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Kalender 
 

Zondag 15 november : Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag 22 november : Kristus Koning (zie hiernaast) 
 
Zondag 29 november : Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag 6 december :  Chiro. (Geen chiro vanaf tito’s) 
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag 13 december : Chiro. (Geen chiro vanaf tito’s) 
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag 20 december : Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag 27 december : Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 

Ook dit jaar komen de oudste afdelingen 

langs om enkele kerstliedjes te zingen :  

‘s Avonds op maandag 21en dinsdag 22 december, overdag op 

zaterdag 26 december. 

KERSTZANG 
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Beste ouders, chirovrienden 

 

22 november is het weer zover: 

CHRISTUS KONING. Dat is de 

jaarlijks feestdag van de Chiro en 

dat vieren ook wij. Een ganse dag 

gezellig samen met al onze 

Chirovrienden- en vriendinnen. We 

maken er een spetterende dag van 

en amuseren ons rot. 

 

Als thema kozen we voor de 

‘OERTIJD’. Mogen we vragen dat de kinderen zich verkleden 

naar dit thema. Het Chiro-uniform is dus niet verplicht! 

  

We verzamelen om 10 uur op de Markt van Geraardsbergen 

voor de Sint-Bartholomeuskerk. De kinderen hoeven geen 

picknick mee te brengen. We smullen samen een lekkere 

spaghetti. Mogen we wel vragen 2 € te voorzien als deelname in 

de kosten. 

 

Om 17u30 mogen de ouders hun ‘oermensjes’ terug afhalen op 

de parking van het Abdijpark (langs de Abdijstraat). We 

sluiten af met een warme chocomelk voor de Chiromeisjes- en 

jongens.  

 

Iedereen op post. 

De Chiroleiding.      
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Speelclub 
jongens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Beste speelkloeft, 
 
Hier een korte samenvatting van wat er de afgelopen maand is gebeurd. 
Neergepend door jullie geliefde leiding. We beginnen ons artikeltje met de start 
van het nieuwe chirojaar dat traditioneel van start gaat met de wissel. Hier 
moesten de speelclub en de andere afdelingen een spreuk verdienen die ervoor 
zorgde dat de leiding hun verstand terug kreeg. Want de kwaadaardige 
Voldemort had al het geheugen en verstand van de leiding afgenomen en deze 
spreuk kon enkel opgehoffen worden door opdrachten te doen. De afdelingen 
die hun opdrachten goed deden kregen hun leiding terug.  Na dit grote spel 
wisten de speelclub wie hun leiders waren die van een gewoon jaar weer een 
TOPjaar maken deze helden zijn: Janssens, Simon, Daan, Bjarne en Brecht. Na het 
grote spel deden we nog wat kennismakingspelletjes zodat de nieuwe leiding alle 
namen kennen. 
 
De week daarna was het opendeurdag en mochten er mensen vriendjes 
meenemen. Nu hadden de leiding op deze dag een probleem. Dit was dat leider 
brecht terug was van reis, maar de luchtvaartmaatschappij had een foutje 
gemaakt waardoor brecht ingepakt terug moest vliegen in de bagage ruimte. Nu 

hadden ze de sleutel van om 
zijn verpakking open te krijgen 
verloren geraakt op het 
karmelieten.  Gelukkig hadden 
we de speelclub die aan de 
hand van opdrachten de 
sleutel om brecht te bevrijden 
te vinden. Het meest 
voornamelijke spel was pluk 
de kip waar men ballonnnen 
moest proberen aftrekken van 

leider Daan. Zoals hier op de foto. 
 

 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Nadat brecht bevrijdt was vierden we dit door een gratis hamburger te eten. 
De week nadien was het startdag bij de meisjes waar men voorgesteld werd aan 
het nieuwe jaarthema, namelijk “ Geef Kleur” na een kort toneeltje en een hapje 
en een drankje trokken we samen met de meisjes naar de plage om daar wat 
korte spelletjes te doen op en rond de speeltuin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De week nadien kwamen er een paar strandjanetten opgedoken op de chiro die 
tegen elkaar bezig waren om het grootste strand te hebben. Dit konden de 
speelclub doen door geld te verdienen en hiermee van allerlei dingen kopen zoals 
hamburgerkraampjes maar ook reddershutje om de mensen die in de zee te 
zwemmen te kunnen redden als het moet. Nu was het grootste probleem dat de 
fiscus hier niet mee akkoord was dat deze 2 stranden apart zoveel geld verdiende 
en dankzij al zijn belastingsgeld had hij uiteindelijk deze 2 stranden opgekocht 
zodat elke surfer heel veel geld verdiende en heel tevreden naar huis konden. 
Zo dat was het dan voor mij voor deze maand ik geef jullie nog een leuk 
inkleurplaatje mee die jullie zo creatief mogelijk mogen inkleuren en mogen 
meebrengen naar de chiro.  
 
