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Kalender 
 
 

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 
 

Zondag 3 januari :   Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
             Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag 10 januari :  Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
             Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag 17 januari :  Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
             Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag 24 januari :  Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
             Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
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KERSTZANG 

We wish you a merry christ-

mas, we wish you a merry 

christmas, we wish you a 

merry christmas and a happy New Year. 
 

 
Inderdaad binnenkort  is het weer tijd voor onze beruchte kerstzang.  

Dan gaan wij langs bij ouders, sympathisanten, oudleiding om hen aan de 

hand van een lied een prettig nieuw jaar te wensen. 

Dat zingen lukt natuurlijk niet zomaar, wij moeten daarvoor enkele keren 

oefenen. 
 

Hier zijn er enkele oefendata’s voor vastgelegd: 

vrijdag 4 December  (19u00) verzamelen korendries 

Vrijdag 11 December ( 19u00) verzamelen korendries 

Vrijdag 18 December  (19u00) verzamelen korendries 

 

Wij trekken doorheen de stad en deelgemeenten tijdens de kerstvakantie. Probeer 

deze data’s vrij te houden zodat we uit volle borst met heel veel chiroleden kunnen 

samen zingen. 

Maandag 21 December kerstzang avond (18u30-21u) verzamelen karmelieten  

Dinsdag 22 December kerstzang avond (18u30-21u) verzamelen karmelieten  

Zaterdag 26 December kerstzang overdag (09u30-20u) verzamelen 

karmelieten 
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Speelcub 
meisjes 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

 
Hier zijn we dan weer met ons 2de artikeltje...  
 
Jeeeej. Laat me effe denken wat voor leuke dingen we weer allemaal hebben 
uitgestoken, maar daarvoor moeten we een paar weken terug in de tijd. We 
begonnen met ons mega cool weddingplanner spel. De speelclub moesten de 
weddingplanners helpen hun werk te verminderen om zo uiteindelijk een mooie 
trouw te organiseren, en ja hoor wat een mooie trouw was dat. De week daarna 
was het tijd om te griezelen met ons vampieren en heksen spel. Ze werden in 2 
teams verdeeld, de vampieren en de heksen. The battle was on. Na verschillende 
leuke spelletjes tegen elkaar, zoals zo snel mogelijk van iemand een mummie 
maken, bleek het dat de heksen een beetje enger waren dan de vampieren L. Ook 
al waren de vampieren super goed. De week daarna was het jammer genoeg 
geen chiro ooooooh, maar er was natuurlijk wel een goeie reden voor het was 
namelijk onze chirofuif van de Aspi’s “Duveltrophy”.  
 
De week daarop was er ook geen Chiro. Neeeeeeeee waarom nu toch weer? Wel, 
daar was ook weer een goede reden voor, het was ons pastafestijn waar jullie 
allemaal konden genieten van lekkere pasta hmmmmmmmmmmm. Nu, onze 
laatste week was er wel Chiro. woehoe!!!! Er kwamen 2 prinssen op bezoek, maar 
ze hadden jammer genoeg niet zo goed nieuws. Ze hadden een brief gekregen 
van de heks, waarin stond dat ze voor chaos had gezorgd in het sprookjesbos, 
zoals vanaf nu was het niet assepoester die haar muiltje verloor maar sneeuwitje 
of was het niet roodkapje en de boze wolf, maar hans en grietje en de boze wolf 
en zo was er wel nog meer chaos. Gelukkig was de speelclub daar om de 
prinsessen te helpen. Daardoor was de chaos in het sprookjesbos opgelost. Eind 
goed al goed J 
 
