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Kalender 
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 
 
Zondag 24 januari :  Chiro.  
    31 januari  Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 
Zondag 7 februari :  Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 
Zondag 14 februari :  Geen Chiro. (wafelenbak)  
        
Zondag 21 februari :  Geen Chiro. (ontspanningsweekend) 
 
Zondag 28 februari :  Krakelingen. (info volgt) 
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Dag liefste  ouders/oud-leiding/kookouders/... 
 
Binnenkort is het weer zover: 
wafelenbak! Dit jaar vindt de 
wafelenbak plaats op 11,12 en 
13 februari. Zoals elk jaar willen 
wij dit jaar opnieuw ongeveer 
15.000 wafels bakken en 
daarvoor hebben we natuurlijk 
heel wat helpende handen 
nodig!  
 
Dus jullie horen ons al komen...  
 
We bakken van donderdagochtend tot zaterdagochtend constant door. 
Heb je zin om te komen helpen? Laat dan gerust iets weten.   
Je kan kiezen tussen donderdagnacht, vrijdag overdag, en 
vrijdagnacht.  
 
Bak je liever thuis wafels? Geen probleem! Geef ons een seintje en 
dan brengen wij woensdagavond de ingrediënten bij jou thuis.  
 
Uiteraard hebben we niet enkel bakkers nodig, maar ook chauffeurs 
die de kinderen bevoorraden bij het ronddragen van de wafels op 
donderdag en vrijdag. Hiervoor zijn wij dus ook nog op zoek naar 
enkele helpende handen.  
 
Laat zeker iets weten als je een handje wil toesteken en alvast 
bedankt! 
 
Groetjes 
Werkgroep wafelenbak 
 
jolien_sevenoy@hotmail.com 

mailto:jolien_sevenoy@hotmail.com
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Krakjes 

 
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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Krakjes in beeld 
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Speelclub 
jongens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Dag beste gele avonturiers! 
 
Hier zijn we weer met de mooiste herinneringen van de afgelopen 4weken, 
waarvan elke zondag een waar avontuur was. Om te beginnen bij het eerste 
avontuur moeten we teruggaan naar Christus Koning. Neen, dit was niet een 
ganse dag in de kerk zitten maar wel een GROTE prehistorische namiddag waar 
er jammer genoeg maar 4 GELE oermensen van het mannelijk geslacht waren. 
Jullie oer leiders danken deze vier oer mannetjes hiervoor. 

 
Het volgende Avontuur was toen een goedheilig man namelijk Sinterklaas naar 
onze Chiro kwam. Hij sprak alle brave kindjes aan en gaf ze een lekker zakje 
snoep. Juist leider Simon, deze was een beetje stout geweest volgens de sint 
omdat hij af en toe wel eens te veel durft snoepen, maar toen hij beloofd had aan 
zwarte piet dit niet meer zo veel te doen kreeg hij uiteindelijk toch zijn zakje 
snoep. 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Het 3e avontuur was op een zondag waar we voor het eerst zonder de oudste 
afdelingen waren, genoeg redenen om dit te vieren en hoe anders doen we dit 
dan naar de Binnenspeeltuin te gaan. Na uren maar werkelijk uren stappen 
bereikten we de Jungle waar de grote giraf woont. En alsof dit nog niet genoeg 
was, kwamen we ook nog eens een oude bekende tegen in deze wildernis. Het 
was Namelijk Sinterklaas Die voor de 2e keer besloot alle avonturiers uit de jungle 
een zakje snoep te geven. Toen de sint weer vertrokken was besloten enkele 
mooie leiders ( namelijk leider Brecht, Daan en Bjarne) om mee te gaan oorlog 
voeren in het ballenbad tegen de Rakkers die zich duidelijk niet konden verweren.  