Tot volgende keer.  
Van jullie liefste leiding: Janssens, Simon, Brecht, Bjarne en Daan  
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Rakkers 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Ziehier het artikeltje van de Rakkers, de beste afdeling van de lage landen 

Beste groene sloebers, 
 
Aan de mensen die dit lezen, proficiat. Aan de mensen die dit niet lezen, ook 
proficiat. Maar even ‘to the point’, laten we beginnen bij het begin. Het begon 
allemaal op een zonnige dag op het karmelieten, het was zondag (snaptet ? hihi). De 
eerste zondag was het opendeurdag, jullie leiding werd getransformeerd naar nog 
leukere leiding, namelijk jullie hedendaagse helden die er voor zorgen dat jullie elke 
zondag beleven, als een zondag die jullie nog nooit hebben meegemaakt. Jullie 
moesten Harry Potter en zijn vrienden (de leiders) helpen om de vergeetspreuk 
ongedaan te maken. Ze wisten niet meer bij wie ze stonden ! Na wat waanzinnige en 
spectaculaire spelletjes hebben jullie de leiding toch kunnen helpen ! Na een lekkere, 
huisbereide, super verse hamburger zat de eerste zondag er al weer op ! De 
volgende zondag was het een gigantisch groot ‘één-tegen-allen’, waarbij jullie de 
leeuw moesten verslaan. Maar het was Joran die als kampioen uitblonk in het spel, 
het was nipt maar hij is toch proper gewonnen, applaus ! Na een koekje en drankje, 
hebben we nog ‘vampierke’ gespeeld in het duistere lokaal. En voor jullie het wisten 
was het al weer 18u.  
 
Zondag numero 2 was een feit. Het was eens tijd om jullie 
ware talenten op tafel te leggen als bouwvakker. Jullie 
werden aan de hand van het spel ‘abortusje’ (het spel met 
de ballonnen) ingedeeld in 2 ploegen. Daarna moesten 
jullie zoveel mogelijk legoblokken en plattegronden te 
pakken krijgen door het ballenspel. Jullie hadden 1 doel: 
een fort bouwen, die vriend en vijand kon verslaan. Jullie 
moesten geld verdienen door opdrachtjes te doen, en met 
het geld konden jullie legoblokken en attributen etc. 
kopen bij bob de bouwer, waar jullie aan jullie fort 
mochten bouwen. Maar er was ook een slechterik in het spel: de gekke architect ! 
Die dwarsboomde jullie telkens als jullie bij bob de bouwer moesten langsgaan. Om 
te eindigen hebben we dan een matchke tegen de speelclub gespeeld. We maakten 
ze extreem belachelijk door te winnen met 589-0, of was het nu 590-0 ??? 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De volgende zondag was er het grote trivial-pursuitspel. Jullie werden verdeelt in 
4 ploegen en moesten  het in verschillende spelletjes tegen elkaar opnemen op zo 
taartstukken te verdienen. Er werden velen spelletjes gespeeld waaronder 
Citroen, citroen;  Pietje leeft, voetbal en ga zo nog maar duizend uur door. De tijd 
vloog en voor dat jullie het wisten was de tijd weeral voorbij. 

Dan het leukste spel van de maand, het grote ‘eikes’-spel. Niet alleen eikes van 
‘bah, zo vies’, maar ook eikes van ‘ei van een kip’, snapte ? Jullie zaagden al dagen 
onze oren eraf voor eens een stadspel te doen, voila hier hadden jullie eentje 
mooi voorgeschoteld. Om op te warmen, deden we wat spelletjes met eieren, 
zoals ‘dood aan’ maar in plaats van met een bal, met een ei ! Na de spelletjes 
werden jullie ingedeeld in 2 ploegen, de gele en zwarte kippen. Jullie moesten 
geld verdienen bij het casino, en met dat geld konden jullie dingen kopen: kippen, 
hanen, een vos, noem maar op ! de kippen zorgden ervoor dat jullie telkens elke 
10 minuten een ei kregen. De ploeg met het meeste eieren won. Na het lavertje, 
was het tijd om eens de abdij te bezoeken, voor een bosstratego. De vlag waren 
eieren, die moesten jullie stelen van elkaar. en uiteindelijk degene met de meeste 
eieren won opnieuw ! De zwarte kippen waren de grote winnaars ! 
 
Lekjes van jullie leiders: VDV (die momenteel in finland zit), Cobbaert, Pieter pan, 
Yoghurt en Ward    
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Toppers 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

 
“Topper de topper de top!”, zo kunnen we onze voorbije dagen wel beschrijven. 
Een tijdje geleden wisten onze toppers helemaal nog niet wie hun nieuwe leiding 
zou worden. 
 
Vol spanning waren ze aan het wachten op het antwoord op hun grootste vraag, 
“wie O wie?”. En nadat de leiding een paar keer van afdeling was verandert als 
afleidingsmanoeuvre kwamen ze uiteindelijk tot een oplossing, het antwoord was 
bangelijk, fenomenaal, fantastisch, we wisten allemaal dat dit een top(..per) jaar zou 
worden! 

We vlogen er al direct in maar we hadden een probleempje… oei oei oei. 
De leiders waren hun fantastische vrouwtjes zomaar even gewoon kwijtgespeeld. 
Dus dacht de leiding, we roepen die stoere toppers erbij om ons te helpen onze 
vrouwtjes terug te vinden. 
 
Deze opdracht hebben ze dan ook fantastisch volbracht, stuk voor stuk hebben we 
ze terug gevonden, hiervoor hebben ze een aantal moeilijke avonturen moeten 
doorstaan maar, niks is te moeilijk voor die malle makkers. 
We hebben onze dag dan afgesloten met een potje krachtige rugby voetbal, 
hierdoor waren er direct al een paar toppers die hun skills konden boven halen en de 
bal door het mijlenlange veld recht in de goal konden trappen. 