Groetjes van jullie mega coole leidsters, 
Ine, Astrid en Ellen  

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

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Hallo groene monstertjes,  
 
Alweer een artikeltje, yeaaah ! 
Deze maand mochten jullie 
allemaal de detective uithangen in 
ons super-fantastisch-leuk 
Cluedo-spel! Er moest 
uitgezocht worden wie met wie 
gekust had, waar en met welke 
kleren… Jullie kregen een lijst 
met verdachten en gingen op 
zoek! Op het einde van de dag 
kwamen jullie uiteindelijk te 
weten dat leidster Ruth gekust 
had met leider Randa in de 
slaapkamer en dan nog met roze 
glitterschoenen aan ! Als dat 
geen shock was voor sommigen! 
(Aan jullie om uit te maken of 
we al dan niet stiekem een 
beetje gelogen hebben hihi…)  
De week erna hadden jullie maar 

één leuke Sara(h) ter 

beschikking! Het was weer een 

zotte zondag waar jullie iets bij konden leren, namelijk het Rakwilied! Je bent 

geen echte Rakwi zonder het lijflied van de Kwiks echt te kennen vonden wij en 

bij deze kunnen jullie allemaal uitbundig meezingen op een zondagnamiddag, op 

kamp…  

Voor de kwikkies die het toch al een beetje vergeten zijn, zie je hieronder een link 
waar jullie het nog eens kunnen zingen of beluisteren voor wie dat graag wil. 
https://chiro.be/liedjes/afdelingsliedjes/rakwi-lied 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://chiro.be/liedjes/afdelingsliedjes/rakwi-lied
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De zondag daarna speelden we ‘Kwiks in de mijn! Als echte mijnwerkers gingen 
jullie enthousiast op zoek naar schatten onder de grond. Sommige wouden ook 
echt onder de grond graven … We zullen eraan denken bij een volgend spelletje J 
Ook jullie dansje tijdens de sluiting was prachtig haha ! Moeten jullie meer doen!  

De twee zondagen erna was er geen chiro  ! Boeeeehhh! Er was wel 
Duveltophy, waar jullie eigenlijk nog niet naartoe mogen > nog een paar jaartjes 
wachten dus ! Iets om naar uit te kijken …  
En er was ook Etentje waar jullie  konden smullen van onze lekkere pasta’s ! 
Mmmmmm 
 
Gelukkig is er vanaf nu terug chiro, jippie ! Jullie zullen ons waarschijnlijk hard 
gemist hebben…. 
 

Wij jullie ook ? Dat is de vraag…  

 
 
See ya Sunday zoals de coole kids zeggen,  
Jullie MEGA coole leidsters Sara(h)^2 ( lees als Sara(h) tot de tweede ) 

xxxxxxxxxxx 
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Tippers 

 
Dag liefste tippers  
 

De tijd vliegt voorbij want het is alweer november. De week na onze leuke 
achtervolgingstocht was het een nieuwe prachtige zondagmiddag. Het weer zat 
mee en de leidsters hadden er zin in. Door een klein technisch probleem kon het 
leuke spel niet doorgaan maar geen nood want we hadden een plan B. We 
trokken met zen allen naar het bos. Wat was het daar toch mooi door al die 
herfstkleuren. We speelden enkele spelletjes die we bijna niet overleefden en het 
spelmateriaal werd meegenomen door een hond. Gelukkig voor ons kregen we 
het snel terug en konden we verder gaan. Nog een laatste spelletje ‘vind elkaar 
door te fluiten’ en het zat er alweer op. Maar eerlijk is eerlijk: jullie waren toch 
wel gewonnen tegen de leidsters.   
 
 
De week erna was er jammer genoeg geen Chiro omdat het 1 november was. 
Ook op 8 november moesten we jullie teleurstellen omdat er dat weekend door 
het etentje geen Chiro was. Maar enkele van jullie zijn toch komen eten en dat 
maakt het ook een beetje goed he!  
 
 
De laatste zondag was het eindelijk nog eens een normale chirozondag. Joepie! 
Misschien is ‘normaal’ niet het juiste woord. Opnieuw! De laatste zondag was het 
een heel erg TRENDY EN HIPPE zondag. Joepie! En ooooh wat waren jullie goed 
en vooral zeer trendy. Jullie waren steeds mee met de laatste trends op alle 
feestjes. Echte #trendzetters zijn jullie!   
 

