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Kalender 
 

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

Zondag 27 maart :   Pasen geen Chiro.  
        

Zondag  3 april :   Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes geen chiro 
 

Zondag 10 april :   Chiro. Bedanking wafelenbak.  
       Info volgt 
 

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

Zondag 24 april :   Chiro. Jeugddag. 
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
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Paasweekend : 
 

Jongens : 27 maart tot 30 maart 
Meisjes : 30 maart tot 2 april 
Info bij de leiding 

 
Chirocafé 16 april 
 

 

Dag beste ouders, chiroleden 

en sympathisanten, 

 

Graag nodigen wij u uit op ons 

ouderfeest. Op deze 

gelegenheid slaan de jongens 

en de meisjes, de leden en de 

leiding de handen in elkaar om alle chiro sympathisanten, maar in het 

bijzonder de ouders, een gezellige avond te bezorgen.  

Op deze sfeervolle gelegenheid zal u kunnen genieten van tal van amusante 

optredens, gebracht door de verschillende afdelingen terwijl u kan smullen 

van heerlijke hapjes en een lekker drankje.  

 

Het ouderfeest zal doorgaan op zaterdag 30 april in zaal de Reep (aan de 

veldmuis). De deuren zijn open vanaf 19u en om 19u30 zullen de optredens 

van start gaan. 

 

Hopelijk tot dan!! 

Data om te 
noteren! 

Ouderfeest 
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Krakjes 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Dag Mega zotte krakjes 

 

Na een maand vol nieuwjaarswensen en gefeest werd het weer eens tijd voor een 

echte spetterende chironamiddag. Deze eerste namiddag mocht door de bijna 

coole aspi’s worden gevuld door een immens groepsspel. Hierbij moesten de 

stoere spartacus krakjes materiaal verdienen om een supersterk harnas te maken. 

Dit materiaal verdienden ze door de vlag van de vijand te stelen maar de krakjes 

waren weer de beste afdeling en had de vijand direct overwonnen en werden zo 

volwaardige spartacusstrijders. 

 

De zondag nadien was leider wouter met enkele vervangleiding terug na een 

lange slopende tijd vol met studeren kon hij weer al zijn spelletjes delen met de 

krakjes dat deed hij door het grote wereldbolspel te spelen. Waarbij de krakjes 

stukjes van de wereldbol moesten verdienen en zo de wereld weer in vrede te 

herstellen. 

 

Een week later waren er al 2 leiders terug op de chiro. Leider Peace Paus en Jarne 

hadden een grote krakjes competitie te houden. Hierbij moesten de krakjes aan 

de hand van allerlei spelletjes zichzelf bewijzen. Zo kwamen we te weten dat de 

krakjes uitstekende kastelen bouwers zijn en super sterke hockeyspelers. Na het 

lavertje zijn de krakjes nog op verkenning gegaan naar het kasteel van de prinses 

in het abdijpark maar ze was niet thuis. Op het einde van het spel kwam iedereen 

tot de ontdekking dat elk krakje iets specials kan en iedereen gewonnen heeft. 

 

 

 

 

 

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

De zondag voor de krokusvakantie kwamen er 3 skiërs terug van skireis namelijk 

Leider Holvoet, Sander en Wouter. Deze skiërs wouden ons meenemen naar de 

grote berg vol sneeuw maar eerst moesten we supergoede skiërs worden. Dus 

hadden de krakjes een skiklas gevolgd bij de 3 skiërs. Door allemaal spelletjes te 

spelen zoals sneeuwhockey en potteke sneeuwbal werden de krakjes beter in het 

skiën en konden ze samen met de leiding naar het feest bovenop de berg. 

Jammer genoeg was dit de laatste chiro voor een lange tijd maar we zien elkaar 

terug op de krakjes, speelclub en rakwi dag maar hiervoor gaan we nog meer 

uitleg sturen in een berichtje. 

 

En voor de tijd te laten voorbijgaan kunnen jullie de tekening van jullie leiders 

Sander, Wouter en Holvoet al inkleuren. 

