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Kalender 
 

Zondag 7 februari :  Chiro. Vriendjesdag (zie pag 23) 
       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) 
 
Zondag 6 maart :   Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

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

Zondag 20 maart :   Chiro. (geen chiro vanaf tito’s) 
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
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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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Nieuwjaarsspeech 
van de 
voorzitter 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Beste Chirosympathisanten, 
 
Zoals iedereen wel weet, is onze chiro 
een jeugdbeweging. Dit woord wil ik 
graag eens verduidelijken. 
Jeugdbeweging bestaat uit het woord 
jeugd en beweging. Dit kunnen we dan 
opnieuw samen voegen in een activiteit 
namelijk “jeugd IN beweging”. Maar laat 
ik het eerst even hebben over “jeugd” 
want dit is het hoofdbestanddeel van de 
chiro. 
 

Als we spreken over jeugd dan hebben 
wij het vooral over kinderen tussen de 7 
jaar en de 17 jaar. En wat doet die jeugd 75% van hun tijd? Inderdaad, bewegen. Dit 
doen zij door zich te amuseren, ieder op zijn of haar manier. De ene gaat sporten, de 
andere gaat naar kunstacademie, nog andere gaan naar een jeugdbeweging en 
sommigen doen dit alles gecombineerd. De jeugd heeft dus duidelijk nood aan 
beweging en ontspanning. 
 

De bedoeling is dus dat de kinderen plezier maken, zich kunnen ontspannen samen 
met anderen. Spelletjes en activiteiten waar hun creativiteit naar boven kan komen, 
geven aan de jeugd ook een zeker zelfvertrouwen. Bij ons in de chiro kunnen de 
kinderen zich ontspannen samen met hun leeftijdsgenoten in hun specifieke afdeling. 
Zij leren er samen zijn en samen spelen in alle omstandigheden en voor meer dan 
gewoon maar één uurtje. 
Op de weekends en kampen leren zij samen spelen in een veel minder vertrouwde 
omgeving. Zij komen er in aanvaring met het ochtend-, middag- en avond humeur van 
hun vrienden en ook van hun leiding. Ook dit behoort tot de algemene ontwikkeling 
van de jeugd. Samen spelen of werken met oudere of jongere kinderen is voor 
sommigen een bijkomende opdracht binnen de chiro. 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Tot de jeugd behoren ook nog de jong volwassenen vanaf 16 jaar. Ook zij hebben een 
rol binnen de ontwikkeling van zichzelf en de anderen. Zij kunnen soms al meer 
verantwoordelijkheid nemen bij het organiseren van activiteiten. Dit moet uiteraard 
samen gaan met de factor plezier. Een verantwoordelijkheid nemen is iets wat niet 
zomaar voor iedereen is weggelegd. Sommigen kunnen dit onmiddellijk en anderen 
hebben daar enige jaren voor nodig. Ook dit wordt geleerd in de chiro door de taak van 
leiding te aanvaarden. De leiding behoort dan op zijn beurt tot de volwassen jeugd. 
 

Het 2de deel van het woord is beweging. Bewegen is steeds een verandering. 
Voortdurend is het individu in beweging. Niet alleen lichamelijk bij de activiteiten maar 
ook geestelijk, verstandelijk door de omgang met anderen tijdens deze activiteiten. Dit 
kan zeker gemerkt worden bij de overgang naar een oudere afdeling. Hoe fier zijn ze 
dan niet? Deze verandering wordt telkens nog eens gestimuleerd door de ouderen die 
hen opvangen en mee laten verder groeien in hun andere leefwereld. 
Ook bij de leiding is er steeds beweging, verandering. De ouderen geven hun kennis en 
ervaring door aan de jongere leiding en zetten later dan een stap opzij voor de 
nieuwkomers die op hun beurt alles kunnen leren. Elk individu zal deze kennis en 
ervaring verder uitbouwen volgens zijn of haar eigenheid. En zo ontstaat elke nieuwe 
leidingsploeg een andere visie over het leiding geven. Elk jaar hebben we dus een 
andere leidingsploeg. 
 