Na al onze problemen met de vrouwtjes vorige zondag 
dachten we vandaag gaan we gewoonweg bij de vrouwtjes! 
Dus zo gezegd zo gedaan, we gingen lekker gezellig bij de 
vrouwtjes gaan zitten en deden tal van spelletjes om elkaar 
beter te leren kennen, hihi .. vele toppers waren al direct 
helemaal zot van de vrouwtjes vooral onze vincent kon zich 
af en toe helemaal niet meer bedwingen zodat hij spontaan 
alle vrouwtjes in de nek begon te zoenen bij ons 
vampierenspel,.. de sloeber! 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Maar na al deze vrouwen kwesties de 
vorige zondagen dachten we, vandaag 
gaan we iets mannelijks doen jaja hoor 
we gaan,.. ons rijbewijs halen!! Rijschool 
Jannsens Nv. gaf ons een zeer 
interessante basis les theorie over 
onder andere,  “de voorrang van 
rechts”, “waar staat onze 
richtingsaanwijzer” , allemaal vragen 
die werden opgeklaard tijdens deze les. 
Hierna zijn ze naar een koppel echte 
mecaniciens gegaan om de stiel van het 
vak echt onder de knie te krijgen, zo 
leerden ze een bandl vervangen en nog zoveel meer.  
Hierna kregen ze ook praktijklessen, de toppers waren hier al direct mee weg vooral 
Tjorven die had al rijervaring à volenté. Na een vermoeiende dag moesten ze nog een 
theoretisch examen afleggen om nog maar is te bewijzen hoe goed ze opgelet hadden 
en gelukkig deden al onze toppers dat met glans en glorie!  
 
Volgende zondag vroegden we jullie om jullie fiets mee te nemen naar de chiro, dit was 
omdat we een bangelijke vossenjacht gingen doen. 
De groep te voet kreeg van ons een geheime locatie en moest overal lintjes achterlaten 
zodat team met de fiets hun kon proberen inhalen maar, natuurlijk was team te voet 
hun steeds opnieuw te slim af door de meest moeilijke plaatsen van geraardsbergen te 
passeren die onmogelijk te bereiken waren per fiets .. drijfzand overal om niet te 
spreken over de wilde dieren die er waren maar gelukkig waren de leiders er bij om hun 
te beschermen tegen die wilde dieren, we hadden deze al lang in een mooi kooitje 
gestopt en helemaal boven  
op de buizemont geplaatst bij de rest van de wilde dieren. 
Zo zijn we dan om ons dagje af te sluiten nog vlug eens op bezoek geweest bij deze 
dieren, hier heeft Siebe zeker zijn steentje bijgedragen. 

Dan om onze update van de voorbije weken af te sluiten 
gaan we naar de bossen van Flobeque.We gingen daar 
namelijk de hele dag een oorlog voeren met onze paintball 
buizen. Het was niet altijd gemakkelijk wegens de grote 
bergen en dalen maar toch haalden we het, de ene 
overleefde al wat langer als de andere maar in 1 team zijn 
we er geraakt!  Toppie, topper, topst!! Wat een 
memorabele avonturen allemaal, dit is nog maar één 
hoofdstuk uit ons verhaal dat we samen zullen maken en 
voor altijd zullen herinneren. 
Groepjes jullie trouwe kameraden, Leider Tiblow, Jeffiost, 
Allert, Janssens nv. rijschool, Smetaaah!  
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Kerels 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Gegroet beste kereltjes, 
 
Nu de eerste weken gepasseerd zijn is het tijd om jullie eraan te herinneren wat 
een leuke zondagen we al beleefd hebben! 
 
Het avontuur begon op zondag (deeuuuh) 6 september, waar jullie 
getransformeerd werden van jeugdige toppertjes tot blauwe helden, hiervoor 
smeerde de lieftallige sorteerhoed van Zweinstein jullie met veel plezier in met 
blauwe verf. Het was wel nog spannend afwachten welke leiding zich dit jaar over 
jullie zou ontfermen. Helaas waren de duistere krachten van Voldemort erin 
geslaagd om hier een stokje voor te steken en moest elke afdeling de queeste 
van Zweinstein voltooien om zijn leiding te weten te komen. Mission 
accomplished : jullie nieuwe leiders waren Evert, Bassie en Dickson. Niet getreurd, 
als verrassing kregen jullie te horen dat Niels ook nog bij ons staat! 
De week erna werden jullie gedropt in de brouwerij-business. De bedoeling was 
om per ploeg zoveel mogelijk afzetmarkten in het Geraardsbergse te veroveren. 
Hiervoor moesten jullie aan de hand van opdrachten de locaties van enveloppen 
die verspreid lagen int stad te weten komen, en die dan ook vinden. Helaas waren 
de weergoden ons niet gunstig gezind, maar daar trokken jullie zich niks van aan! 
Eenmaal terug in het lokaal en goed uitgeregend werd de ultieme battle beslecht 
aan de hand van een soort risk, wat uitdraaide op een bloedstollend gevecht 
tussen de 3 grote brouwerijclans. 
 