Heel veel kusjes van Marthe en Eline  
X X X  
  

 
www.chirosintbartel.be 

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

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

Hellooo tipqueens!  
 

Hup hup, tijd om jullie fat ass op te heffen en calorieën te verbranden! Die zondag 
hadden we een ex- weightwachters reünie maar snoepers als jullie zijn waren de 
kilo’s er alweer bijgevlogen. Zoals altijd hadden jullie weer een hongerken ( zoals 
mayonaisefretter-Hanne ;-) ) maar dat past natuurlijk niet in het strikt dieet. Als 
jullie willen eten, moeten jullie het maar verdienen. Per calorie dat jullie 
verbranden kunnen jullie weightwatchterpunten verdienen die jullie konden 
inzetten voor ETEEEEEN. Meer moeten jullie niet hebben om gemotiveerd te 
raken en die calo’s werden nog nooit zo snel verbrand. Nu hadden jullie jullie 
weightwatchterproof dessertje wel verdiend: chocomousse op basis van griekse 
yoghurt, davet goe was!  
 
Wat een triestige zondag, één van de felbegeerde leiders is deze zondag 
gesneuveld. Alleen wist niemand hoe hij aan zijn einde is gekomen. Jullie haalden 
de Sherlock in jullie naar boven en gingen op onderzoek om te achterhalen door 
wie, door wat en waar hij vermoord was. Daarna deden we een poging om zijn 
geest op te roepen, wat supergoed gelukt was… NOT :p  
De week daarna konden jullie de beentjes losschudden met een Duvelke, euh ik 
bedoel colake, in de hand, op het feestje van het jaar aka Duveltrophy! De dag 
erna was er jammer genoeg geen chiro: Snif snif, wenen :’(  
 
Terwijl de leiding de week erna hard aan het werken was om iedereen te voorzien 
van een lekker pastake op het eetfestijn waren jullie de vrouwtjes van chiro Sint 
Bartel aan het vertegenwoordigen op het weekend van het jaar: ketiweekend! 
Oeeeeh eindelijk samen met de bi ba boyssss op weekend. Spijtig genoeg konden 
we er zelf niet bij zijn maar dat het vonken heeft gegeven is zeker! Ohja, wij 
hebben overal spionnen! Da mag blijkbaar al eens een slowke zijn op de laatste 
avond ;-) Aangezien onze spionnen ook niet van alles op de hoogste zijn EISEN 
we een uitgebreide update van alle roddels!  
XOXO Katroenie  

 
www.chirosintbartel.be 

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

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Andio Chirokwissers! 
 
 
We zijn terug van de partij met onze 4de editie van de Chirokwis... 
Jajajaja, volgend jaar al onze 1ste feesteditie!  
 
STAPPENPLAN hiervoor: 
 

12/03/2015 blokkeer je alvast in je agenda! 
Je gaat naarstig op zoek naar je teamgenoten (OPROEP: wie 

graag wil meedoen maar geen 3 slachtoffers vindt, geef 
gerust een mailtje, wij gaan mee op zoek naar een team) 

Je schrijft je in per mail. 
Je gaat dit jaar TIJDIG op zoek naar de verkleedkledij... 

THEMA... 
 
 

ELLADA ofte HELLAS ofte GRIEKENLAND ofte GREECE... 
 

(laat jullie fantasie maar de vrije loop :-) 
 
 

De dag zelf: zorg voor 4 per deelnemer, zorg dat je nog wat 
extra zakgeld hebt!, en wees stipt om 18u30 in Zaal De 
Spiraal! 

Je neemt de prijs in ontvangst: hoofdprijs, Lucky bastard of je 
gaat naar huis met de roze lantaarn! 

Je praat bij met oude gekenden en keuvelt gezellig na... 

OPROEP 'roze lantaarn' kom met je volledige team en de lantaarn 
terug naar editie 4 en neem gratis deel! 
 