 

Tot dan , 

de 

krakjesleiding :Wouter, 

Holvoet, Jarne, Peace 

Paus en Sander 
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Speelclub 
jongens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Hallo liefste kleine helden, 
 
Iedereen weet dat wij de beste afdeling van de chiro zijn en 
dat wij elke zondag een topnamiddag beleven.  Wij zijn heel 
blij dat jullie telkens paraat staan om onze orders op te 
volgen om super de max spelletjes te spelen. Genoeg inleiding, laten we eens aan 
de mamie en papie vertellen wat we afgelopen zondagen hebben gedaan. 
We zagen elkaar heel blij terug nadat jullie 4 leidertjes (van de 5 want Simon 
verdient zijn eigen centjes al) intens hebben gezwoegd gedurende de zware 
blokweken en examens. Gelukkig werden wij vervangen door oud-leiding en 
konden jullie bijna even goede spelletjes spelen zoals bij ons. We dachten eens 
origineel te doen en we speelden het grote ‘rad van fortuin-spel’. De ‘clue-van-het
-verhaal’ was eigenlijk dat we het leven moeten zien als een groot 
supergigantisch mega mooi gemaakt rad van fortuin door onze medeleider Daan, 
dieje jongen heeft tijd zat. Ons kleurrijk rad bevatte een verborgen taal en kon 
enkel gelezen worden door jullie leiding. Logisch natuurlijk, want met al onze 
wijsheid dat we hebben opgedaan gedurende blok waren wij de enige die dit 
konden lezen. Wat slimmerds van een leiding hebben jullie toch. Alé genoeg 
ophemeling voor ons, want stiekem zijn jullie ook wel superdedupere schatten!  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Elke magische boodschap op het 
rad vertegenwoordigde een spel 
en zo verliep onze zondag heel 
speels. Die dag werd onze 
speelclubmascotte gewonnen 
door Stef, maar ondanks onze 
vergeetachtige leider Simon, kon 
stef hem spijtig genoeg niet in 
ontvangst nemen. Niet getreurd 
want er kwam een volgende 
zondag in aantocht met weer 
een nieuw cool spel.  
 
Dit keer speelden we het 
Ridderspel, waarbij getracht 
werd om onze schildknapen tot 
echte gewaardeerde ridders op 
te leiden. We deden dit aan de hand van allerhande proeven, zowel intelligente 
proeven als fysieke proeven. O ja, jullie kindjes hebben hard afgezien om een 
echte ridder te worden.(tenminste als ze geslaagd waren voor alle proeven). Zo 
mochten ze ook zelf prachtige en sterke magische schilden knutselen.  Deze 
workshop konden ze volgen bij ridders Simon en Jonas. Door hun knutseltalent 
was dit schild bekwaam om alle duistere krachten van de vijand tegen te gaan. 
Hierna moesten ze fysieke proeven ondergaan en hun aanvalstechnieken op punt 
brengen. Dit deden ze door een steekgevecht  met een lans op het mooie paard. 
We leerden hun ook het gebruik van hun schild en zwaard te optimaliseren tijdens 
een heus duel. Hierbij waren een paar uitschieters zoals Stef en Devon. Met alle 
verdiende centjes bij de verschillende workshops konden ze hun leger uitbreiden 
met ridders en deze dan plaatsen op de kaart van Europa. Ze konden elkaars 
gebied aanvallen en veroveren. Zo konden de opperridders A.K.A “De Leiding” 
zien wie het best gepresteerd had en de beste ridder was geworden. Uit deze 
uiterst spannende en nauwe loting kwam Ridder Stef als de beste uit. Hij had een 
perfect evenwicht tussen de intelligente proeven en de fysieke proeven en had 
ook wel een pracht van een schild gemaakt. Stiekem met een klein beetje 
professionele hulp van kunstenaar/ridder Daan. Hij verdiende dus zeker en vast de 
mascotte, weliswaar opnieuw. De kerkklok luidde weer 18uur en wij moesten dus 
weer afscheid van jullie nemen. We keken heel hard uit om jullie terug te zien op 
ons speelclubweekend en om jullie terug te overweldigen met prachtspelletjes. 
Daaaaaaaaaaaaaaaag 
Jullie lieve ridders! 
Mooiboyridder Simon, Gewoon ridder Bjarne, Chineseridder Jonas Janssens en de 
twee beestenridders Daan en Brecht! 
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www.chirosintbartel.be 