Volgende zondag: startdag, dé dag waarop de hormonen op hol slaan en jullie alle 
vrouwenharten lieten smelten. De tiptiens zullen jullie komst zich nog jaren 
herinneren. Na het fenomenale toneeltjen en wat ludieke spelletjes moesten jullie 
echter alweer afscheid nemen, maar niet getreurd: van 6 tot 8 november is het 
ketiweekend, een memorabel weekend waarop jullie zich volledig kunnen 
uitleven met andere keti’s van het gewest. Zeker inschrijven, dit wordt 
fantastisch!! 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De week nadien 
waren jullie 
verkozen om mee 
te doen aan de 
voorrondes van het 
WK van jullie 
favoriete game: 
CS:GO. Hiervoor 
hadden jullie wel 
een computer 
nodig met liefst de 
allerbeste specs. 
Kostelijke affaire, maar met de juiste manier om geld te verdienen (monopoly) 
was dit geen probleem. Wie durft kon zich ook wagen aan een case-opening, 
waarbij jullie met wat geluk jullie inzet in veelvoud konden terugwinnen door aan 
het rad te draaien. Wat een ontlading als bleek dat er een knife tevoorschijn 
kwam!! Als eindspel, om te beslissen welke ploeg doorging naar het WK werden 
jullie aan de ultieme test onderworpen: met het loodjesgeweer moesten jullie 
proberen in de roos te schieten. Afhankelijk van hoe slecht de pc was die jullie 
gebouwd hadden, kregen jullie een handicap. Als afsluiter speelden we eens 
tussen 4 vuren. 
 
De week erna streden jullie om handicappen te kopen, die jullie dan aan iemand 
konden uitdelen bij het eindspel. Volledig ingetaped en met gewichten belast 
geraakten we niet meer tot vanachter, jullie streden dus op het grasveldje aan de 
kerk om eeuwige roem met een hilarisch spelletje ninja. 
 
De zondag erna werden jullie ingedeeld in 2 groepen, waarbij jullie punten konden 
scoren door voor bepaalde opdrachtjes op te bieden hoe goed jullie ploeg ze kon 
volbrengen, wat leidde tot enkele hilarische situaties. Er zat echter in elke ploeg 
een rotte patat die alles probeerde te saboteren. Enkele anekdotes: 1 minuut is 
misschien toch net iets te weinig om een ajuin op te eten he Maarten? Prijs voor 
de grootste mond: Ares, proficiat! Hierin passen meer dan 100 velletjes wc-papier. 
En eten is eten dacht Willekens, die een rauw eitje wel heel smakelijk doorslikte 
nadat het 4 keer doorgegeven was :)  
Credits to Noach voor de awesome photoshop skills! 
 
Een dikke kus van jullie allerliefste leiding! 
Bassie, Dickson, Evert en Niels 
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Aspi-
jongens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Beste aspiranten en ouders 
 

We gaan jullie wat meer uitleg geven over wat we voorlopig al uitgestoken 
hebben en wat de nieuwe super coole en sexy leiding (Randa, Ferre en Segers) 
allemaal al heeft voorbereid om onze zondagen te vullen. We hebben allereerst 
een 1 tegen allen spel gespeeld, waarbij we bovenop nog eens 2 kg moesten 
kwijtraken met de hele groep.. Als we al de opdrachten voltooiden ging de leiding 
voor ons een ontspannende activiteit voorzien (later in het artikel meer info).   

 

Er waren natuurlijk moeilijkere opdrachten bij zoals film 5 trickshots met een 
basketbal, er waren natuurlijk ook wat makkelijkere opdrachten zoals versla de 
leiding in een potje kicker. Ook was er nog altijd Ben G. die honger had en vergat 
dat we 2 kg moesten kwijt raken en heeft effjes 10 mattetaaren binnen gewerkt. 
Natuurlijk omdat we zo een gemotiveerde groep zijn hebben we alles mooi 
verdeeld zodat we alle opdrachten voltooid zouden hebben en  is ons gelukt om 
alles te voltooien en nog eens 2 kg kwijt te geraken ondanks Ben G. De volgende 
zondag zijn we naar de opendeurdag van de brandweer in Lennik geweest. Daar 
hebben ze ons getoond hoe we een frietketel moesten blussen.  

 

De voorbereiding die de brandweer had gedaan was geweldig, ze hadden hun 
voorbereid op elk mogelijk scenario. Er mochten vrijwilligers gaan om te oefenen 
hoe je een frietketel moest blussen. We hebben Midas naar voor gestuurd want 
we wouden zien of hij het bloed van zijn papa in hem had. En ja het is hem gelukt. 
We hebben dan nog een simulatie gedaan van een rookkamer. De bedoeling was 
dat we een object zouden vinden maar de brandweer heeft het voor ons wat 
leuker gemaakt en we moesten onze mede-aspiranten zoeken.  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Spijtig genoeg konden we niet lang genoeg blijven voor het schuimtapijt want 
dan was het weeral tijd om naar de chiro te gaan. Weer een weekje later kregen 
we al te horen wat onze beloning was, de leiding ging voor ons een colluniare 
hoogstandje gereedmaken. Ze hebben we de hulp moeten inroepen van niemand 
minder als slager Jef en hebben dan een lekkere bbq voorzien.  
 