 
 
Chairetismoús 
De kwisploeg 
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Aspi-
meisjes 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Liefste beebies, 
 
Wat niemand nog wou, is gebeurd...doop! Dit jaar is het jaarthema ‘geef 
kleur!’aarom ook de bijpassende opdracht: kleur in je haar. En natuurlijk het 
meest flatterende kleur rood dat je bij de ene al wat beter zag dan de andere ;) 
kuch willekes . 
Dan op naar het kattevoer, de babyvoeding en voor de veggies onder ons, 
rodekool en kaas. De quizronde. We werden in teams van 2 verdeeld door aan de 
hand van hoe snel je chocomouse van een pamper kon likken en op je hoofd 
zetten. Dan de vrage, waar we heel wat over harry potter en papegaaien hebben 
bijgeleerd. 
En als laatste, twister! Natuurlijk geen gewone twister maar met looksaus, 
appelmoes, babyvoeding, chocomouse en rodekool. We roken allemaal naar 
rozegeur en manenschijn. NOT 
Maar dan... het moment waar we allemaal al zo lang naar aan het smachten 
waren...INLEEFWEEK IYAAAAAA 
Helaas heb ik de eerste twee daagjes niet mogen delen met jullie debielen dus 
kan ik hier weinig over melden.. mes excuses.  
Hoe zalig was het wel niet om samen s’avonds gezellig naar een film te kijken en 
ons nog gauw vol te proppen met chips en cola (of melk) om dan smorgens fris 
uit ons bed te stappen en met onze chro matties naar school te wandelen. 
Vrijdagavond was het dan flyeren voor duveltrophy waar er veel gelachen werd. 
Ambiance!   
 
Voor 1 of andere dwaze reden moesten we al ons gerief verhuizen naar het BLO 
en daar hebben we dan ook twee nachtjes nog doorgebracht. Zaterdag was het 
een dag vol bonnetjes knippen en pasta eten bij de lekkere leiders van chiro 
elegast euhm...ik bedoel lekkere pasta eten bij de leiding van chiro elegast.. Na 
het zware werk van de bonnetjes zijn we de zaal wat gaan klaar maken voor onze 
dia-avond. Man, wat zaten er weer pareltjes bij dit jaar! Hierna zijn we maar gauw 
teruggegaan naar onze slaapplek want smorgens moesten we er vlug uit voor 
onze (totaal niet verwachte) FLAIR SHOPPINGDAY! 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Een dag vol plezier lekkere gasten een go-
pro en veel gekochte kleertjes. De traantjes 
begonnen op de terugkeer van de trein al 
wat te vloeien want we beseften dat het 
mooie leven  , voor even toch, voorbij 
was..We mochten naar huis.. 
 
Als afsluiter heb ik toch nog een paar 
prachtfoto’s voor dit artikel wat voller te 
doen lijken  
 
Merci voor de leesmoeite! 
Bazi und slikje 
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Krakjes 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Onlangs vroeg de leiding zich af, wie is nu eigenlijk de beste afdeling van heel de 

Chiro bol? En wij wisten wel wie dat zijn, want wij kennen een groep met de meest 

heldhaftige, vastberaden en dappere tweevoeters van groot Geraardsbergen. Wie 

anders dan de Krakjes! De kans om dat te bewijzen kregen jullie deze maand in 

overvloed.  

De dagen werden donker en de nachten lang, er scheelde iets met het Lokaal. Jullie 

wisten niet wat het was, maar je kon het voelen in je hart. Het Krakjeslokaal was 

vervloekt! Oude geesten woonden nu in het kasteel. Hoe afgrijselijk waren ze niet! 

Tanden zo lang als de teennagels van de leiding. Ogen met vuur en duizend verloren 

zielen. Je er nog geen seconde nar kijken of je was verloren voor altijd. We waren 

volledig radeloos, wat kunnen wij nu doen tegen zulke monsters? Maar gelukkig 

wisten de krakjes wel raad, jullie kregen een wonderbaarlijk idee. Laten we het 

monster gewoon zo hard mogelijk doen schrikken, dan zullen ze wel vertrekken. En 

wat is enger dan een stel levend gevilde en met licht gevulde pompoenenkoppen. De 

strijd was zwaar, en een aantal slachtoffers vielen onderweg. Sommigen werden 

verbannen naar de toilettenhel, anderen bezweken onder het aanzicht van het monster, 

maar uiteindelijk triomfeerden we toch! Met een heus ritueel, riepen we de geesten 

onze begeleiding van onze gezangen op, en dan was het onze beurt!  

