werd het kampterrein volledig omgetoverd tot Bedrock, het eeuwenoude 

stadje waar een speciaal volk leeft: de Flintstones! De gekke Flintstones die jullie 

tegenkwamen beweerden dat alleen zij nog leefden zoals vroeger, alle andere 

Flintstonesdorpen waren verziekt met moderne computers, smartphones en nog veel 

meer gadgets. Om de echte wonderbaarlijke levensstijl niet verloren te laten gaan 

werden jullie in de voormiddag opgeleid tot echte Flintstones. 

Omdat ook Flintstones zich moeten verplaatsen, heeft Fred jullie geleerd om met klei 

een auto te maken. De wielen werden gemaakt met stevige karton en tandenstokers, 

en jullie konden jullie kunstwerk nog verder versieren met alle kleuren verf, glitters, 

pluimen,… Nu jullie een auto hadden gemaakt waren jullie klaar om naar huis te rijden, 

of wacht even, jullie hadden nog geen huisje. Gelukkig hielp Barney jullie aan 

bouwmaterialen en konden jullie al jullie creativiteit laten losbarsten om met isomo 

platen en tandenstokers of brochettestokken een supermooi huis in elkaar te 

knutselen. Sommigen onder jullie wouden al meteen verhuizen! 
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Vervolg 
SPEELCLUB 

 
www.chirosintbartel.be 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens 
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes 

 

 
Als je wilt overleven als Flintstone moet je natuurlijk ook eten. Daarom leerden jullie als 
de besten hoe je moet jagen! Hiervoor moesten jullie zo snel mogelijk een hels parcours 
met allerlei hindernissen afleggen, waarbij jullie op het einde met pijl en boog zo dicht 
mogelijk bij de roos mikten. Geen enkel wild dier was nu nog veilig! 
Omdat Flintstones echte kunstenaars zijn hebben ze jullie ook nog muurtekeningen 
leren maken. Op de rotswanden werden prachtige dino’s getekend, dit zijn de 
huisdieren van de Flintstones. 
In de namiddag bleek dat Bert zijn hoed gestolen was, en deze was er zeker van dat 
Barney hem gestolen had. Zo brak er een oorlog uit tussen de Flintstones. Een oorlog 
die enkel gewonnen kon worden door een gevecht met de dino’s van Flintstones (hun 
huisdieren). Daarom moesten jullie per ploeg proberen om zoveel mogelijk dino’s te 
kopen. Hiervoor moesten jullie genoeg goud en eten verdienen, waarna jullie door een 
soort memoryspel de dino’s konden kopen. Deze leverden een groot voordeel op in het 
eindspel, een stratego waarbij het ultieme duel tussen de Flintstones beslecht werd. 
Hierbij kon er maar één ploeg winnen, wat zorgde voor een paar krodillentraantjes bij 
sommige andere speelclubbers. 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Na het eten en het verhaal speelden we nog een potje weerwolven. Hierbij werd het 
kampterrein belaagd door weerwolven en moesten de burgers proberen om de 
weerwolven te vermoorden voordat deze iedereen gedood hadden. Gelukkig kon het 
piepend meisje ’s nachts als de weerwolven actief waren een oogje in het zeil houden. 
Toen was de dag alweer voorbij en was het tijd om te gaan slapen. 
Jaja alle speelclubbers liepen een beetje triestig want wij waren namelijk al zaterdag, de 
avond van het kampvuur. 
In de voormiddag waren we bezig met het voorbereiden van de bontering, dat wou 
zeggen dat alle afdeling s’ avonds een toneeltjes deden voor de andere afdelingen en 
de speelclub geeft heel lang en intensief geoefend en in de namiddag mochten jullie 
met de andere afdeling samen hout gaan sprokkelen voor het grote kampvuur s 
’avonds. 
Tijdens de avond mochten we nog genieten van een superfantastisch vuurwerk en nog 
een veel superfantastischer kampvuur.De volgende ochtend was het 
voortdoen geblazen, we moesten vroeg van het kampterrein.  
Na heel wat kleren bijeen gezocht te hebben en in jullie rugzak 
gestoken te hebben en opgekuist te hebben waren jullie klaar, nog 
vlug een lekkere hotdog gegeten en jullie konden de bus op naar het 
station om van daar met het treintje naar de mama en de papa te 
gaan. 
 