Dan de zondag daarop kregen we direct slecht nieuws te horen. Leider Segers 
was door zijn vrouwelijke en Scandinavische looks ontvoerd door vikings. Dus was 
het weeral onze taak om de nest van onze leidning op te kuisen. We kregen een 
spoedcursus en werden zo echt vikingen. Zo hebben we als echte vikingen een 
duel gedaan op leven en dood met enkel een haring als wapen.  
 
Daarna hebben we onze testosterons levels vergelijken door een potje te 
speerwerpen. Waarbij één viking wel met kop en staart er ver boven uitstak. En 
dit was weeral die knappe aspirant Dries ;). Er was ook een leider die zwaar 
teleurstelde en nie verder dan 30cm gooide maar toch een dikke proficiat voor 
deze prestatie Randa. We hebben ook nog een potje vikingse rugby gedaan. Dit 
was dan weer met onbekend pluimvee en bruine zeep... Op het einde van deze 
memorabele dag hebben de 4 stoere vikings en Tom een reuze spannend vikings 
cubb gespeeld. Al snel werd er een pact gesloten tussen de carnivoren en 
hebrivoren. Natuurlijk werd dit potje weeral gewonnen door ja Dries, die super 
fantastische, iedereen overtreffende en super bescheide aspirant, die dan ook 
nog de eer had om Segers terug te kunnen krijgen door die stoute vikings te 
overtreffen (surprise) .  
 

Groetjes Brent & Dries 
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Pinkels 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Dag allerliefste pinkels van de hele wereld,  
 
Dit is het eerste artikeltje van dit chirojaar, JOEPIE!   
Het begon allemaal in een land hier heel ver vandaan, de Korendries! De gekke, 
paarse pinkels waren er al maar ze hadden nog geen leidsters. OH NEE, wat nu 
gedaan… Gelukkig waren er de snoepbaron en zijn snoepjes. De pinkels moesten 
lekkere snoepjes verzamelen, die op de snoeptaart hangen en op die manier zouden 
ze ontdekken wie er hun nieuwe leidsters werden voor het nieuwe chirojaar. En oja, 
welke twee leidsters zaten er verscholen in het lokaal?... LEIDSTER RUTH en 
LEIDSTER YARA, JOEPIEEE! Wanneer ons buikje vol zat met snoepjes was het al tijd 
om naar huis te gaan, BOEHOEEEE L  
De zondag erna mochten jullie vriendinnetjes meenemen naar de chiro. Samen met 
hen speelden we het Indianenspel. Er waren twee indianen en ze vonden hun weg 
niet meer terug naar hun indianenstam. Door samen vele spelletjes te spelen vonden 
we de weg terug en besloten de indianen dat de pinkels ook in de indianenstam 
mochten komen! We knutselden een mooie indianenhoed en dan werd het jammer 
genoeg tijd om naar huis te gaan… 
De volgende zondag kregen we bezoek van rare, jongensachtige, paarse 
wezentjes… de Krakskes! Samen met hen speelden we vele leuke spelletjes. En het 
hoogtepunt van de dag: we gingen samen naar de speeltuin. Het was suuuuperleuk! 
Oh nee, wat nu gedaan?! Twee verdrietige kabouters kwamen bij de pinkels langs…   
Hun paddenstoel had geen stippen meer, en zonder stippen was het geen echte 
paddenstoel meer, snifsnif. In het bos speelden we een heleboel spelletjes en de 
winnaar van het spelletje kreeg een stip voor op onze paddenstoel. 
Op het einde van deze chironamiddag had onze paddenstoel meer stippen dan iets 
anders, dus konden de kabouters veilig en wel naar huis gaan. Net zoals jullie, want 
de namiddag zat er weer al op…  
 
Wij kunnen al niet meer wachten om nog meer fijne spelletjes met jullie te spelen!  
 
Hopelijk tot op de volgende chironamiddag.  
Vele groetjes, kusjes, knuffels (en een lekje) van leidster Ruth en leidster Yara! XXX 
 

 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Speelclub 
meisjes 
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De eerste zondag van het nieuwe chirojaar 
ging al snel van start, we begonnen met de 
overgang. Vele vragen gingen door jullie 
hoofd, wie zijn onze leidsters? Word het een 
leuk jaar? Waar gaan we ze vinden? Al snel 
werden er antwoorden gegeven op jullie 
vragen. Jullie moesten de snoeptaarten voor de snoepbaron maken en jullie 
konden daarna binnen in het lokaal. Het was er helemaal donker maar waar waren 

de leidsters? Kiekeboe daar kwam Ellen, Astrid en Ine tevoorschijn JEEEEEJ! Het 

jaar begon goed want we kregen snoepjes nog meer JEEEEEEEEEEEEJ! Wanneer 

de snoepjes op waren deden we een kennismakingsrondje, we kwamen snel te 
weten dat onze speelclub bezige bijen zijn. Het word een fantastisch jaar   
De volgende zondag was het tijd voor ons eerste echte spel owjaaaa PIMP de 
GELE stoelspel… Gele stoel wat is dat? Wat doen we daarmee? Dat werd allemaal 
duidelijk als hij af was. De speelclub moest ervoor zorgen dat ze alle 
benodigdheden om de stoel te maken verdienden. Wat zijn we met een gele 
stoelspel zonder stoel???? Niets… Het eerste wat ze dus moesten verdienen was 
de stoel zelf. We speelden vleeshoop, naald en draad, ik verklaar de oorlog aan, 
kiekeboe en nog vele andere spelletjes. Na het vier uurtje ging de speelclub aan 
de slag. Team 1 ging de stoel verven en versieren, team 2 fleurde het lokaal op. 
Tussendoor was er ook nog tijd voor een fotoshoot gekke bekken trekken 
JIHAAAAA!! 