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

 

Rakkers 

 
Even genieten van dit artistiek en vooral smaakvol beeld van een penseel in de 
zachte grasgrond van het voetbalveld van het karmelieten, met op de 
achtergrond de beste afdeling van het heelal en verder dan de sterren ooit zullen 
reiken, namelijk de Rakkers (met hoofdletter, want heilige begrippen zoals God 
moeten geschreven worden mét hoofdletter) 

Heloooooooooowkes groene snotterige apen !! 
Ondanks de vele regen, en die koude wind hebben we de voorbije zondagen 

kennisgemaakt met nieuwe, superoriginele spelletjes. Laten we beginnen bij het 

prille begin, een begin ergens op een zondag waar de Sith Lords & de jedi’s onze 

hulp nodig hadden om hun oorlog te 

winnen. Er waren 2 afgezanten van 

zowel de Sith lords als de jedi’s 

afgereisd naar het karmelieten om 

jullie hulp te vragen in de strijd om 

het melkwegstelsel. Jullie mochten 

eerst kennismaken met de force, 

door 3 indelingsspellen waar jullie 

dan uiteindelijk terecht kwamen bij 

de siths of de jedi’s.  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De oorlog werd uitgevochten aan de hand van 
speelkaarten zoals hier rechts te zien. De ene 
ploeg kreeg speelkaarten van de siths de andere 
van de jedi. Wanneer jullie elkaar tegenkwamen op 
het veld moesten jullie tegen elkaar vechten door 
gebruik te maken van een speciale kracht die op de 
kaart vermeld stond. Ook wanneer jullie op de 
planeet van de andere ploeg kwamen, hadden 
jullie 1 kans om raak te schieten om schadepunten 
aan te brengen op de planeet van de vijand. Dit 
was mogelijk door met een taart op een de 
planeetroos te schieten en natuurlijk zoveel 
mogelijk het andere team volledig kapot 
maken !!!!! Natuurlijk wonnen de Siths, jullie waren 
krachtig en sterk, maar vooral sexy. De zondag werd afgesloten met een spelletje 
weerwolven die af en toe werd een beetje misliep. We noemen natuurlijk geen 
namen.. Gustaf !! oei oeps per ongeluk !! 
 

 De volgende zondag was de tijd rijp (ook de 
bananen waren rijp) om nog eens een ingewikkeld 
spel te spelen zodat jullie jonge breinen toch eens 
konden werken. We speelden een variant van het 
spel cluedo, waar jullie de dader, het moordwapen 
en de plaats moesten ontdekken en jullie detective 
te helpen in zijn verder onderzoek. Dit spel vond 
plaats op een geheimzinnige locatie, namelijk het 
boelarebos !! Sommigen hadden het spel meteen 

onder de knie, maar andere onwetenden  waren dan weer bezig met bloemetjes 
plukken in het bos en rond te huppelen zonder doel. Uiteindelijk werden de 
moordenaar, het moordwapen en de plaats ontdekt, en won het team van 
inspecteur De Kok, met K O K. Het verliezende team, van inspecteur Cobaard 
waren de verliezende detectives. Na nog snel een lavertje binnen gesmikkeld te 
hebben, en nog snel ‘Potteke Stamp’ gespeeld te hebben, was het alweer tijd om 
de weg naar huis te kiezen namelijk jullie warme thuis, Het Karmelieten.  
Om te eindigen, nog even dit raadseltje, de rakker die het kan oplossen krijgt 
volgende zondag 50 euro.  
 