Zelfs in de chirofamilie is er beweging nodig. Zowel op het vlak van infrastructuur als op 
het vlak ondersteuning naar de leiding toe. Bij kookouders, VB’s en Raad van Bestuur 
worden kennis, ervaring en gewoontes doorgegeven en door de nieuwe leden 
geïnterpreteerd en uitgevoerd naar hun eigenheid. Op die manier kunnen we hier dan 
ook spreken van beweging en verandering in de chiro. 
 

Ook op alle andere vlakken moet er beweging zijn. Vernieuwingen en veranderingen 
geven de werking van de chiro de kans om te evolueren en mee te gaan met de 
hedendaagse maatschappij met haar snelle veranderingen. 
Volgens mijn gevoel mag ik zeker beweren dat onze chiro, van de jongste spruit tot de 
oudste binnen de chirofamilie, steeds open staat voor deze veranderingen. Ik hoop dan 
ook dat onze chirowerking in het algemeen, deze manier van werken nog vele jaren 
mag verder zetten. 
 

Ten slotte wil ik alle nieuwe mensen die zich willen engageren binnen onze werking, 
veel plezier, veel creativiteit en een goede samenwerking toewensen. Dit wil ik alvast 
inzetten met een uitnodiging op onze nieuwjaarsreceptie. 
Dank u. Pieter Merckaert. 
22/01/16 
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Pinkels 

 
www.chirosintbartel.be 

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

Hallo lieve schatjes! 
Bedankt om ons te helpen met het sterkste huisje te bouwen. Het is super 
mooi om in te wonen  

Super veel varkensgroetjes    
 
Knirri, knarri & knorrie 
 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De zondag erna vierden we ons niet-verjaardagsfeest. Joepie !!! Samen 

speelden we spelletjes en dansten we erop los in onze pyjama. Het werd een 

supergezellige namiddag met lekkere taart als afsluiter. 

 

We hopen dat jullie het leuk vinden. Wij vonden het alvast mega de max !!  

 

Vele kusjes van Laure, Emma en Judith 
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www.chirosintbartel.be 

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

 

Speelclub 
meisjes 

Dag liefste Speelclubbertjes! 
 
De voorbije weken viel er al weer heel wat te beleven   in Speelclubland!  
 
“Op een zondag in december  
waren er opeens vier postbodes  
op bezoek bij ons op de Chiro, 
maar ze hadden een groot probleem. 
Ze hadden brieven van jullie leidsters 
gekregen maar ze waren allemaal in  
geheime taal geschreven en de 
8postbodes konden ze niet lezen.  
Dus jullie moesten helpen de brieven  
te ontcijferen en zo konden jullie de  
lieve boodschappen van jullie  
allerliefste leidsters lezen.” 
 
De week erna kregen jullie bezoek van  
Merel, Gert, Madeliefje & Maya de bij,  
ook zei hebben een klein berichtje voor jullie achtergelaten! 
 
“Dag lieve schatties, We waren super blij dat jullie nog  
veel over studio 100 wisten! Een dikke proficiat aan het  
winnende groepje! Het feestje was dan ook super leuk! 
 
Vele groetjes van alle studio 100 figuurtjes 
maar extra veel van Merel, Gert, Madeliefje & Maya de bij.” 
 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Ook de volgende week viel er opnieuw heel wat te beleven in Speelclubland! 

“Dag beste Speelclubbertjes, Vorige week hebben jullie met ons het TETRISSPEL 
gespeeld. Hiervoor werden jullie in 2 groepen gedeeld en hebben jullie met onze 
superfantastischespelletjes hard tegen elkaar moeten strijden voor blokjes te 
verdienen! Jullie hebben echt jullie best gedaan en we waren heel blij met jullie 
enthousiasme. Wisten jullie dat de speelclub super graag tussen vier vuren speelt? 
En een beetje modder kan zeker geen kwaad! Jullie zijn echte Chiro meiden! 
Na de uitdagende namiddag hebben we ook nog eens gezongen voor ons jarig 
jopje Jente die dan ook nog wat lekkers meehad voor ons allemaal. Met tranen in 
ons ogen hebben we jullie helaas moeten uitwuiven om 18u maar we hebben ons 
echt geamuseerd! Bedankt voor de fijne zondag lieve speelclub!”  