BOE! BAAH! BIEH! BLUURGERUURG! FLIP FLOP FLAP!  

We riepen zo hart we konden, en al snel liepen die broekbevlekkers weg! Het lokaal 

was weer van ons. Van de krakjes, van de beste afdeling ooit. 

De weken erna waren helaas een stuk rustiger. Het was met pijn in het hart dat we zo 

lang afscheid van jullie moesten nemen. Maar jullie begeerde leiding moest werken. 

Kun je het je voorstellen? WERKEN? Zo hebben we een heuse fuif georganiseerd. 

Duveltrophy. Een hele nacht lang hebben de mensen gedanst en gefeest, overal tafels 

met chips en cola en zure buurtjes en chupa-choops en lekstokken en spek… het was 

helemaal de Max. Ooit zullen jullie ook het recht hebben de guldenuitnodiging te 

ontvangen. Maar dat is pas als jullie getrouwd zijn! De week daarna was het weer een 

groot feest. Een pastafeest. Pasta zo ver jullie konden kijken. Een aantal van jullie 

zijn komen smullen en smekken, er hebben er zelfs een paar de leiding mee helpen 

opruimen. Ik denk dat we nog veel van jullie kunnen leren.  

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Nu dat achter de rug is kunnen we ons weer focussen op de tijd die komen zal! En 

wat een tijd dat het zal zijn. Christus koning,  , Sinterklaas, Kerstmis, Star Wars, en 

krakjes weekend dat valt op zaterdag 21 november en waar jullie zeker nog een brief 

van zullen ontvangen. Kijk dat eens allemaal, jullie zullen zwemmen in de 

hoeveelheid Chiro, dat beloven we jullie! 

 

Groetjes van jullie leiding, 

Leider Wouter 

Leider Holvoet 

Leider Sander 

Leider Peace Paus 

Leider Jarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Hier een tekening van de  

            geest. Kleur hem maar lekker 

            in, dat zal hem leren! 
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Speelclub 
jongens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Hallo beste Speelclubbertjes! 
 
Hier zijn we weer met vele avonturen die wij samen met jullie hebben beleefd.  
De eerste zondag die we hier in ons artikeltje gaan bespreken was ons super 

fantastisch wiiiwaaawooewwaa Cowboy indianen spel. Als woeste krijgers en 

stoere cowboys trokken wij naar de bos van Overboelare om de deze strijd voor 

eens en altijd te beslissen wie nu de sterkste waren, de cowboys of de indianen. 

Vooraleer we aan deze strijd konden beginnen, moesten wij toch eventjes een 

cool kamp bouwen. Na veel gezwoeg een gezweet zijn we dan aan die furieuze 

battle begonnen en wat bleek dat eigenlijk beide ploegen ongeveer even sterk 

waren.  

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 waren er plots boeren op de Chiro. Mestboeren op precies 
te zijn. Twee rivaliserende boerenfamilies : de familie Vanderstraeten en de 
familie Martens gingen de strijd aan met elkaar om te zien wie de beste en 
sterkste boerenfamilie was in Geraardsbergen en omstreken. Om dat te beslissen 
vroegen zij de hulp van de sterke en ook wel een beetje knappe speelclubbers. 
We deden spelletjes zoals echter boeren zouden doen: klompenpetanque, 
koeienvoetbal en nog vele andere spelletjes. Hoho dat was me een leuke zondag. 
Het was zo leuk dat die dag zo voorbij vloog en dat het helaas weer tijd was om 
naar huis te gaan.  
 

Vervolgens hadden we 

nog een zondag en dat 

was een nog veel 

leukere zondag! Amai! 