Twee vaders en twee zonen gaan vissen. Ieder vangt 1 vis. In totaal worden er 3 
vissen gevangen. Hoe kan dit? 
Vele zoentjes en knuffels, 
Vdveest, Pizza Cobaerio, Pieter janneman, Yoghurt, en koning Ward 
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Toppers 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Hallo hallo beste toppers! 
 
De voorbije weken hebben we weer heel wat uitgestoken, we hebben ons al 
wekelijks getraind zodat we binnen een paar weken gewoon al vliegend in plaats 
van fietsend op paaskamp geraken!  
Als men zich afvraagt hoe het komt dat we op zo korte tijd fysiek zo sterk 
geworden zijn dan moeten we eerlijk zijn, het kostte bloed, zweet en tranen. 
 
We zijn onze zware training begonnen in de bowling te Giesbaargen!  
Dat ging zeer vlotjes, de toppers dartelden over de bowlingbaan als sierlijke 
schaatsers en gooiden keer op keer een strike. Leider Dries was hier iets minder 
goed in en verloor dan ook elk spelletje, gelukkig hadden de toppers zoveel 
empathie voor de leider dat hij vlug getroost was, wat een lieverds! 
 
Na ons bowling spel zijn we rustig begonnen aan onze wandeltocht naar het o’zo 
mooie Karmelieten.  
Daar hebben we nog een gezellig potje rugby voetbal gespeeld en achteraf 
hebben we nog even pietje leeft gespeeld om lekker op te warmen in ons lokaal. 
 
Na deze zware inspanning zou men gaan denken “die toppers zullen toch niet 
weer zo een uitermate uitputtende zondag beleven” maar niets was minder waar. 
We gingen speciaal naar het verre Ninove om onze krachten in het water te 
testen. 
We namen het op tegen immense golven die op ons afkwamen in het vreselijke 
golvenbad en baande ons een weg door de woelige storm in het waterparcour. 
 
Daarna gingen we op schattentocht met onze duikbrillen in het grote bad, wat de 
toppers daar juist zochten is ons nog steeds niet echt duidelijk maar zij hadden 
duidelijk af en toe het grote goud gevonden aan hun enthousiasme te zien. 
 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Na verloop van tijd werd het kouder buiten en het werd zelf zo koud dat we in de 
sfeer kwamen voor een nieuw zondagspel, “het grote aprés-ski spel”.  
Hierbij was het de bedoeling om zoveel mogelijk items te verzamelen om een 
groots aprés-ski feestje te houden.  
Dit ging natuurlijk niet zomaar aangezien we nog altijd ons strak trainingsschema 
moesten onderhouden. 
Aan de hand van allemaal ski gerelateerde opdrachten konden ze de items 
verdienen, dit ging van het eten van Tiroler worst tot het oversteken van 
gevaarlijke rivieren omdat wij toppers natuurlijk niet binnen de piste skiën. 
 
Om die zware worsten weer weg te werken deden we een loop wedstrijd waar 
we met een beker gevuld met aprés-ski limonade moesten rondlopen. 
Het doel was om niks te verliezen want dan zou je namelijk een grootse dorst 
krijgen waardoor jullie een hele beker moest leegdrinken, na enige tijd is deze 
helse opdracht toch gelukt, waarvoor heel veel respect!! 
 
Beste toppers we zeggen dit uit alle eerlijkheid, jullie zijn een topperdetopteam 
en we zijn fier op jullie dat jullie deze harde proeven hebben doorstaan, telkens 
opnieuw! 
 
Groetjes van jullie buitenaards knappe leiding Tibo, Allert, Jef, Dries en Stijn!  
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Kerels 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

 

Hellootjes beste kerels van me, hier zijn we weer met enkele epische vertelsels van de 

voorbije zondagen op de chiro. 

 

 

Enkele weken geleden entertainde de aspiafdeling jullie met een heus Spartacus spel.  

Spartacus was ontvoerd en jullie moesten hem redden, maar voor dat je hem kon 

bevrijden moesten jullie jullie bewijzen als echte spartaanse krijgers. Dit was redelijk 

easy, aangezien jullie allemaal zware sporty sweaty boy’s  zijn. Na heel wat moeilijke 

en tegenslaande opdrachten slaagden jullie in jullie opzet  en was Spartacus bevrijd.  