 
En tot slot het laatste avontuur was er eentje die er voor zorgt dat elke 
speelclubber elke zondag naar de Chiro wilt blijven komen. Het was namelijk de 
zoektocht met GUSTAF COLUMBUS ‘ de vergeetachtige ontdekkingsreiziger’ die 
was vergeten waar hij de speelclubmascotte had gelegd. Zo zochten we gans 
Geraardsbergen en omstreken af, Maar hij had deze toch wel niet gewoon in zijn 
grijze Combo vaartuig laten liggen zeker. 
 
Dit was het alweer voor deze editie, volgende keer zijn we er weer met nog 
gekkere avonturen.  

Veel liefs jullie leiding.  
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Rakkers 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Beste groene kiwi's 
 
Het is weer tijd voor het maandelijks artikeltje dat jullie geheugens zal opfrissen.  
Het begon allemaal op een zondag, niet zo ver hier vandaan. Het was 14u00. Elke 
leider blies op zijn fluitje en het was zo ver, het was weer CHIRO!  

Na de opening werd jullie uitgelegd dat één van jullie de uitverkorene was en hij 
zich mocht kronen tot de nieuwe superheld. Jullie werden getraind door de beste 
soldaten. Jullie leerden al je krachten te gebruiken tot het uiterste. Er stond 
diezelfde dag nog een andere superheld zijn beurt op te wachten. Het was die 
goed heilig man, namelijk Sinterklaas met zijn 2 zwarte pieten. Natuurlijk waren 
alle rakkers braaf geweest en daarom kreeg iedereen een lekker zakje snoep.  
 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Een week later waren er niet zo veel rakkers, maar degene die er waren zullen er 
geen spijt van hebben. We gingen met z'n allen naar binnenspeeltuin 'De Grote 
Giraf'. Maar dat was niet alles. Ook deze week kregen jullie bezoek van een 
speciaal iemand. De sint is een beetje dement want hij was vergeten dat hij de 
week ervoor al geweest was. Ook deze week waren alle rakkers natuurlijk braaf 
geweest.   
 
De week erna was het tijd om het sportieve in jullie naar boven te halen, want het 
was tijd voor de paralympics! We keken eerst naar jullie mentale achterstand en 
gaven jullie een daaraan aangepaste fysieke achterstand. Er waren verschillende 
sporten waarbij er rakkers waren die voordeel konden halen uit hun handicap. 
Zoals Lars die het tijdens het honkballen veel makkelijker had omdat hij een 
tennisracket vastgebonden had aan zijn arm. Maar er waren er ook zoals Jules die 
in elke sport even slecht waren. 
 
Ziezo dat was het alweer voor deze keer, groetjes jullie teerbeminde leiding!  
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Toppers 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Wat is er nu weer 
allemaal 
gebeurd????!!!?? 
 
Zoveel eigenlijk niet 
( maar 2 zondagen). 
De weergoden waren 
ons weer eens goed 
gezint, op CHRISTUS 
KONING, alle dagen 
geven ze warm en just 
om diene moment, da 
wij nen ganse dag chiro geven, is het kouder dan in Groenland. 
Maar buiten het ijzige weer hadden de leiders en leidsters een spel ineen 
gestoken voor CHRISTUS KONING, er was vol van verbazing en verwondering 
toen het spel werd uitgelegd. Heel eventjes stond de tijd stil. 
Voorlopig heb hierbij niet veel te vertellen, buiten het feit dat de spaghetti goed 

was en dat de 
toppers met hun 
volledig aantal 
aanwezig waren :p 
Het was een plezante 
dag.  
En nog eens een 
prettige feesten aan 
alle ouders 
toegewenst van alle 
leiding van Chiro Sint 
Bartel. 
 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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(2de zondag) 
Is dit het echte leven- 
Is dit maar fantasie 
Gevangen in een lawine 
Geen ontsnappen aan de werkelijkheid 
Open je ogen 
Kijk naar de hemel en zie 
dat ik maar een arme jongen ben, 
ik verlang geen medelijden 
Omdat ik gemakkelijk kom, gemakkelijk wegga 
Een beetje hoog, een beetje laag 
Hoe de wind ook mag waaien, ik geef er niets om 
“Queen- Bohemian Rhapsody” 
Een mooie tekst voor deze mooie prent…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buiten de vertrouwenspellekes en alle andere coole sporten hadden we hoog 
bezoek van de Sint!!! 
Dit was een mooie afsluiter, zodat de toppers wat konden leren voor hun 
examens! Iedereen was heel flink geweest!! Ook de leiding (natuurlijk). 
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Kerels 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

 
 
Gegroet!! 
 