De week erna was het startdag joepie, joepie, joepie. 
De jongens kwamen op bezoek gezelliiiig?? NEEEN 
tuurlijk niet!! BEIKEEEES jongeeeeens.. We speelden 
allerlei gekke spelletjes, ondanks de jongens er 
waren werd het toch nog een hele leuke zondag. 
Misschien is er toch nog iets leuks aan die jongens? 
Want wanneer de jongens komen krijgen we gratis 
cake JOEPIE DE POEPIE.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Dan zijn we alweer bijna aan het einde van de maand ohnee het gaat zo snel :’( 
Laten we niet treuren en spelletjes spelen we speelden het MEGA SUPER 

FORMIDASTISCHE (formidabel en fantastische) schattenjagersspel. De speelclub 

moest allemaal opdrachtjes volbrengen om dan een stukje van de kaart te krijgen. 
Toen ze uiteindelijk volledig de kaart hadden bleek er een schat verstopt te zijn op 
de Korendries. Wat zou erin zitten? Snoep? Nee nee het waren de prachtige foto’s 
van de fotoshoot. Die hangen we zeker op in het lokaal, jaja de meest gekke foto 
komt omhoog te hangen.  

De zondag erop was het de moment om eens lekker in de trouwdoos te kruipen. 
We speelden het grote weddingplannerspel. De speelclub werden verdeeld in 2 
groepen. Team 1 de crazy speelclubbers en team 2 de minions. De bedoeling was 
om het beste weddingplanners team te vormen, zodat jullie het 
weddingplannersbureau van de leidsters konden redden. Ze zaten tot over hun 
oren in het werk. NIET TE DOEN. Als eerste moesten ze een pion vinden om op 
het spelbord te plaatsen. Daarna waren er verschillende opdrachtjes en spelletjes. 
Bijvoorbeeld 5 verschillende kapsels maken, dassenroof met ballonnen, om ter 
snelst een ballon laten springen (Lilly dat was toch een probleem met die ballon 
he?!)     we speelden zoveel spelletjes dat ik ze niet eens allemaal meer weet :D 
domme leidsters toch   
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Speelclub 
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Nog 1 zondagje te gaan en de eerste chiro namiddagen zitten er al op :’(  
Tijd voor een combinatie van plezier en fun. Dansen en zingen en pakjes open 
maken. Tijd voor een muziekdoos. Lalala ¯¯ Het ging weer een hele leuke zondag 
worden. We speelden een aantal spelletjes in het donker. Een aantal spelletjes 
buiten en een aantal spelletjes binnen. Een mooie combinatie voor een niet zo 
warme zondag. Het was een leuke dag. Op het einde was het tijd voor een 

snoepje JOEPIE JEEEEEJ!! 
 
Vele kusjes van de meest formidastische leidsters ter wereld. Ellen, Astrid en Ine 
xxx 

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

Hallootjes vrienden! 
 
Hier zijn we weer… Wat hebben we allemaal gedaan de afgelopen weken? 
Er was die ene dag, dat jullie naar de Chiro kwamen om te ontdekken wie je 
nieuwe leidsters waren. Jullie moesten snoepjes verzamelen om zo een 
snoeptaart te maken, en pas dan mochten jullie het lokaal binnen! Wat en 
verrassing! Na wat kennismaking zat de zondag er al weer op… 
 
De week erna moesten jullie op een fuif proberen geraken. Hoe je ouders het 
best overtuigen, hoe op die knappe hunk afstappen… Jullie kwamen het 
allemaal te weten! Aangezien jullie toch niet zo goed waren, kwamen jullie nooit 
aan op de fuif! Er is nog werk aan de winkel! 
De week erna kwam onze eigenste Coenie terug uit het verre Indonesië! Nu is de 
ploeg pas echt compleet! En om dat te vieren moesten jullie een eigen frituur 
beginnen. De zotste frituursnackies werden uitgevonden, en er werden ook 
vieze dingen gegeten want… 
 
De week erna was het doop! En stinken da gullen deed! Goed gedaan meisjes! 
Nu zijn jullie echte tip-10’s (of moet ik zeggen tip-queens? ;) ). Hier enkele 
sfeerbeeldjes! 
 
XOXO 
Coenie & Katrien 
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Kwiks 
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Liefste kwiks! 
 

Er was eens een zondag waarop er nieuwe leidsters werden bekendgemaakt. Er 

was een snoepbaron, en een tekort aan snoep. Wat nu? Iedereen zou moeten helpen 

om erin te slagen de lege snoeptaarten te vullen. Of dit gelukt is? Dat weten jullie 

zelf wel. (; En of jullie blij waren met jullie nieuwe leidters? IK WEET ZEKER 

VAN WEL. We plunderden de snoeptaart en vertrokken naar Marktrock For Kids. 

WAT EEN FEEST! Springkastelen en een optreden van Piet Piraat stonden op jullie 

te wachten en met een handtekening van deze stoere piraat was de dag helemaal 

geslaagd. 