De volgende zondag  waren we met het TELLEURSTELLENDE aantal van maar 6 

kerels, 6 van 17 dacht ik? Nou ja, dank aan degenen die gekomen zijn, we hebben 

gezellig gebowled en een chilly willy namiddag gehad. Verder leerden we uit deze 

namiddag dat aan Noah een echt Bowling Champ verloren ging. Verder speelden we 

nog een rondje stamvader’ken, ja maar één rondje want Brent heeft een trilogie 

neergepent. Deze hebben we opgestuurd bij drukkerij Lannoo en we wachten op 

antwoord voor uitgave.  

 

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 we plots 

weer met 2 van jullie geliefde en 

beminde leiding. Leider Niels had zich 

als een volleerd wetenschapper  door 

zijn examens gebaand en had het 

verlichtend pad naar de chiro terug 

gevonden. We zijn die nammidag gan 

geocachen waar we 100% cach-rate 

hadden. In het mooie pittoresk Viane 

waar de konijnen nog ongestoord 

rondhuppelen en waar de zwijntjes 

door de weide dartelen (of waren dat 

de kerels?). Later op de namiddag 

gingen we naar Niels-Palace en 

konden jullie delen in zijn rijkdom en comfort. We keken naar Lone Survivor, super 

goeie film he Lars. Helaas konden we deze niet afkijken L. 

 

 

De eerste zondag van de krokusvakantie werd een strategie namiddag. Evert was ook 

teruggekeerd van het gruwelijke slagveld der examens. We speelden een aangepaste 

versie van de klassieker zeeslag, de perfecte mix tussen chilling und inspanning. 

Jullie inventieve leiding kwam op de proppen met een nieuw spel. Om het plat-5-bal 

op grote schaal te spelen hebben we meer plateau’s nodig dus als jullie thuis nog een 

metalen opdien plateau hebben liggen, neem deze dan mee! 

 

Vele knuffels en kusjes van jullie leiding, 

 

Niels, Evert, Bastian & Dickson . 
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Aspi-
jongens 

Beste sympathisanten, 
 
Hier zijn we dan weer om jullie te informeren over de dolle avonturen van de aspi 
jongens. Zoals jullie in de vorige editie van deze krant al konden lezen, hadden de 
aspi’s voor het eerst dit jaar hun langverwachte stage, die zoals jullie weten 
vlekkeloos verlopen is. Maar omdat iedereen recht heeft op een eerlijke en 
rechtvaardige evaluatie van de geleverde prestaties, hebben wij als leiding ons 
een week afgezonderd van alle mogelijke afleiding en invloeden, waar wij deze 
bewuste zondag van de eerste tot de laatste minuut geanalyseerd hebben en 
elke aspi objectief beoordeeld hebben. Na dagen lang analyse, kwamen we tot de 
conclusie dat we heel trots mogen zijn op onze aspiraten. Ze hebben allemaal hun 
best gedaan en de leden waren heel tevreden. Het is zelf niet ondenkbaar dat ze 
binnen enkele jaren, net zoals hun huidige leiding aan de top van de Belgische 
leiding staan. PROFICIAT!!! 
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Voor het spel van de volgende zondag zijn we met de aspi leiding inspiratie gaan 
opdoen in de Colruyt. Na een urenlang zoektocht, waarbij we alle hoop al 
verloren waren en de moed intussen al door onze schoenen was gezakt, was het 
alsof we de hemel op aarde gevonden hadden. Want…. de zandkoeken waren in 
promotie. We voelden het direct dit was een teken dat we niet mochten negeren. 
We kochten een honderdtal zandkoeken en besloten daarmee een spel te spelen. 
Het ging als volgt: 
 de aspi’s zouden het tegen elkaar opnemen in allerlei verschillende competities, 
met als inzet……. Zandkoeken uiteraard! Voor elke uitdaging konden beide 
ploegen een aantal zandkoeken inzetten op winst of verlies. De winnende ploeg 
won dan een aantal zandkoeken, die ze dan aan een willekeurige aspi mochten 
uitdelen, die ze verplicht moesten op eten. 
 