Zoals jullie misschien al 

op het nieuws hadden 

gehoord wil de 

overheid de 

suikerdranken zoals 

Cola en limonade 

duurder maken door 

een Suiker tax er op te 

zetten! Helahola zeker dachten de speelclub. Niet met ons eh vriend! Dus hadden 

3 slechte suikertaxinspecteurs alle klontjes suiker op aarde weggenomen en 

moesten jullie die proberen terug te stelen. MAAR! Zij hadden wapens! Dus jullie 

moesten snel en behendig zijn om ervoor te zorgen dat niet werden afgeschoten 

door die 2 verschrikkelijke en wel zeer knappe suikertaxinspecteuren. Jullie 

moesten dan die suiker naar de snoepfabrikant Willy Wonka en zijn slaafje Bjarne 

Wonka brengen. Na vele suikerklontjes te hebben verzameld hadden jullie alle 

suiker van de hele wereld terugverdiend en had Willy Wonka als beloning warme 

chocomelk gemaakt!! Joepie !!!! amai dat was zo lekker.   

Daarna hebben we vele leuke 

sportspelletjes gedaan en toen was 

de Chiro helaas pindakaas weer 

gedaan!   
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Rakkers 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Beste rakkertjes 
 
Op een mooie zondag begon het 
allemaal, we kregen het vreselijke 
nieuws dat er terrorisme om de 
hoek loerde in Geraardsbergen, 
dus het was jullie taak om het 
tegen te gaan door zelf straten te 
gaan bezetten! Jullie werden in 
ploegen verdeeld, en de strijd om 
de straat was van start gegaan! 
Uiteraard was dit een stadspel, 
omdat jullie supercoole leiding 
weet dat jullie dat doodgraag doen. ~knipoog~  
Jullie gingen de stad in, maar daar werden jullie al rap geteisterd dood 2 
terroristen, waarvan er een echt zo lelijk is als de nacht (Pieterjan). Deze 2 zijn er 
om jullie levens en bommen te stelen en jullie vast te binden, Hé Gustav? De 
bommen lagen verstop, overal en nergens! Ze hadden verschillende kleuren en 
elk had zijn waarde... Hiermee moesten jullie terug de stad door naar het 
karmelieten waar Cobbaert en Ward DB zaten om gebieden te verkopen, het was 
een hevige strijd en spannend dat dat was... Maar uiteindelijk won team rood het 
spel! Proficiat aan deze dappere strijders! 
 
De komende 2 weken was er spijtig genoeg geen chiro. De eerste zondag kwam 
dit omdat de leiding een megafuif gegeven had en dazrdoor even moest 
uitrusten. De zondag erna was er weer geen chiro en deze keer was het de fout 
van Yoghurt, hij had zoveel honger dat hij 10000 kilo spaghetti gemaakt had... Hij 
kreeg die spaghetti allemaal niet op waardoor we maar een heus pastafestijn 
organiseerden.  
 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De zondag erop was er iets heeeeel ergs gebeurd!! Leider Ward Debiel was in 
elkaar geslagen :o. Hij belandde daardoor in het ziekenhuis maar kon zich van heel 
het gebeuren helemaal niks herinneren. Daarom moesten jullie de Sherlock 
Holmes in jullie zelf naar boven halen en de dader, locatie en het wapen te weten 
komen. Jullie vonden al snel het moordwapen dat de dader zomaar in een boom 
had gehangen. Het was een ketting die volhing met bloed!!!! Maar de locatie en 
natuurlijk het meest belangrijke de dader bleven nog een raadsel. Uiteindelijk was 
het Kobe Mertens die de juiste combinatie wist.  
Het was Kobe Van Limburg met de ketting in het rakkerslokaal! De sloeber!! 
Maar bon.. Dat was het dan weer voor deze keer!  
 
Tot de volgende keer! Veel liefs van jullie leiding! 
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Toppers 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Hallo daar chicky magnets, ja jullie die de stad onveilig maken door al de 

vrouwelijke aandacht te trekken met die onweerstaanbare knapheid! 