Groetjes van jullie leiding Bassie, Ferre, Evert, Dries, Wardje en 
Dickson. 
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RAKKERS 

 
www.chirosintbartel.be 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens 
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes 

 

 
 
 
 
 

10 dagen plezier!!! 
Dat het snel voorbij is, dat is een feit!! 
En wat zeg je.... je bent al enkele dingen vergeten... 
Wel geen probleem ik zal het allemaal nog eens even opsommen voor jullie, met 
een klein beetje info.. 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Dag1: 
1.Spel aspis: Hierbij mochten de rakkers nog niet op het terrein, vooraleer ze een 
heus spel moesten spelen!! 
2. Opbouw kiekenkot + Kamp rakkers ( na spel aspi's) 
3.Die avond hebben we dan ook nog het afspraken-sluip-spel gespeeld. (heel 
belangrijk) 
Dag2: 
1.ste Robbinson day'st: 
Hierbij moesten de rakkers zelf hun eten maken!!! Dit is omdat we de kookouders 
af en toe eens een dagje rust willen geven... dan maken we ons eten maar zelf!! 
2.Daarna hebben we nog enkele eiland spelletjes gedaan! 
3.De avond zelf nog hebben we een grappige blackbox gedaan!! :p 
Dag3: 
Bezoekdag 
Ja de mama's en de papa's komen nog eens langs. 
Dag4: 
1ste hebben we het mega coole spel van de boeren gespeeld... 
ze moesten een zo goed 
mogelijke boer worden, 
vooraleer ze met beesten 
mochten werken!! 
2Nadat ze boer zijn 
geworden, mochten ze op 
een cool (monopoly achtig) 
spelbord spelen (voor geld en 
dan uiteindelijk de beesten te 
kopen.) 
3. De grote pissquizze 
(gepresenteerd door de 
rakkersleiding) 
Dag5:  
1. Dagtocht (we gaan naar 
PlopsaCoo'st) 
ondanks het slechte weer (waar we ons niets van aantrokken) was het super 
plezant!!! 
Dag6: 
 1. Ochtend paintball (JWZ) 
 2. Bahaar: super coole dingen knutselen 
 3.Bezinning: Effe serieuse worden en praten over problemen hiet en ergens 
anders. + fakkeltocht 
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Startdag 
2015 



 15 

 



 16 

 

Vervolg 
Rakkers 

 
www.chirosintbartel.be 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens 
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes 

 

Dag7: 
1. Strandjanettendag (vraag dit maar eens aan uw zoon!) 
2. Klein maar fijn paracommando'st... waarvan de winnaar Jules is geworden 
proficiat. 
3.S'avonds een saunake (super neig zweten, mati)  

Dag8: 
1. Dit was onze science day!!! 
hier hebben we allerlij proefjes en trukjes gedaan, waar sommige in mislukkte en 
andere niet!!! 
2. Rakket afschieten.(water rakket, geen levensechte rakket) 
3. Het rakket afschieten was zodanig plezant dat we niets meer konden doen 
s'avonds 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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 Dag9: 
 1. sportspellekies 
2. Bontering voorbereiden (toneeltje) + pluim en fluimpje 
3. Verhaal => bontering => kampvuur 
Dag 10:(de laatste dag) 
1.Opkuisen 
2.Al naar huis gaan ;-( 
3. Bedankt en misschien tot volgend jaar!! :p 
Rakker zijn is de max!!!!! 
Rakkersleiding: Jonas Janssens, Jef Schouppe, Daan Diericx, Janssens Stijn 
En natuurlijk de "22" rakkers: 
Senne G., Jorbin,Tom,Jules,Maxime,Kobe V,Yassin, 
Nordine,Rob,Ward,Joran,Brent H,  
Brent B,Gustav,Siebe,Kobe M, Jens, Xan,Obi, Lars, Thor, Pierre. 

https://www.facebook.com/daan.diericx
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Toppers 

 
www.chirosintbartel.be 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens 
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes 

Zonder woorden... 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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KERELS 

 
www.chirosintbartel.be 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens 
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes 

 

Dag beste kerels, 
 
Het was me weer een prachtig kamp, vol met avontuur, humor en vreugde alom. 
We publiceren dit artikeltje om toch nog even te benadrukken dat wij een super 
kamp achter de rug hebben. Zo laten we er even aan beginnen. 
Op een mooie zomerse dag vertrokken wij met onze knapzak en fiets de wijde 
wereld in en na hard gezweet en gezwoeg kwamen wij in het prachtig land van 
Vielsalm. Alvorens naar daar te fietsen deden we een klein stoppeken in Durbey 
waar we speleologie en via ferrata deden. Amai was dat plezant! Ook PJ vond 
het keileuk vanop de grond. Na een dag vol vertier gingen we verder op zoek 
naar het zomerse paradijs genaamd Vielsalm. Daar deden wij zoveel leuke leuke 
activiteiten en hebben wij zoveel tot stand laten brengen! Bijvoorbeeld onze 
prachtige mast. 
 