De week nadien was het krokusvakantie. Dat wil zeggen dat veel aspiraten er van 
profiteerden om zich eens een weekje te gaan uitleven in de sneeuw, met daarbij 
nog enkele familiefeesten en wat zieken bleef er maar één aspi over. En dit was 
niemand minder dan onze enige echt PJ. Die weer en wind trotseerde om toch de 
zondag door te brengen met zijn geliefde leiding. Omdat we met één iemand 
geen spel konen spelen, besloten we er een chill zondagje van te maken. Zo 
begonnen we met een bezoek aan onze goede vriend en oud-leider Axel 
Schouppe, die aan het klussen was in zijn nieuw huis. We hebben hem  PJ 
aangeboden om gratis enkele klusjes te laten opknappen, maar Axel zag het niet 
zitten om achteraf alles weer opnieuw te moeten doen en besloot het dan toch 
maar zelf te doen. Na een potje kickeren, biljarten, …. Trokken we naar de 
Korendries om nog eens gedag te zeggen aan de vrouwtjes die ons trakteerden 
op een  overheerlijke Boule De Berlin. Merci vrouwtjes!! Het was dan maar weer 
eens tijd op terug huiswaarts te keren. PJ liet ons nog weten dat hij het een zalige 
dag vond en dat hij het bezoek aan de vrouwtjes het leukste vond. 
 
Viola, dit waren dan weer onze spannende avonturen van de afgelopen weken. 
Groetjes  
Segers, Ferre en Randa   
 

 
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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Pinkels 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Nog een laatste weekje zonder jullie leukste leidsters van de hele wereld. Ik kan jullie 

wel al verklappen, dat we er vanaf volgende week weer zijn. Gelukkig kon leidster 

Charlotte nog een weekje komen en jullie een fantastische zondag geven. 

We weten niet zo goed wat jullie toen gedaan hebben, misschien kunnen jullie het ons 

volgende zondag even zelf komen vertellen. 

 

JOEPIEDEPOEPIE, liedster Yara en Ruth zijn zo ongelofelijk blij. 

Eindelijk mogen we weer eens zelf naar de Chiro komen en onze Pinkels knuffelen 

en met hen spelletjes spelen. 

Maar oei, wat was dat? Het was 13u55 en nog maar een pinkel die door onze poort 

gekomen was. 

Het werd 14u00 een tweede pinkel stapt de Chiro binnen, en dan uiteindelijk nog 

eentje. 

DRIE PINKELS  waar zijn alle andere paarse monstertjes? 

 

Maar niet getreurd we gaven deze drie pinkels een zondagnamiddag waarop ze zelf 

mochten kiezen wat ze deden. 

En ja hoor, we gingen een cinematochtje tegemoet. 

MEGA MINDY VS. ROX. 

En wie won er nu alweer? Natuurlijk werden de boeven verslaan want:  

 

‘Ik ben Mega Mindy en als er iets is waar Mega Mindy niet tegen kan, dan zijn het 

wel boeven.’ 

‘Falen is geen optie.’ 

Trek je jurkje aan zet je feestneus op 

word een grote baviaan met een apenkop. 

Doe maar gek doe maar mal dit is een gemaskerd bal. 

‘t Is Carnaval! 

 

 

 

HOIPIEPELOI ALLERLIEFSTE 

PAARSE PINKELS 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Wat is een carnaval  nu 

zonder vele mensen en 

zonder confetti? 

Niets, dus daar deden 

jullie gelukkig iets aan. 

Met 5 nieuwe pinkels 

zochten we samen naar 

confetti om daarna een 

spetterend verkleed/

carnavalsfeest te 

houden. 