Zijn jullie klaar voor de nieuwe hoogtepunten van de voorbije weken?  Voor de 
epische terugblik op de maand die weeral zo snel gepasseerd is? Hou jullie klaar 
want hier beleven jullie alles opnieuw! 
 
Enkele weken geleden werden jullie allen uitgenodigd voor een weekend waar 
niets is wat het lijkt en waar alle grenzen zouden verlegd worden, namelijk het 
legendarische ketiweekend. Op dit weekend konden jullie samen met de andere 
Chirojongens – en meisjes van ons gewest (Denderland) ravotten. Nieuwe 
vriendschappen werden gesmeed en jullie zouden terugkomen als een hechte 
kerels groep om… samen heerlijke spaghetti te komen eten op ons eetfestijn 
zondagmiddag! Jammie 
 
Na zeven dagen van gemis en heimwee naar de Chiro namiddag stonden jullie 
paraat om de volgende zondag met ons te beleven. Helaas waren de weergoden 
ons niet gunstig gezind en deden ze ons regen cadeau. Veel regen. Liters! Het 
ideale moment om jullie pokerface boven te halen en te tonen hoe goed jullie 
waren in dit notoire kaartspel. Jullie streken de winsten binnen, sommige kerels 
iets meer dan andere en schopten het tot multimiljonairs. Dé grote strijd werd 
echter gewonnen of verloren op de PS2 waar jullie elkaar konden uitdagen voor 
een spelletje racen, en zo elkaar konden elimineren. Na het lavertje kregen we 
nog hoog bezoek, de Sint en zijn pieten wisten ons te vertellen dat menig kerel 
wel eens op de vingers getikt moest worden. Al bij al werd jullie toch het fel 
gegeerde zakje snoep gegund waar jullie lekker konden van smullen. 
 
 

 

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 spraken we af om 10 uur aan de kerk voor alweer een 
memorabele dag, een dag waarin we ons ego even opzij schoven en ons richtten 
tot God, en samen dankbaar zijn voor de mooie dingen der aarde. Na onze 
engelenstemmen in de mis te laten horen konden we aanschuiven voor het 
middagmaal dat we verorberden in de mozaïek. Na elk 7 borden spaghetti en 2 
liter tabasco waren jullie on fire om het namiddagspel te spelen. Hierbij werd de 
abdij gedurende meerdere uren onveilig gemaakt. Deze leuke dag was dan ook 
snel gepasseerd. 
 
Helaas was dit het einde van een leuke periode, want winter was coming and so 
were exams. Examens, een tijd waar ontspanning slechts een illusie is en waar 
letters letterlijk voor de ogen beginnen dansen. Een tijd waar minuten uren lijken 
en dagen eeuwen, alsof de tijd even stilstaat. Een tijd waar jullie konden bewijzen 
dat jullie naast de grappige, gemotiveerde kerels bende ook nog eens de 
intellectuelen van de toekomst zijn, en jullie het dan ook op zondagnamiddag te 
druk aan het studeren zijn om naar de Chiro te komen. Hopelijk zijn de examens 
goed gelukt! 
 
Peace Out 
De kerelsleiding  
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Aspi-
jongens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Beste snoepers, sympathisanten, mensen op de wc die niets anders te lezen 
hebben,... 
 