Ook hebben we mooie tijden beleefd op 2daagse waar we echt keiveel hebben 
gestapt, plezier gemaakt, van het keimooie uitzicht genoten en samen met Ben 
naar belachelijke oude auto’s gekeken die echt op niets trokken. Maar swat dat 
was een klein detail, voor de rest was enkel den thibau zijnen hiel meer nen 
waterzak dan nog nen hiel en kon hij amper nog stappen.  
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Na de 2daagse konden we eindelijk is aan een spel beginnen. Namelijk de 
supercoole Vikingrun. Om te tonen dat jullie het wel waardig waren om echte 
vikings te worden moesten jullie een super moeilijk parcour afleggen waarvan 
sommige mensen gewoon zouden beginnen wenen als ze er maar moesten aan 
beginnen. Maar swat ik ben hier weer aan het afdwalen en sebiet staat da blad 
hier vol met zever, dat zouden we toch niet willen zeker? Goed, na heel da spel 
konden we besluiten dat 1 kerel misschien een klein beetje boven de andere 
uitstak en dat wat…. (trommelgeroffel) – Benneken amai wat een verassing! 
Daarna verdeelden we ons in groepjes en konden jullie in teams de continenten 
veroveren aan de hand van een bordspel. 
Wat we zeker niet mogen vergeten is dat er op een hele mooie dag plots nen 
survival gids ons de kneepjes van het vak leerde. Amai wat was me dat een kamp! 
Wij waren allezins heel fier op jullie dat jullie zo goede kerels waren en ik hoop dat 
jullie er een prachtkamp op zitten hebben. 
Hieronder nog enkele sfeerfoto’s 
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ASPI’S 

 
www.chirosintbartel.be 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens 
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Kamp 2015: Mauvaises-Pierre 
 

Beste Oranje Helden, 
Proficiat, het is jullie gelukt! Jullie hebben het mooiste bivak van de grootste Chiro in 
Zuid-Oost-Vlaanderen overleefd.  
Drie vredige dagen voorkamp gevolgd door tien dolle dagen bivak, het is niet 
iedereen gegund en dus gaan we de grote lijnen even recapituleren, is dat oké voor 
jullie? Ja? Joepie, dan beginnen we eraan!  
Het begon allemaal toen drie doldwaze leiders afspraken met twaalf teringtoffe 
aspiranten aan het Karmelieten. Ze kwamen met kleine oogjes toe, maar werden vlug 
wakker geschud door de realiteit: WE GAAN OP VOORKAMP!! En naar jaarlijkse 
traditie, gebeurde dit uiteraard al liftend. Jammer genoeg, moesten we onze vriend 
Pieter-Janus missen gezien zijn erbarmelijke gezondheidssituatie.  
Maar zo gezegd, zo gedaan en de aspiranten werd in ploegjes verdeeld. Uiteindelijke 
doel: Leuven, mits enkele tussenstops. Al gauw werd het kaf van de koren gescheiden 
en hadden we door wie vlug werd opgepikt en wie wat minder geluk had. Zo weten 
we dat het team van Dries, deels door hun zwerverachtige look, veel moeite hadden 
om een lift te versieren, alsook het team van Tibo, want Tibo. Team Sexy Superleiding 
daarentegen, scoorde de ene lift na de andere en kwamen na amper 34 min* al toe in 
Leuven, echt waar gast! Gene zjiever, pee!  
 
Na de eerste stop in Ninove, liftten we door naar Aalst om daarna naar de hoofdstad 
van ons belgenlandje aan te doen, zijnde Bxl! Daar nuttigden we onder de schaduw 
van het atomium onze bokes en rustten wat uit voor de tocht die nog komen zou.  
Eenmaal op krachten gekomen, trokken we richting Leuven. Dit ging bijzonder vlot en 
voor we het wisten zaten we met de dolle leiders op een terrasje te genieten van een 
“cola”.  
Toen dat allemaal gelukt was, besloten we om een slaapplek te zoeken. Met “we” 

bedoelen we uiteraard de gasten, de leiding had wel andere kopzorgen.  