 

Dikke zoenen en 

knuffels van jullie 

leidsters 
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Speelclub 
meisjes 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Het was weer een fantastische speelclubmaand, we begonnen met een zondagje 

alleen met leidster Astrid. Wat was dat leuk na een lange tijd zonder onze eigen 

leidsters. Eindelijk kregen we toch al eentje terug. Ja ja leidster Ellen liet ons deze 

zondag in de steek en  leidster Ine zei had nog steeds examens vreselijke dingen dat 

het zijn.  

We speelden het magische potjesspel, iedereen mocht enkele spelletjes opschrijven 

en die werden dan in een potje gestoken. Daarna mochten we elk om de beurt een 

spelletje trekken en dan speelden we dat spelletje.  

 

WHIHOOEEEW wat leuk een zondag met allemaal zelfgekozen spelletjes, ons 

lievelingsspelletje zat er zeker en vast tussen. Wanneer bijna elk spelletje gespeeld 

was hadden we nog wat tijd over om leidster Ine een beetje vrolijk te maken. Jullie 

maakten allemaal prachtige tekeningen.  

 

Leidster Ine liet zelf een traantje pinken.  

D A N K U speelclub het was bijzonder mooi.  

PS: ze hangen te shinen boven mijn bedje . 
 

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 was leidster Ine EINDELIJK terug, het was heel slecht weer en niet 

zo een goed plan om buiten spelletjes te spelen. We begonnen de zondag met een 

knettergekspeelclubfeest. Want wij zijn supermegafantastische speelclubleidsters.  

Opeens had leidster Astrid een fantastisch idee, wat dachten we van ons 

speelclublokaal om te toveren tot een eigen cinemazaal WHOOP WHOOP. Het werd 

lekker knus en gezellig in het speelclublokaal. We keken naar een film van het huis 

anubis. SPANNEEEEEEND maar de speelclubbers zijn geen mietjes en ze hadden 

helemaaaaaal geen schrik.  

 

 

De laatste zondag van de maand kwam er al reeds aan V-day of beter gekend als 

VRIENDJESDAG. Waar waren alle vriendjes? We hadden 2 vriendjes en we hopen 

dat ze blijven komen. Dounia en Luca jullie zijn meer dan welkom. We ontvangen 

jullie graag met ons speelclubhart.   
Wat speelden we nu alweer? Ohja, we speelden het ben ik een echte speelclubberspel. 

De leidsters waren door al dat studeren even helemaal van de kaart… Ze wisten het 

speelclublied nietmeer SCHANDE, SCHANDE, SCHANDE. Hoe zongen ze het 

weer? We ravotten erop los hier in het speelclubbertjesbos. HIHIHI dat was niet juist 

. Ze hadden de tekst helemaal door elkaar gehaald. Zo begonnen ze met: “Dag 

mevrouw en dag meneer”, en eindigden we met: “Zeg ben jij er al geweest”.  

Helemaal fout dus het was tijd dat de speelclub daar verandering in bracht per 

spelletje dat ze goed en flink hadden meegespeeld kregen ze een stukje van het liedje. 

Aan het einde van de zondag konden we onszelf allemaal bekronen als echte 

speelclubber, JIHAAA dat hebben we goed gedaan!  

 

Het was alweer een superfantastische speelclubmaand, ze vloog weer voorbij. 

Waarom gaan leuke dingen ook altijd zo snel? 

 

Dikke kussen  en knuffels van de allerleukste en tofste leidsters op aarde!!  

Astrid  Ellen  Ine  
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Kwiks 

 
www.chirosintbartel.be 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens 
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Dag lieve groene vriendinnetjes 
 
Na de stages hadden jullie weer jullie super-fantastische-mega-de-max-
leuke leidsters terug ! Jippie     
 
Om de eerste zondag dat we elkaar terug zagen te vieren, speelden we 
‘project runway’ en dat was helemaaaaal op jullie lijf geschreven! Iedereen 
was super enthousiast en we hielden een modeshow voor alle chiromeiden ! 
Jullie waren FE-NO-ME-NAAL ! Het was een fantastische zondagnamiddag! 
Meer van dat   
 

De week daarna was het V-DAY! De leidsters hadden een leuk spel in petto, 
maar we hadden jammer genoeg niet genoeg kwikjes ! Maar in de plaats 
hebben we het spel magische potjes gespeeld en ook al waren we met niet 
veel, we hebben ons toch dik geamuseerd! Wederom een superleuke 
zondag met dank aan jullie  ! 
 