 

De week erop verwachtten we heel wat nieuwe gezichtjes. OPENDEURDAG! En ze waren er! Myrthe, Eowyn, 

Cleo en Elise kwamen kijken hoe het er op zo’n zondag aan toe gaat. Er werd gestreden in het levensechte 

Rakwi Persuit Extreme. 
 
Startdag! Dit wil zeggen, jongens, jaarthema en jaja: riolentocht! Na een 
paar spelletjes met de rakkers (het zijn toch maar watjes hoor) werd het 
jaarthema GEEF KLEUR voorgesteld. Enkele rare vogels kwamen vertellen 
dat iedereen op zijn eigen unieke manier kleur geeft aan de chiro. Om dit 
nog eens extra duidelijk te maken lieten we ballonnen op om het jaar goed 
in te zetten. RIOLENTOCHT! Julie waren duidelijk van plan om vuil te 
worden. Jammer genoeg waren de plassen 
dit jaar niet zo diep en gingen jullie enkel met 
natte voeten naar huis. Maar niet getreurd, 
we plannen nog wel eens een GIRLS ONLY 
riolentocht! 

 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Wat als er punten 

voor KWIK VAN HET 

JAAR op het spel 

staan? Dit jaar 

strijden jullie alweer 

om ‘Kwik van het 

jaar’ te zijn. Hoe 

werkt dat? Wel, elke 

zondag dat je op 

de chiro bent krijg 

je 1 punt. Af en toe 

plaatsen we een raadseltje of een klein opdrachtje in de chirokrant of 

we sturen een mailtje met de mededeling dat er op een bepaalde 

activiteit dubbele punten te verdienen zijn! Op kamp en op 

paasweekend wachten jullie natuurlijk ook nog een heleboel 

uitdagingen. De laddercompetitie was de eerste kans om extra 

punten te verdienen. Wie op het spelbord het hoogst stond won 1 

punt. Daarna trokken we nummertjes. De geluksvogel die op dat vakje 

stond kreeg ook 1 punt. PROFICIAT LIVA EN TESS! 

 

Op 4 oktober kwamen we met een intensiteitsmeter naar chiro. De meter had 20 
vaktjes. De opdracht was deze te vullen voor 4uur. Naast de meter vonden jullie een 
boel kernwoorden die elk een spel voorstelden. Hoe heviger het spel, hoe meer 
vakjes werden gevuld. Binnen de korste keren was de meter vol. Spinnetjes werden 
verstopt en gevonden. 1 is te weinig, 3 is teveel en vleeshoop werd charcuterie. Om 
de dag goed af te sluiten gingen we op de plage baseballen. Wat een talenten! 
 
xxxx Jullie leidstertjes Sarah en Sara! 
Tot zondag! 
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Dag liefste tippertjes, 
 
Hier het allereerste artikeltje van het nieuwe Chirojaar!  
De allereerste zondag was de Korendries overgenomen door de snoepbarones 
en haar medewerkers. Alle snoepjes waren weg, en zo konden ze geen lekkere 
snoeptaarten meer maken.  
 
Jullie deden allerlei opdrachten om zo raadsels en stukjes van een kaart te 
verzamelen. Wanneer jullie alle tips en stukjes van de kaart hadden verzameld 
konden jullie op zoek gaan naar de snoepjes.  
met deze snoepjes moesten jullie de snoeptaart versieren die voor de deur van 
het lokaal stond. Jullie hebben een wel erg speciale manier van versieren, maar 
kom het was wel mooi!  
Eindelijk wisten jullie wie jullie leidsters zijn voor dit jaar: Eline en Marthe! 
Uiteraard waren jullie allemaal door het dolle heen. Ik zag zelfs enkele traantjes 
van blijdschap.. De Chirozondag sloten we af met wat kennismaking en 
uiteraard veeeeeeel snoepjes eten!  
De volgende zondag kwamen er 2 marginalen jullie lokaal binnen. Ze hadden 
gehoord dat G-town de place to be is voor de marginalen. Wel, dat viel toch wat 
tegen..  
 
Jullie werden die namiddag ondergedompeld in de wereld van de marginaliteit. 
Om het verst fluimen, auto’s tunen (vooral Indra had zotte plannen), 
openingszinnen verzinnen, .. Jullie werden steeds beter en beter. 
De week daarna doorliepen we alle levensfasen. Van eicel tot omaatjes in het 
rusthuis. Jullie moesten allemaal zo goed mogelijk jullie best doen tijdens de 
opdrachten, want alleen zo kon je opgroeien. Vooral de laatste opdracht was er 
een waar jullie zeer enthousiast over waren. Maar hoe kan dat ook anders? J 
Leidsters, wanneer gaan we nu eens aan stadspel spelen? We gaan dat echt 

nooit beu worden! Wij willen elke week een stadspel!  

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Wel, die week werd jullie grootste hartenwens vervuld! Stadspel.  
Jullie moesten dingen ruilen, opdrachten uitvoeren,..  
En als groot finalespel: vinden jullie de pompoen op de markt?  
Wie is de slimste tipper ter wereld? Die week testten we jullie kennis over vanalles 
en nog wat.  
 