Na heel wat rondgevraagd te hebben, konden we uiteindelijk slapen op een werf. 

Hoera, hoera, driewerf hoera!  ;-)  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Hierna hadden de leiders nog een kleine verrassing in petto: Een brouwerijbezoek!!  
Brouwerij Domus, een kleine stadsbrouwerij, leerde ons de kneepjes van het vak en we 
konden er ook een heerlijke maaltijd nuttigen. Jammie! 
Hierna hadden de aspirantjes, helemaal geen energie meer, dus zijn we NIETS meer 
gaan drinken ofzo. Dus oudertjes, jullie moeten niet ongerust zijn, ze lagen allemaal 
zeer snel in hun bedje.  
Het nadeel van op een werf te slapen is dat je stoflong van krijgt, dat er nog veel lawaai 
van buiten, binnen komt, dat het licht je vroeg zou kunnen wekken maar vooral dat er 
om 5u s’ ochtends al illegale Poolse arbeiders beginnen te travakken. Gelukkige hielden 
ze rekening met ons en mochten we verder slapen. Gelukkig waren er ook voordelen … 
een dak boven ons hoofd, daar houdt het ongeveer op. Soit, na een beetje nachtrust 
konden we onze tocht verder zetten, maar ditmaal richting het station want we gingen 
een stukje liften met de trein tot aan Luik, tegen betaling weliswaar. #lol  
Eenmaal in Luik aangekomen begonnen we meteen te liften en voor we het wisten 
zaten we allemaal lekker knus in een kerkje te schuilen. Van hieruit trokken we verder 
naar Vielsalm, alwaar we gauw een slaapplek vonden. Het had een gezellige avond 
geweest, moestten we de kerels geen onderdak gegeven hebben. Die mallerds toch.  
Hoe dan ook, we zetten onze tocht verder en met de goodwill van enkele passanten 
waren we in no time op het kampterrein beland.  
 
Veel tijd om te chillen was er niet want voor we het wisten, werd onze hulp geëist voor 
het ontvangen van de gasten. Aan de hand van een muziek-spel werd iedereen warm 
onthaald. Hier moest er nog geholpen worden met het opzetten van de 
kampversiering. Na een harde namiddag travakken, konden we genieten van een 
heerlijke quiz … niet zomaar ene quiz, maar een heuse toastjes-quiz! Zowel lekkers, als 
minder lekkers werd gretig binnengespeeld aan de hand van kennisvragen.  
Het was lollen en lallen, en de aspirantjes vielen dan ook snel in slaap later die avond.  
 
De volgende ochtend werd het tijd voor iets anders: we konden samen kokerellen!  
De voorbereidingen gingen zeer vlotjes en de zelfgemaakte pizza’s leken een succes te 
worden, maar jammer genoeg was dit minder gemakkelijk dan het leek en hebben we 
dan maar wat rauwe pizza-inhoud binnengespeeld. Oeps, sorry g’s!  
Later in de namiddag werd er een magnifiek sexy p***o-spel gespeeld. Dit kinky 

spelletje was een vorm van een één-tegen-allen in ploegvorm en het haalde het beest in 

ons naar boven.  

Tepels werden gewaxt, benen geschoren, bondagetechnieken uitgevonden … kortom 

een spel naar de goesting van ons aspi’s!  

Later die avond werd onze hulp weer ingeroepen, ditmaal om het opzetten van de toog 

van de bezoekdag te regelen! Na enkele uren zweten, werden jullie dan ook massaal 

beloond met enkele dorstlessers. Ook werd er die avond geslopen, hetgeen bij 

sommigen op den duur al wat beter ging dan bij anderen maar al bij al was het een 

geslaagde avond.  
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Op de derde dag bivak was het al tijd om de moedertjes en vadertjes, nonkels en 
tantes, vriendjes en vriendinnetjes, … te mogen ontvangen op het terrein. Waar 
sommigen genoten om hun familie terug te zien, lag de meerderheid lekker te chillen in 
hun tent. Dat mag ook al eens, niet waar?! 
Na heerlijke bbq te boefen en op de avond een worst in ons muil te rammen, konden 
we genieten van het heerlijke toneel van dit jaar: Kungfu Panda!  
Het was lachen en tieren geblazen en voor we het wisten, moesten we weeral afscheid 
nemen van onze oukes, mits een traan uiteraard.  
Hierna volgde nog een awesome spel-na-bezoekdag, waarbij de daltons de hulp nodig 
hadden van alle kinderen om van alle onhein uit te halen.  
Na dit intermezzo, werd het tijd om in ons bedje te kruipen om ons gereed te houden 
voor de grootste traditie der aspiranten: De tweedaagse!  
 