Vorige week was het dan geen chiro want het was WAFELENBAK! Het was 
echt fantastisch te zien hoe enthousiast en gedreven jullie wafels 
verkochten !! Jullie waren de beste van allemaaaal! Bedankt aan alle kwiks 
die zo spontaan en met de glimlach zoveel wafels verkochten! De leidsters 
zijn heel fier op jullie !  
 
Dan nu, deze week, was het geen chiro omdat de leidsters op 
ontspanningsweekend waren! Sorry dat jullie ons moesten missen  ! Maar 
vanaf volgende week vliegen we er weer helemaal in beginnend met 
Krakelingen! Zie jullie lieve kwiks volgende zondag ! 
 
Vele groetjes van jullie groene leidsters, 
 

Sara(h) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

 
www.chirosintbartel.be 

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

Hallootjes Tip-Queens! 
 
Hmm, wat hebben we afgelopen weken nu ook al weer gedaan? 
Wel, niet zo heel veel eigenlijk. Terwijl jullie leidsters zeer hard aan het afzien 
waren (studeren enzo) kregen jullie bezoek van verschillende oud-leidstertjes! 
Wat jullie daar allemaal uitgestoken hebben weten we niet… maar jullie zullen 
er ongetwijfeld nog heel wat over weten! 
 
Dan was het terug zo ver: we waren eindelijk terug! Of toch de ene helft… Jullie 
speelden die middag Expressling! Heu, watte? Jullie moesten verschillende 
woorden en activiteiten op een papiertje schrijven, die gingen dan samen in een 
potje. Uit elk potje werd dan een briefje getrokken en dan moesten jullie dat 
uitbeelden of tekenen of nog andere dingen doen. En goed dat jullie waren! 
De week erna begaven we ons naar Oosterse sferen. Er kwamen twee nogal 
vreemd gekleed dametjes uit het verre Oosten jullie opzoeken! Via opdrachten 
moesten jullie woorden in de juiste volgorde proberen leggen om een zin te 
vormen..  
 
Nadat we onze berlijnse bollen 
hadden opgeboeft hebben we 
dan nog efkes gebrainstormd 
over onze t-shirt! Het zal een 
plaatje worden! 
 
Zo vrienden, dat was het! 
XOXO 

KATROENIE 

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

 
www.chirosintbartel.be 

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

Elaaaaaa aspi’s 

 

Onze laatste stage zit er ook al weer op  jammer genoeg…. We gaan er vanuit da 

iedereen zich supergoed heeft geamuseerd de voorbije vier stages  Nu gaan we 

wel iemand moeten missen elke zondag  Jaja Lenka je gaat serieus gemist 

worden! Je kan zien dat je er altijd bent als er iets te doen is eh! 

 

De zondag erna waren we met veel minder en zijn we dan maar naar rox VS mega 

mindy gaan kijken. :p  

 

Ook is Deur (normaal met De Nauw maar zij lag ziek in bed ) nog langs geweest 
met het slimste spel mens dat natuurlijk de max was!! :D  

 

Dan was het nog eens tijd om een spel met Sevenoy en Elissa te spelen namelijk 

temptation island, tijdens de vieruurtjes kwamen de jongens langs omdat er maar 1 

aspi was (PJ) voor iemand van ons was dat iets minder leuk natuurlijk maar we 

zullen geen namen noemen ;)  

 

In de krokusvakantie was het dan weer tijd voor wafelenbak, we zijn het denk ik 

allemaal eens dat de wafels bakken veel leuker is dan de wafels gaan verkopen in de 

kou :p En daardoor is het deze zondag jammer genoeg geen chiro    
 

XOXO  Fem  & Jana 

                       

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