Er zitten weer enkele dolle en minder dolle weken op. Laten we met de dolle 
weken beginnen. 
Op een koude zondagvoormiddag omstreeks 10u verwachtten wij jullie talrijk aan 
de prachtige Sint-Bartholomeus kerk van Geraardsbergen voor alweer een 
memorabele Kristus Koningkst. Helaas was de motivatie zoek van de meeste 
aspiranten wegens “werk voort school” en andere belachelijke excuses. Nu ja 
enkelingen hadden toch al hun moed bij elkaar geraapt om alsnog aanwezig te 
zijn op de meest epische zondag vant jaar. Het begon met een spelletje baren 
met de vrouwtjes. Vince was de enigen boy die niet was gaan oefenen om te 
zingen, dus had hij het voorrecht met alle vrouwtjes te “spelen” wat hij natuurlijk 
totaal niet erg vond. Na het spelletje baren en nadat Vince zijn libido terug op een 
gezonder peil was gezakt om het heilige huis van de Heer te betreden konden we 
ons klaarmaken voor de jaarlijkse misviering. Het was een heus feest vol met 
citaten uit zowel het oude als het nieuwe testament vergezeld door 
engelengezang van ons eigenste koor en Thibaut. Na het ontvangen van het 
lichaam van de Heer Jezus Christus en enkele laatste diepe, serene woorden van 
de deken was het jaarlijkse schouwspel alweer afgelopen. Iedereen kon na de 
misviering (die by the way de max was) afzakken naar de eetzaal van de Mozaïek 
om te genieten van een heerlijk bord spaghetti bolognaise dat nog over was van 
etentje. Dat was smullen! Na een deugddoende maaltijd konden we ons 
klaarmaken voor de spelletjesnamiddag. Iedereen zakte af naar het prachtigste 
en ook nog eens het enige park van Geraardsbergen: Het abdijpark. Jullie 
moesten jullie stamhoofd van jullie oermensen-stam bevrijden door enkele 
opdrachten te doen. Ik heb geen idee meer wie gewonnen heeft, maar ik ben er 
zeker van dat ze enorm blij en fier waren op zichzelf. Proficiat aan hen! Moe maar 
voldaan konden jullie achteraf nog genieten van nen warme choco-melk en nen 
lekkeren waffle om daarna huiswaarts te keren. 
 
 

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 besloten we om nog eens te gaan sporten, dus we staken de 
dender over om ons te begeven naar bowling De Kaai. De aspiranten waren 
natuurlijk niet opgewassen tegen de stalen spierballen van de leiding en moesten 
dus maar de nederlaag ondergaan. Ik ga er geen verdere woorden aan vuil 
maken, want de vernedering was toen al zwaar genoeg. Na maar liefst twee 
spelletjes van deze moeizame sport waren de aspiranten volledig uitgeteld. We 
speelden nog wat spelletjes zoals racen, kickeren etc om ons daarna terug naar 
onze vertrouwde stek op het karmelieten te begeven. Daar aangekomen kregen 
we het fantastische nieuws dat de goedheilige man met zijn twee donkerkleurige 
kompanen in aantocht waren. De aspiranten bouwden een prachtige troon voor 
de sint en mochten allemaal eens op de schoot gaan zitten. Alle aspiranten waren 
relatief braaf geweest het voorgaande jaar en werden beloond met een zakje 
snoepgoed en een mandarijntje. Wegens terreurniveau 3 kon de heilige Sint-
Nicolaas helaas niet zo lang blijven en was hij snel weer weg. Na deze zondag was 
het even geen chiro meer voor jullie, want de sombere tijd van de examens was 
aangebroken.. ;( Wanneer jullie dit lezen zullen deze gedaan zijn en zullen jullie je 
rapport met ongetwijfeld prachtige resultaten reeds ontvangen hebben en terug 
kunnen genieten van jullie vrijheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geniet van de feestdagen en we wensen jullie allen een zalig kerstfeest en een 
Gelukkig 2016! 

 
 
Ondergetekend, 
 
Randa, Segers en Ferre 
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Pinkels 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Dag allerliefste paarse monstertjes! 
 