Toen was het moment aangebroken! Het moment waar elke aspirant stiekem toch een 
beetje naar uitkijkt! ( Ja ook jij Dries van keymeulen ). De Fameuze, fabeltastische, 
ongelooflijke, uber-amazing 2-daagse! Echte mannen met 1 doel: 2 dagen stappen, 
zoveel mogelijk eelt kweken, rugzak op de heupen dragen om de schouders te 
ontlasten, luchpakket mee, verstand op nul en blik op oneindig! Onze eerste dag 
stapten we zo een 30 km. Na een hele dag vol plezier in de drukkende warmte kwamen 
jullie aan op locatie. Het zonnetje had ons al lang vaarwel gezegd. We verbleven 
namelijk aan het meer van Budgenbach. We mochten daar op de terras van een 
caféetje slapen, suuuwpergoed! We spandden ons basjen strak over den terras gelijk 
dat we nog nooit anders gedaan hadden. Velen hadden reuzehonger dus schakelden 
we over naar een lekker potje koken onder een amazing sterrenhemel. Na nog wat 
vallende sterren te hebben gespot kropen we allemaal vredig in ons nestje. Onze vrede 
werd nogal abrupt verstoord door een wrede storm die over ons hoofd hing. Om maar 
liefst 6u ’s morgens werden we wakker met een heuze bonk. Heel de constructie waar 
we ons basjen aan hadden gespannen was naar beneden gekomen terwijl wij er onder 
lagen. Geen probleeeiiim! De weergoden hebben hier wel te maken met chiro Sint-
Bartel hé moaaaaat! Direct onze kabas gemaakt, alles afgebroken en hup hup, in no-
time waren we weer op de baan. We hadden natuurlijk weer een hongerken, daarom 
besloten we voor een carrefour te wachten tot hij open ging. Nog wat bekomen van 
het onweer en wat slaap inhalen was de boodschap voor het dreamteam van Sint-
Bartel.  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
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Na iets gegeten en gedronken te hebben besloten we weer de weide wereld in trekken. 
Een hele dag zwoegen in de regen maar de slaapplaats zou het allemaal de moeite 
waard maken is het niet jongens? Inderdaad, we hadden het geluk om bij een hele 
bende mooie jongedames te slapen! We kregen daar overschotjes van eten, iets te 
drinken en heel wat liefde aangeboden! Wel jammer dat het allemaal in het frans moest 
gebeuren.. Maar de taal van de liefde spreekt uiteindelijk iedereen! Ouuh! 
 

 

De dag erna was het niet zo heel ver meer! We moesten enkel het kampterrein nog zien 
te vinden! Komaan jongens, we zijn er bijna! En uiteindelijk, na heel wat bloed, zweet en 
tranen zijn we er geraakt! Iedereen 10/10, goed gedaan boys! Jullie mochten eventjes 
uitrusten in jullie tent maar veel tijd was er niet te verliezen! Er stond namelijk bahaar op 
het programma! Jullie konden kiezen tussen verschillende workshops, allemaal in het 
Chinese thema. Iedereen was er uiteraard van overtuigd dat de workshop origami het 
leukste was! Yihaa! Huplaaa het plezier was weer verzekerd! Na een hele vermoeiende 
dag was het toch nog tijd voor de jaarlijkse, kleine bezinning. Eerst moesten jullie aan 
de hand van cake symboliseren hoe jullie tijdsindeling precies in elkaar zat. Hoeveel tijd 
is er voor school, chiro, andere hobby’s,.. Dan werd er even met jullie gesproken hoe je 
dat zag als leiding enzovoort. Na een hele interessante babbel met Jansseskes en 
Nielsken was het tijd voor de fakkeltocht. Prachtig toch altijd hé! Door de muzikale 
noten van Wouter en Tibo konden we allemaal samen, gezellig in ons bedje kruipen. 
Haaaaaaaaaaydiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!Tsjaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!! De volgende dag was er ééntje 
om in te kaderen zelle! Het was de fameuze Scotland day! In de voormiddag moesten 
jullie 
 