Wij kijken er alvast naar uit om jullie terug te zien! 
 
Dikke kussen, 

 Astrid, Ellen & Ine xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Kwiks 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

 
Lieve kwiks, 
 
Vorige zondagen hebben jullie ons ( de leukste 
leidsters van het land ) , Sara en Sarah, 
moeten missen omdat wij examens hebben  

 ! Ik vermoed dat jullie ons vast heeeeeeel 
hard missen! Wij jullie wel hoor   

Maar natuurlijk laten wij onze favoriete 
afdeling niet alleen en kwam er vervanging op 
zondag voor een paar weekjes zodat jullie de 
leukste activiteit van heel de week niet moesten missen, namelijk DE CHIRO !  
 
Eerst was er de vervanging van de oud-leidsters en ik denk dat jullie heel blij 
waren hen nog eens te zien, is het niet ?  

Daarna kwamen de aspi’s in actie en maakten ze er samen met jullie superleuke 
zondagen van!  
 
Hier een klein overzichtje wat de aspi’s vonden van jullie zondag samen met hen 
 :  
De leukste tijd van het jaar was weer aangebroken, jullie kregen stage van de 
aspi's! In week 1 speelden we het feester-versus-nerd-spel, waarbij jullie elkaar 
ervan probeerden te overtuigen dat het beter was om (duh) te feesten of te 
studeren. Doordat jullie met een gelijkstand eindigden, besloten we samen dat 
het beiden belangrijk zijn in het leven, maar dat jezelf blijven het beste is, want 
iedereen is gelijk! Wij vonden het alvast heel leuk. Liefs, Emma, Laure en Judith 
De zondag daarna waren er allemaal kleuren op de Chiro. Maar deze kleuren 
wouden jullie slimheid eens testen. Zij hadden een kleurencombinatie gemaakt en 
aan de hand van opdrachtjes en kleine tips moesten jullie deze kleuren 
combinatie vinden! 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De laatste zondag van de aspi’s  :  

Dag lieve heksjes, Jullie hebben allemaal 
zeer goed meegewerkt om jullie heksen 
diploma te halen. Daarvoor moesten 
jullie natuurlijk een heksen naam hebben 
en tot aan het heksen level geraken. Dat 
is jullie goed gelukt! Veel groetjes van de 
vier heksen 
 
Ziezo! De stages zitten er ook weeral op 
en binnenkort zijn wij terug, jippie !!!!! 
Hopelijk vonden jullie de voorbije zondagen even leuk als jullie ‘vervangleidsters’ ! 
Wij kijken er heel hard naar uit om jullie lieverds allemaal terug te zien na de 
examens!! 
 
Veel liefs van jullie leidsters die jullie heel hard missen, 
Sara(h)  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Tiptiens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

Liefste Tipqueens!  
 
Aangezien het hier al eeuwen van studeregem is en wij jullie dus al veel te 
lang niet meer gezien hebben, halen we graag enkele pareltjes boven om 
het gemis toch wat te verminderen!  
   
Tot sneeeel!  
Katroenie  

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

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Ho ho ho beste krakjes !  
 
In de maand december zijn het ook altijd 
feestdagen op de chiro!  
De kerstman wou ons dit jaar ook een 
bezoekje brengen, maar hij was er helemaal 
niet! We vonden van hem alleen één van zijn 
rendieren. Het rendier vertelde ons dat de slee 
van de kerstman neergestort was, samen met 
alle 9 rendieren. Dus gingen we er met de 
krakjes en 2 elfjes naar op zoek. Het eerste 
rendier bracht ons naar het tweede, het 
tweede naar het derde, enzovoort… Tot we 
alle rendieren gevonden hadden. Het laatste 
rendier, Rudolf met zijn rode neus, wist 
gelukkig wel waar de kerstman gecrasht was! 
We vonden hem bij zijn slee vol 
kerstversiering: kerstballen, slingers, lichtjes 
en zelfs een kerstboom! Omdat de krakjes de 

kerstman, zijn elfjes en de rendieren zo goed geholpen hadden kregen we dat 
allemaal cadeau! Daarmee konden we ons spiksplinternieuwe lokaal al een beetje 
opvrolijken.  
 