WEEN-WEEN-WEEN   2 weken geen chiro, wat?!  
Onze chirorok begon al wat stoffig te worden nadat hij twee weken in de kast bleef 
liggen, maar GELUKKIG, was er ein-de-lijk terug chiro op zondag! 
Oké waar moet ik beginnen...  
Het spelletje dat we speelden had iets te maken met wind, zon, regen en sneeuw. 
Hmm... Ik weet het weer! We speelden een weerspel! De weervrouwtjes waren even 
het noorden kwijt en ze wisten niet meer zo goed welk seizoen we nu waren. Elk 
groepje vertegenwoordigde een seizoen en zo moesten jullie strijden om de zomer, 
winter, herfst of lente! Conclusie van de dag: de pinkels zijn de beste weervrouwtjes 
ter wereld!  
De week erna was het Christug Koning: de feestdag van de chiro! Helemaal 
vermomd als echte oermensen verzamelden we aan de kerk. De dag begon met een 
misviering. Daar mochten jullie luisteren naar leuke tekstjes en het prachtige gezang 
van ons eigen koor! (applausje voor het koor, wat zingen ze toch zo geweldig goed!) 
Nadien vulden we onze buikjes met overheerlijke spaghetti. Smuller de smul!  
Als hoogtepunt van de dag speelden we een spel in de Abdij, jullie moesten door 
allerlei spelletjes uitzoeken waar mama mamoet was. Jullie deden dat heel goed en 
uiteindelijk kon mama mamoet herenigd worden met haar baby’s. Ouuuuh!   
 Om deze leuke dag af te sluiten, waren er lekkere koffiekoeken en chocomelk. 
Lekkeuuuuur! 
De belangrijste dag van het jaar was aangebroken... Het bezoek van Sinterklaas en zijn 
zwarte pieten. Jullie zouden eindelijk te weten komen of jullie braaf geweest zijn of niet. 
Voor alle ongeruste lezers: oja, jullie kapoen(en) (is) (zijn) braaf geweest!  
We versierden het volledige lokaal en jullie maakten prachtige tekeningen om nadien af 
te geven, echte kunstwerkjes (al zeg ik het zelf!)  
 

Bij deze zitten we aan het einde van onze avonturen en dus ook aan het einde van het 
artikeltje, snif... 
Veel liefs en vele knuffels van jullie paarse leidsters, 
Ruth en Yara  

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

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Dag allerliefste Speelclubbers! 
 
Het begon allemaal op een regenachtige dag in Chiroland. 
’s Morgensvroeg verzamelden jullie verkleed als een oermens aan de kerk op de 
markt om samen een superleuke dag vol leuke spelletjes te beleven want het was 
weer KK!  
 
Jullie deden enkele spelletjes en gingen daarna ook samen naar de mis. Na de mis 
mochten jullie smullen van de lekkere spaghetti die de kookouders voor jullie 
hadden klaargemaakt. 
 
Na de middag begon het echte werk: De baby’s  waren hun mammoetmama kwijt 
en jullie moeten deze terug vinden. Jullie werden opgedeeld in verschillende 
groepjes om de baby’s te helpen hun mama terug te vinden. Aan de hand van 
spelletjes kunnen ze stukjes van de kaart verdienen om de mama terug te vinden.  
Op de kaart stonden muurtekeningen die jullie moesten ontcijferen. Jullie hebben 
dan ook allemaal jullie best gedaan om de mama terug te vinden! Omdat alles 
goed gekomen was dankzij jullie, kregen jullie nog een lekkere koffiekoek en 
warme chocomelk. Dat hadden jullie wel verdiend!  
 