 

participeren in verschillende highlandgames. Dit varieerde van balkwerpen tot 
gewichttrekken. De hele dag zijn jullie bezig geweest te strijden voor jullie 
whiskeyfamilie! Dat het een dag vol met ups en downs was, hoef ik natuurlijk niet meer 
neer te pennen! De hele aspirantenfamilie met een Schotse rok, prachtig toch dames? 
We hebben het moeilijk bescheiden te blijven, maar we doen ons best! Na een hele dag 
het veirken te hebben uitgehangen was het tijd voor een fameus avondspel! Het werd 
beschreven als een fluo-spelletjes tocht! Geniaal man!? Jullie kregen een kaart met 
daarop aanduidingen waar jullie konden beginnen zoeken. Op die plaatsen stonden 
afbeeldingen waar jullie letters moesten zien uit te krijgen. Wie het eerst het woord 
gevonden had, was gewonnen! Na een hele lange tijd ( en veel tips van de leiding ) was 
er eindelijk een snuggere aspi ( de naam ontglipt mij even maar het zal zeker als Tibo De 
Glas niet geweest zijn ) die het woord kon samenstellen. Daarna was het alweer tijd om 
rond het kampvuurtje te gaan zitten want de dag zat er alweer op. 
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De dag erna was haast nog genialer beste mensen! Wat!? Wat!? Nog genialer!? 
Jawelkes! Jullie werden allemaal op slag gevangenen en we sloten jullie dan ook op in 
ieder een eigen cel. Er waren 4 gevangenisgroepen die elk zo snel mogelijk uit de 
gevangenis wilden geraken. Door heel de namiddag opdrachten te doen in jullie cellen 
kregen jullie beetje bij beetje de vrijheid terug. Kuilen graven met een lepel, stukken 
zeep opzepen, sluipen, minuten bijhouden,… Niets van dit alles was teveel die dag! ’S 
avonds was er dan het grote ORANGE IS THE NEW BLACK – bordspel! Eigenhandig 
gemaakt door de prachtigste leidingsploeg van de wereld. Daar konden jullie zoveel 
mogelijk cellen en andere delen van de gevangenis kopen om zo de winnaar van de dag 
te worden. Na een hele lange dag was iedereen toch wel dat het er op zat… 
Niwaaaaaaaaaaaaaaar! Verassiiiiing! Die nacht was er een zotte dropping voorbereid 
voor de aspibende! Jongens, wat happens on a dropping, stays on a dropping hé feit-
elijk ;)! Pas tijdens het ochtendgloren vonden we moe maar voldaan onze tent terug. 
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De laatste volledige dag was aangebroken. Na wat uitgeslapen te hebben van onze 
dropping begonnen we op het gemaksken de valiezen te pakken en konden we al 
eens nadenken wat we die avond zouden presteren op het grote bontering-feest. 
Beiren als we zijn gingen we in de namiddag op het bos af om hout te sprokkelen. 
Tjing! Tjing! Ting! Ter stond genen buum niemeer recht vrieeeeeeeeeend! Goed 
gedaan alweer gasten! Jepla! Daarna werd er druk gebrainstormd over wat we gingen 
doen op het feest.. Hmmm, we zijn aspiranten dus moeten we hier schitteren hé 
komaan!! Tegen de avond was het feest eindelijk losgebarsten! Omdat PO was 
gewonnen in het kampverhaal hielden we een fameus feestje! En daar was het dan, 
ons moment! De aspiranten kwamen op… en…. Het trok op niets! We hebben ons 
daar fameus belachelijk gemaakt maar ja, dat hoort een beetje bij het chiro-zijn denk ik 
dan! Toch proficiat voor jullie inzet aspi’s! Aan ambitie ontbreekt het jullie zeker niet ;)! 
 

Na een prachtig kamp was het zover. De climax van elk kamp, het kampvuur. 
Emotioneler konden we het ons niet voorstellen. Onze lieve leider Maartjen ging uit de 
chiro en dat zorgde voor heel wat traantjes. Ook mogen we De Bremme niet vergeten! 
Merci moat! We 
 

hebben elkaar eens goed vastgepakt en zo konden we de dag er na met weemoed 
terugkijken naar een schitterend kamp en een prachtig jaar. 
 

Merci aspi’s we hebben ons superhard geamuseerd met jullie dit jaar! We gaan jullie 
missen! 
 

Mucho Greetingz oend lovingz! 
 

De Heilige drievuldigheid 
 

Maartjen Protjen Joontjen 
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