Jammer genoeg was er slecht nieuws: Er was geen chiro de week erop want de 
leiders moesten allemaal studeren. Dus geen namiddag vol met gigantische coole 
spelletjes met rare kwibussen en zoveel meer. 
 
Maar geen nood want de week erop was het terug zoals anders: CHIRO! Maar 
jullie leiders waren er nog steeds niet, ze zaten nog allemaal in hun boeken te 
neuzen voor de examens.  
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Er was gelukkig wel nog hoop: we hadden 
vervangleiders voorzien. Oudleider De Nauw 
en oudleider Jaspaar kwamen jullie 
entertainen. Ze zijn misschien oud maar dat 
was geen reden voor de krakjes om zich in te 
houden. Zowel de krakjes als de 
vervangleiders hebben zich zot goed 
geamuseerd en ze werden dan ook door jullie, 
de krakjes, goedgekeurd! De week erop 
moesten er weer enkele vervangleiders 
overnemen, het was opnieuw Jaspaar maar 
dit maal met Jeroen erbij. Ook leider Holvoet 
was van de partij en samen hebben ze een 
heuse nieuwjaarsreceptie in elkaar gedokterd. 
De krakjes moesten alle onderdelen verzamelen zoals de champagne, de hapjes, 

de muziek en feestversiering. Nadat dit alles 
verdiend was, mochten de krakjes hun 
nieuwe lokaal versieren en werd er gefeest 
met FRIETJES!! Daarna werd er nog potteke 
stamp gespeeld en was het weeral tijd om 
naar huis te gaan met volle buikjes, moe 
maar voldaan! Zo, liefste krakjes, tegen dat 
jullie dit lezen zijn jullie favoriete leiders 
weer terug en kunnen jullie weer helemaal 
los gehen!  
 
tot dan, De krakjes-leiding ploeg Sander, 
Holvoet, Jarne, Wouter en Peace Paus 
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Speelclub 
jongens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Hallo beste gele vrienden!  
 
Hier zijn we weer om wat meer te vertellen over de vele avonturen die we de 
voorbije weken hebben beleefd. Alvorens we hierop ingaan willen wij toch even 
iedereen van de speelclub en alle mensen in de hele wereld allemaal een gelukkig 
nieuwjaar wensen, een goede gezondheid en alles wat jullie maar wensen willen. 
Bon dat is dan ook gebeurd en kunnen we over gaan naar de beschrijving van 
onze fantastische avonturen. 

 
 
De eerste zondag kwamen twee speciale 
personen op de Chiro namelijk viking Jaspaar en 
een hele beroemde drakenmeester uit het verre 
noorden waar ik even de naam niet meer van 
weet, maar swat! Deze twee rivalen riepen de 
hulp in van de 
speelclub om 
de strijd tussen 
die twee 
eindelijk voor 
eens en altijd te 

beslissen. Zo werden jullie in twee legers 
opgedeeld om het dan tegen elkaar op te 
nemen. Aan de hand van coole kaarten waar 
gevaarlijke draken en stoere vikingen op 
stonden, konden jullie het tegen elkaar 
opnemen. Na een hele namiddag zwaar te 
vechten op het walhallavoetbalveld van het 
Karmelieten was het resultaat dat beide 
kampen 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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Daarom besloten ze maar in vrede samen te 
leven en vierden dit door vriendschappelijke 
sportkampen tegen elkaar te spelen zoals 
viking hockey , drakenvoetbal en nog vele 
andere superleuke spelletjes!  
Spijtig genoeg was het dan even geen Chiro 
tot na Nieuwjaar, dan hebben jullie samen 
met de krakjes een leuke zondag gehad. 
Jullie leiders moeten een beetje leren voor 
hun examens en jullie leider Simon kon 
spijtig genoeg er niet geraken dus hebben leider Jaspaar en leider DJ Nauwie 
jullie een namiddag geëntertaind.  