 

Het was me weer wat de laatste weken! Want…. G’Town had een probleem! 

Vroeger was Geraardsbergen een beruchte stad voor gangsters maar deze waren 

weggejaagd door de politie! Hierdoor kon de stad geen zwart geld meer innen en 

kon de burgemeester geen extra centje meer verdienen! 

Blijkbaar had den Guido er niks beter op gevonden om jullie de toppers als 

snoepjesgangster in te zetten en de stad onveilig te maken, maar daar was de 

leiding het niet mee eens!  

 

 

Zij werden super agenten die jullie terug op 

het juiste pad zou helpen en zo ervoor 

zouden zorgen dat jullie niet zoals leider 

Jasper zouden worden: dik en lelijk. 

Het was al duidelijk dat jullie overal in het 

stad snoepjes aan het dealen waren en zelf 

stukken van Geraardsbergen opkopen om 

jullie basis te verstevigen, gelukkig reedt de 

politie rond met de auto om de gangsta’s 

op te pakken en jullie te straffen voor jullie 

daden! Uiteindelijk was er één bende die 

duidelijk gewonnen had! Zij kregen 

supervoordelen in het grote eindspel waar 

ze een voorwerp moesten beschermen met materiaal, dan moesten de 2 teams 

zoveel mogelijk schade aanbrengen bij het ander team!  

 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
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Na dit prachtig spel werden we uitgedaagd door de rakkers! Hieruit volgde een 
belachelijke poging om ons te verslaan in voetbal, het werd 1 000 000 – 0,1 voor 
de toppers uiteraard en zo eindigden we onze zondag al feestend. 
 
Vele kusjes, knuffels en lekjes jullie helden: De Toppersleiding 
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Kerels 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Dag beste kereltjes, 
 
Ons verhaal begint deze keer op de 

zondag van 25 oktober. Jullie 

leiders hadden, zoals gewoonte, 

een groot spel voorbereid maar 

omdat we met net iets teweinig 

waren vielen we terug op plan B 

( ja wij hebben ook altijd een plan 

B, C en D ).  

Deze keer was plan B een 

vossenjacht, jullie werden verdeeld 

in 2 ploegen waarvan één ploeg 

met vijf minuten voorsprong 

mocht vertrekken. Deze moesten 

dan sporen achterlaten zodat de 

tweede ploeg hen kon inhalen. De 

ploeg die eerst was vertrokken had onderleiding van kwinten zijn gigantisch 

brein een snood plannetje uitgebroed om het achterlopende team op een 

achterstand te brengen. En het plan werkte! Hoe het net allemaal in zijn werk 

ging moet je maar eens aan kwinten vragen, hij vertelt je maar al te graag over 

zijn heldenverhaal.  

Na een race die jullie van de hoogste toppen tot de laagste dalen van 

geraardsbergen bracht werden jullie teruggestuurd naar het karmelieten. Daar 

speelden we naar gewoonte nog een lekker potje hockey en honkball.  

 

 

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


 25 

 

Omdat het de week erna duveltrophy was en de week daarna het geweldige 
ketiweekend en etentje was springen we nu naar de zondag van 15 november. Het 
weer is al wat kouder maar toch stapten we naar de abdij voor een lekker 
ouderwets potje paintball. Maar de geweldige kerelsleiding had een nieuwe 
gamemode voorzien, namelijk “headquarters”! Elk team kregen een walkie talkie 
en zo moesten de teams de headquaters lokaliseren en het juiste kwadrant en 
bezetten. De geweldige namiddag eindigde wel in mineur. Onze geliefde Aaron 
huppelde met een houten mandje vredig door de bladeren toen een verdoken 
trapje hem grandioos tot val bracht. Hij viel met zijn nagel op het mandje en deze 
was dan ook kapot ( rip in pepperonies “de nagel”, 15/11/2016 never forget). Na dit 
moment van verdriet bracht Aaron er ons weer bovenop door het spel 
weerwolven te leiden, dit verliep dan ook vlekkeloos 
en bracht ons veel plezier. 
Kortom het was weer geweldig, en we kijken al uit 
naar de volgende weken! 
 