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint! 
De week na KK was het al weer tijd voor het bezoek van de lieve Sint! Jullie 
versierden het lokaal heel mooi en maakten speciaal voor de sint en zijn pieten 
een mooie troon en mooie tekeningen. Ik kan jullie ook iets verklappen…. De Sint 
en zijn pieten waren er echt heel erg blij mee! En omdat jullie allemaal braaf 
geweest waren, kregen jullie allemaal een pakje van de sint waar jullie van 
konden smullen. Nadat de Sint en zijn pieten terug weg waren hebben we nog 
enkele leuke spelletjes gespeeld en deze leuke zondag zat er al weer op.  
Ra, ra, ra,… 

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 het al weer tijd voor een ander leuk spel!  
Jullie deden samen het megamemoriespel.  Wanneer jullie 2 dezelfde spelletjes 
omdraaiden, speelden jullie dat spelletje. En wat waren jullie goed!  
De volgende zondag was het een beetje een speciale zondag, want toen 
speelden we samen met de Pinkels en de kwiks en spel. Jullie mochten per 
afdeling hapjes en drankjes maken, het lokaal gezellig inrichten en jullie kregen 
ook allemaal een kattensnoetje, want ja,  we keken naar de film Minoes!  
Wat was dat toch zo gezellig! Jullie mochten dan ook al jullie lekkers opeten 
tijdens de pauze! J Wij hebben er alvast van genoten!  

 
We kijken al uit naar de volgende zondagen! 
Jullie allerliefste leidsters, 
Ellen, Ine & Astrid xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Kwiks 
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Dag vrienden! 
 
Hier zijn we weer met weetjes over jan en alleman, want wat hebben jullie 
allemaal weer uitgestoken? 
Er was die ene koude dag, Kristus Koning genaamd. Jullie waren voltallig 
aanwezig! Hoeraatjes voor iedereen! Gullen hebt da goed gedaan!  
De week erna hadden we bezoek van de Sint. Aangezien jullie (of de meeste toch) 
allemaal super (uhum) braaf geweest waren kregen jullie lekkers mee naar huis. 
Jullie konden het wel gebruiken, want de examens stonden voor de deur! Hopelijk 
is het bij iedereen goed gegaan! 
 
Na die donkere periode was het zo ver, hét moment waar jullie zoo lang op 
hadden gewacht. Het super-megacoole-fantastische-over-the-top-keti-
kerstfeestje. Aangezien jullie wouden socializen met de boys zorgden de leidsters 
ervoor dat jullie mannelijke wederhelften er ook bij waren! Het was een avond om 
nooit meer te vergeten. Er werden cadeaus uitgedeeld, vampiertje gespeeld, 
geslowd en jullie werden onderworpen aan een speeddate die jullie waarschijnlijk 
nog de rest van jullie dagen zullen herinneren… ;) Maar toen was het tijd om 
afscheid te nemen…. Niet getreurd! Binnenkort staat Valentijn voor de deur! 
 

XOXO 
Jullie persoonlijke heldinnen 
Coenie & Katrien 

Tiptiens 
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Aspi-
meisjes 

 
www.chirosintbartel.be 

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

Dag lieve aspi’s! <3 
Aangezien het voor ons examens zijn én jullie zeeën van tijd hebben, hebben we een 
spelletje voor jullie gemaakt! In volgende foto zijn zeven verschillen verstopt. Wie ze 
als eerste alle zeven vindt en ons op één of andere manier toont, krijgt een cadeautje! 

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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GO–SPORT en  

Chiro Sint-Bartel 
 

 

Beste ouders en Chiroleden 

 

Onze leden ontvingen de laatste weken kortingkaartjes van GO-SPORT, 

20 % korting op alle schoenen en 10 % op de rest van de winkel. 

Telkens als er iemand van de leden aan de kassa een aankoop doet 

wordt deze kaart ingelezen en krijgt de club 5% sponsoring van het 

aangekochte bedrag! Met dit bedrag zijn wij vrij wat wij willen aankopen 

in de winkel of eventueel bestellen in een cataloog, bijvoorbeeld 

sportmateriaal voor op kamp en op zondagnamiddag.  

Opgelet, niemand van de leden heeft aankoopverplichtingen!!!!  
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