Gelukkig was het de week erna opnieuw Chiro en toen kregen jullie te maken met 
twee supercoole jedi meesters namelijk Jedi Robbie en Jedi Simon. De twee 
knappe en vooral sterke Jedimeesters hadden besloten de speelclubbers op te 
leiden van padawans tot echte coole jedi! Dit moesten jullie doen aan de hand van 
super moeilijke opdrachten. na vele opdrachten te hebben voltooid besloten het 
duo om de speelclub te benoemen tot echte jedi ridders. Maar na alle fun komt 
een eind want tot onze spijt was het weer tijd om naar huis te gaan.  
 
Maar volgende keer briefen we jullie terug over onze komende avonturen. Tot de 
volgende keer xxxxx 
Jullie leiders Simon, Brecht, Janssens, Daan en Bjarne 
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Rakkers 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Beste rakkertjes, 
 
Op het moment dat jullie dit artikeltje lezen is de feestperiode reeds een tijdje 
achter de rug. Als we even terugblikken op deze periode houden we er een 
warm, nostalgisch gevoel op na. Een gevoel dat zijn oorsprong vindt in de mooie 
herinneringen aan goede tijden van gezellige familiebijeenkomsten, verlichte 
kerstbomen, rood geklede mensen met lange witte baarden, rendieren, 
ijstaarten, gourmet, haardvuur, cadeautjes en centjes, kerstliederen en nog o zo 
veel meer. Jawel hoor rakkertjes, de kerstperiode is een periode die absoluut 
gekoesterd mag worden.  Dit feest, het geboortefeest van de heer Jezus Christus 
is een belangrijk feest van het kerkelijk jaar. Maar ook niet gelovigen kunnen de 
kerstsfeer en de gezelligheid voelen. 
Het kerstfeest wordt in de westers-christelijke wereld en in sommige Kerken van 
het Oosters christendom gevierd op 25 december. In die Oosterse kerken die 
de Juliaanse kalender gebruiken voor de liturgische kalender(zoals de Russisch-
orthodoxe Kerk en de Ethiopisch-orthodoxe Kerk), wordt het 13 dagen later 
gevierd. In veel streken zijn er tevens speciale vieringen op de avond ervoor 
(kerstavond, middernachtsmis) en/of op de dag erna. In West-Europa wordt 25 
december als eerste kerstdag en 26 december als tweede kerstdag beschouwd. 
Wisten jullie trouwens dat kerstmis zijn oorsprong vindt bij de Germanen. Dit volk 
vierde rond 21 december de joelfeesten. Hierbij werd het boze verjaagd, en het 
licht begroet. Kerstmis wordt dus ook vaak gezien als het feest van het licht. Dit 
symboliseert hoop, het licht in de duisternis, verbondenheid. Verbondenheid, net 
zoals wij die elke zondag voelen. Het is de verbondenheid in jullie groep, 
rakkertjes, die de zondagen maakt tot wat ze zijn. Het is door deze 
verbondenheid, dit groepsgevoel dat nieuwe vriendschappen gesmeed worden, 
keer op keer. Nieuwe relaties worden gevormd, en sociale netwerken worden 
uitgebouwd. Deze relaties, deze ervaringen bepalen voor een groot deel jullie 
levensweg, jullie geluk, jullie toekomst.Dus, beste rakkertjes, kerstmis is zoveel 
veel dan wat het op het eerste zicht lijkt. Keep that in mind! 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oosters_christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/25_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/Juliaanse_kalender
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkelijk_jaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Russisch-orthodoxe_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Russisch-orthodoxe_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ethiopisch-orthodoxe_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstavond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middernachtsmis
https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/26_december
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Maar genoeg nu over kerstmis. 6 januari was er een ander feest dat we samen 
gevierd hebben zondag op de chiro. Dit feest, Driekoningenis is 
een christelijke feestdag dat elk jaar wordt gevierd en waarop men 
de bijbelse gebeurtenis (Matt. 2:1-18) herdenkt van de wijzen uit het oosten die 
een opgaande ster zagen en daarop de koning der Joden gingen zoeken. Ze 
kwamen in Bethlehem en vonden daar Jezus, de pasgeboren koning der Joden. 
Aangezien 6 januari geen zondag was, vierden wij dit feest op 10 januari. Op deze 
dag trokken jullie, verkleed al  Caspar, Melchior en Balthasar van deur tot deur 
rond in geraardsbergen en omstreken om deze dag te herdenken. Tijdens deze 
toch kregen jullie sponsering van de plaatselijke bevolking in de vorm van geld en 
lekkernijen. Deze toch werd vreugdevol afgesloten met een goed gevulde buidel. 
Proficiat! Na een korte pauze maakten jullie vervolgens kennis met de 
beperkingen die mensen met een handicap ondervinden. We speelden een hoop 
toffe spelletjes, waarbij jullie allemaal te kampen hadden met een handicap. Dit 
was een ontzettend leerrijke, en mind-opening ervaring. Wat een zondag!! 
 