Amai, jullie zijn dan toch niet zo dom als jullie eruit zien! Grapje he  
De week daarna waren we maar met 3. (Foei aan diegene die er niet waren, 
proficiat aan diegenen die er wel waren).  
We deden een achtervolgingstocht waarbij jullie veel te snel waren! We besloten 
dan maar dat wij jullie moesten volgen. Jullie lieten ons rondjes lopen en 
opdrachten doen.  
Als afsluiter gingen we een lekkere pannenkoek eten. Het was een gezellige 
namiddag.  
 
Zo, dit is wat we al gedaan hebben. Wij vonden het al heel leuk, hopelijk jullie ook! 
Tot de volgende, kussen en knuffels, 
 

Marthe en Eline xxx 
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ASPI’s 
Dag lieeeeeeeve aspi’s! 
 
Tatatatataaaaaa: het allereerste 
artikeltje van het jaar geschreven 
door JULLIE LEIDSTERS OMDAT 
JULLIE TE LUI ZIJN OM HET ZELF TE 
DOEN! Maar tis de laatste keer ze, 
volgende keer is’t aan jullie ;). Onze 
allereerste zondag samen was 
keigesjellig in ons caravannetje. 
Uiteraard waren jullie megablij dat 
wij jullie leidsters zijn, en wij ook wel 
een beetje (duuuuuh). Heel veel 
hebben we toen niet gedaan, 
behalve een beetje gekeuveld, maar 
da mag al isj he! J.  
 
De zondag erna speelden jullie het 
eikesspel: Via allerlei ‘ei’-opdrachten 
konden jullie attributen verzamelen 
voor het GROOOTE eindspel! Jullie 
gaven jullie volledig in het luizijn, 
actief eieren doorgeven en nog 
zoveel meer. Aangezien jullie niet 
wisten wat het GROOOTE eindspel 
was, hadden jullie niet altijd de juiste 
attributen gekozen uit het immense 
gamma. Desalniettemin
(derwaardigheidscomplexteroog..) 
hadden jullie het slim genoeg 
aangepakt om een ei zo te 
beschermen dat het vanop de zolder 
zonder iets naar beneden gegooid 
kon worden. Het ene team deed dat 
al wat aggressiever als het andere. ;) 
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De week erna was echt dé max! Het was een heel educatieve zondag, we leerden 
jullie echt enkele heel nuttige dingen bij over jullie eigen lichaam, zoals bijvoorbeeld 
wat een tepelhof is. Over de rest zullen we zwijgen, het mag hier niet te ranzig 
worden ;). Op het einde van deze keitoffe zondag hebben we jullie jammer genoeg 
zwaaaaar teleurgesteld door te zeggen dat Jolien zwanger was. Goedgelovige 
zieltjes als jullie zijn, waren jullie al bijna aan het wenen van blijdschap. Maar haha 
MOPJEEEEEEE! Zot, baby’s maken met Sander (met zijn huge hoofd) zeker?!  
 
De week erna was het tijd voor jullie officiële aspidoop. Dit jaar hebben we het 
gelukkig braafjes gehouden. Aléja, 
voor Emma was het extreem genoeg 
want zij moest kaas van Willekens haar 
tenen likken. Toch liever ¾ van een 
doosje katteneten opeten dan aan 
Willekens haar tenen te likken… zegt 
genoeg! Het leukste momentje was 
toch wel in het begin toen jullie een 
streng haar kleurden in het acajou, aka 
paars! Zo knap dat jullier er nu uitzien, 
vooral de blondies! Hieronder vinden 
jullie enkele pareltjes van op de 
doop ;).  
 
’s Avonds begonnen we dan aan onze zaaaalige inleefweek J. We startten goed met 
ne lekkere pizza/pitta waarop we meer dan een uur (?!) moesten wachten. ‘Ja 
madam, Pelgrimsweg? Nee madam, de gps kent da ni.’ ‘Ja mevrouw, Korendries, nee 
mevrouw, weet ik niet’ De rest van de week leefden/sliepen/wasten/studeerden /… 
we samen en scheurden we bonnetjes voor duveltrophy, veel bonnetjes… We 
scheurden zelfs zoveel bonnetjes dat de jongens (bijna) niets meer moeten doen, 
we zijn goeeewd! Vrijdag gingen we flyeren voor Duveltrophy met de boooyyyzzz en 
zaterdag was het tijd voor dia-avond waar jullie echt serieus de waarheid keigoed 
hebben geholpen bij de opzet (dankuwel!). We sloten onze zalige week af met de 
flair shopping day waar we oog in oog stonden met BILL BARBERIS (Toon uit thuis 
voor de onwetenden), HABBA HABBA. Ook 
maakten we prachtfoto’s in de fotostand, 
lieten we sexy tattootjes zetten en shopten 
we toch best wel wat veel Iedereen was 
uiteraard stikkapot dus het werd tijd dat het 
einde van de week er aankwam, maar ook 
wel een beetje jammer… we missen jullie nu 
al! L  
 

Tot sjneeeeeeeel! 7-nootjes en Elaisast 
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Startdag 



 28 

 

‘Chirokrant’ van Chiro Sint Bartel Geraardsbergen 

Maandblad, verschijnt niet in augustus 

 

Verantwoordelijke Uitgever : 

 De Pelsemaeker Danny 

 Watermolenstraat 94 

 9500 Geraardsbergen 

 0477/79.80.10 

Redactie 

Leden :  

 Sara De Pelsemaeker 

 Stijn Janssens 

 Danny De Pelsemaeker 