De geliefkoosde leiding,  
 
Niels, Evert, Dickson und Bassievrucht 
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Aspi-
jongens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Beste vrienden en sloebers, 
 Vandaag gaan we jullie wat vertellen over de voorbije maand. Er is weer heel wat 
gebeurd, naar aanleiding van onze fantastische fuif ‘ Duveltrophy’ hebben we heel wat 
promotiewerk gedaan, zoals de plakkaten opzetten waar we allemaal heel goed 
hebben geholpen. Met de plakkaten in de hand gingen we de strijd aan met de harde 
ondergrond van Geraardsbergen. We maakten fenomenale constructies waarbij onze 
creatieve gedachtegang volledig tot zijn recht kwam. Uiteindelijk verzamelden we 
allemaal terug op het Karmelieten, waar we samen het laatste plakkaat geplaatst 
hebben. Dit bleek onze beste prestatie te zijn, en werd in het thema ‘de herfst’ 
ingekleed.  

 

 

De volgende zondag speelde we het 
grote facebook fotozoektocht spel. De 
sexy leiding gaf opdrachten die we 
moesten volbrengen door foto’s te 
nemen. Er werden massaal foto’s en 
opdrachten op facebook geplaats, 
achteraf bleken sommige opdrachten 
zelf voor aspi’s toch nog iets te 
moeilijk. Na een helse tocht door de 
prachtige straten van G-Town, en het 
trekken van tienduizenden foto’s was 
het tijd om de winnaar bekent te 
maken. Stiekem heeft de leiding 
gesjoemeld met de puntjes, en zichzelf 
tot winnaar uitgeroepen. Stoute 
leiding toch. maar de zondag vloog 
voorbij, waarna de sloebertjes weer 
terug naar de mammie en pappie 
mochten gaan. 
  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
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Maanden voorbereiden, vergaderingen en sponsoring cumuleerde tot een groot feest 
namelijk de Duveltrophy. Het was weer een prachtige editie. Het bier vloeide uit de 
kranen en de Duvels vlogen over den toog, er werd gedanst, gelachen en gedronken. 
Iedereen was heel tevreden over de dj’s uitzonderlijk over eentje die een hele mooie 
overgang maakten. Kids with guns zijn de allerbeste dj’s ter wereld jullie moeten zeker 
op Tomorrowland komen. Nadat we alle feestgangers uit de zaal geveegd hadden 
moest er natuurlijk ook nog gekuist worden. Na een lange nacht werken wegen de 
laatste luitjes uiteraard nog iets meer, maar we lieten het niet aan ons hart komen en 
werkten lustig verder tot de laatste beker blonk als een spiegeltje. Daarna konden we 
eindelijk moe maar voldaan naar ons bedje.  
 
De week nadien was het naar jaarlijkse gewoonte terug tijd voor ons overheerlijk 
pastafestijn. Waar de aspi’s de belangrijke taak als afwasmachine tot zich nemen. Niet 
iedereen nam die taak even serieus, maar gelukkig waren er nog Robin en Thibaut die 
de hele tijd hun handen uit de mouwen hebben gestoken. Die mogen hiervoor eens 
beloond worden door de leiding.  
 
De aspi’s waren blij dat het nog eens een normale Chiro dag was. We moesten allemaal 
verkleed zijn als bracka-boy, dat was niet voor iedereen duidelijk want sommige waren 
verkleed als een Gabber, andere als enorm marginale mensen. De leiding wou ons eens 
plagen, en we moesten door het stad lopen met ons bracka kledij. Op onze uiteindelijk 
bestemming werden we verrast door een spelletje margi olympic.  Iedereen kon 
iedereen uitdagen in verschillende café disciplines, waardoor er eens goed marginaal 
kon gedaan worden. Gabber Jannes was de welverdiende winnaar van het spel maar 
dat wist je natuurlijk al. De marginaliteit druipt zo van zijn lijf. 
 
Groetjes van aspi jongetjes   
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