Tot de volgende lieve rakkertjes! 
 
Xox, jullie grootste fans,  

de rakkersleiding! 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Matte%C3%BCs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijzen_uit_het_oosten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstster_(religie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bethlehem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
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Toppers 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 
 
Beste toppers hier zijn we dan weer. 
 
Het zijn zware weken geweest van 
de studenten onder de leiding. (alle 
dat denken de studenten toch).  
daarom hebben wij enkele weken 
met de rakkers samen toffe spelletjes 
gespeelt. 
wij zijn onze maand begonnen met 
heuse stratego waar de toppers 
hoofd en schouder boven uitstaken. 
De week daarna wast het spijtig 
genoeg chiro en hebben jullie ons 
moeten missen. 
maar de volgde zondag hebben jullie 
ons goed geholpen om de 
vluchtelingen die op het karmelieten 
waren toegestroomd een verblijf 
plaats te geven, jullie hebben ons 
verast en bewezen 
dat jullie toch een 
hart hebben.  
  
 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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en dan vorige week zijn we gaan schaatsen in 
Liedekerke wat uiteraard te max was. 
bij de ene ging het al wat beter als bij de 
andere, Wat normaal is. 
Hier nog enkele sfeerbeelden, grtjs van  jullie 
knappe leiders ,dries ,allert, tibo, stijn en jef . 
tot de volgende yeeeee 
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Kerels 

 
www.chirosintbartel.be 

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

Halootjes beste Kerels!!!! 
 
Hier even een verhaal over jullie voorbije avonturen. 
Het begon allemaal??? Ja na de examens lekker leuk begin van jullie avontuurtje 
hoor, neen ik hoop dat jullie examens allemaal goed gegaan zijn maar ja dat kan 
natuurlijk niet anders met zo’n hoogbegaafde jongens als jullie wel waar gaan 
we beginnen?   
We zullen beginnen met het geslaagde kerstfeestje dat jullie gehad hebben 
tijdens jullie hebben de vrouwtjes wat beter leren kennen via wat kleine 
spelletjes en een korte speeddate en ja de rest moeten jullie zelf maar verder 
regelen met de vrouwtjes he booy’s en Michael merci voor de goeje ferrero 
rochers eh. 
De volgende zondag deden we een spel met de aspi’s  de bedoeling van dit spel 
was dat je de sportspelletjes won zodat je jullie tegenstanders in jullie team 
konden krijgen maar ik denk eerlijk gezegd dat dit concept wat moeilijk 
doordrong bij de kerelsbende he want eerlijk gezegd goed waren jullie die dag 
niet. Derna hebben we nog wat geblikt en nog wat nagepraat in het lokaal en zo 
was deze koude zondag ook weer voorbij. 
De volgende zondag zijn jullie naar de gavers gegaan om te gaan zwemmen ale 
daarvoor dient toch het zwemgerief dat jullie meehadden maar het mocht niet 
baten. De overtollige kilo’s van jullie zwempak hadden jullie voor niets mee, 
jullie hebben nog naar de nieuwjaarsduik in de gavers gekeken  en erna wat 
binnenspelletjes gespeeld zoals flipflapflop maar dan met jullie handen das 
nekeer iets anders dan gewoonlijk eh. 
De volgende zondag moesten jullie de “streets of Giejsbaargen” voor jullie 
weten te winnen door die te gaan zoeken in het stad na dit was het spel 
eigenlijk al wat beslist in het voordeel van team 2 team 1 probeerde nog bij te 
benen door verschillende opdrachten doen maar neen goed geprobeerd maar 
niet geslaagd. Team 2 was geslaagde winnaar proficiat. 
En hiermee ga ik ook eindigen ze nog een gelukkig nieuwjaar aan de kerels die 

nog nog geweest zijn en tot binnenkort kerel çiao!! 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Aspi-
jongens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Beste vrienden,  
 
Terwijl het buiten voor de eerste keer eens echt vriest, kruipt menig 
amateurschrijver in zijn pen aan het warme haardvuur om te berichten over de 
moedige avonturen die zijn oranje figuren de laatste weken beleefden. Ons 
verhaal voert ons naar een kleine Vlaamse stad ten midde van wat onze 
bloedeigen burgemeester ‘marginaliteit’ durft te noemen. Het begon op een 
zondag dat menig lid van chiro sint-bartel nekeer geen goesting had om te 
komen op zondag. Enkel de stoere aspis ontbrak het niet aan moed en we 
daagden op om gezellig samen te zijn. Na de absurde gamingskills van brent en 
‘vankémuilen’ ongeveer 50000000 seconden te observeren, besloten we om 
samen een crazy filmpken te checken. Na deze gezellige activiteit was het tijd 
om nog wat tijd met onze vrouwelijke wederhelft door te brengen: ons 
kerstfiestjen! Nadat er grote cadeaus werden uitgedeeld en ook iets minder 
grote cadeaus door de jongens, besloten we om nog even vampierken te 
spelen. Op die manier kan er al nekeer iets gebeuren int donker dacht pj. We 
sloten den avond af met een gezellig natje en droogje, zoals we niets liever 
doen.  
De week erop was het tijd voor een spetterende nieuwjaarsfuif! Aan alle 
verhalen achteraf te horen heeft de meerderheid hem toch fameus 
geamuseerd. En, beste vrienden, neem het maar van mij aan, maar de leiding 
heeft zich uiteindelijk toch ook nog geamuseerd,geloof ons maar! Na dit 
spetterend jaar 2016 definitief ingezet te hebben, was het spijtig genoeg tijd om 
even afscheid te nemen van onze geliefde rossen Ferre, omdat die man 
examens heeft nu. Alé dat beweert hij toch alleszinds. De zondag die volgde 
werden jullie samengesmeten met de kerels en gingen we eens een kijkje 
nemen naar de zotte meinsjken die zichzelf beschouwen als ijsberen! De kerels 
konden zich bijna niet bedwingen, stonden al in hun zwembroek, maar na de 
overtuigingskracht van jullie invloedrijke leiding besloten ze dan toch maar om 
niet in het water te duiken. Daarna werden er wat kleine amusante of minder 
amusante spellekens gedaan.   
 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Vorige zondag gingen we 
ten slotte het 
GROOOOOOTE 
CARCASSONNE spel 
spielen, er waren mensen 
die het zeer goed 
snapten, proficiat aan 
team 2 daarvoor, die nipt 
de veldslag wonnen. 
Toch was er het team van 
benneken die het nét iets 
minder snapten en 
daarom verloren ze ook 
lichtjes met -10 miljard 
punten. Na enkele 
grappen en grollen en de 
groté finale speelden we 
nog eventjes hockey in 
the dark zodat er zeker 
geen ongevallen 
gebeurden! Afgelopen 
zondag was het jullie 
stage, vooreerst dikke 
proficiat G’s, ooit worden 
jullie even goed en 
misschien even knap als 
jullie leiding. Jullie deden 
het allemaal good, 
waarvoor we jullie willen 
bedanken, hieronder nog 
een foto van tommeken 
en midas die de krakskes 
volledig pimpten (zeker 
niet van FB gepikt!)  
Dikke groetjes en lieve 
kusjes,  
 
Xxx 
Ferre, randaast en 

eerwaarde heer Segers 
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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 euro 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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