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Kalender 
 

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 
 

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

Zondag 1 mei :    Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag 8 mei :    Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag 15 mei :   PINKSTEREN Geen Chiro.  
 
Zondag 22 mei :   Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
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Ouderfeest 

 

 

 

 

 

 

 

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!! 



 5 

 



 6 

 

Pinkels 

 
www.chirosintbartel.be 

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

Dag allerliefste paarse pinkels   
 

Hier is alweer  een nieuw artikeltje waarin al jullie zotte avonturen beschreven staan. 

(Ja hoor mama’s en papa’s, zot zijn ze! )  

Jullie hebben het enkele weken zonder ons moeten stellen aangezien het enkele 

weken geen chiro was, snif   
 

Maar, niet getreurd!  

 

De eerst volgende zondag werden jullie uitgenodigd voor  de spetterende 

‘pinkelspeelclubrakwititodag’ in Meerbeke. Het was ijskoud en het regende maar 

jullie bewezen dat jullie jullie mannetje konden staan. (applausje!) Door vele 

spelletjes te spelen konden jullie snoepjes verdienen om zo Candy Crush te spelen. 

We gaan er niet over liegen: jullie waren fan-tas-tisch! 

Als vieruurtje kregen jullie een warme chocomelk en een koekje, JAMMIE! Hier 

genoten we heel erg veel van, en een beetje later mochten jullie zich opwarmen in de 

auto want de zondagnamiddag zat er alweer op (boehoe ) 
 

De week erna werden we vergezeld door het zonnetje, daarom besloten we om naar 

de speeltuin te gaan. Het zonnetje was er al, maar wij vonden dat we wel wat extra 

zon konden gebruiken. We speelden de hele namiddag spelletjes in de speeltuin en de 

winnaars van elk spelletje mochten hun handje op de ladder tekenen, om zo de zon 

dichter naar ons toe te trekken.  

Pinkels, we moeten toegeven... wij hebben het nog nooit zo warm gehad!  

 

Dit waren jullie avonturen van de voorbije weken!  

Dikke kusjes en knuffels, 

 

Leidster Ruth en Yara    
  

 

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

 

Allerliefste kwiks 
 
Eerst en vooral dankjul- liewel om 
mee te lopen met Krakel- ingen. Met 
de zon in ons gezicht en een 
schattig pakje aan maak- ten we de 
straten van Geeraardsber- gen zoals 
elk jaar weer wat fijner. 
 
En daaaaan JAJA ons UL- TRA de 

max MEGA fantastisch kwiksweekend! We spraken af op de Korendries, maakten 

onze bedden op en trokken meteen onze pyjama aan. Het was Pyjamaparty! De 

kidibulkurken knalden door het lokaal en met hapjes en drankjes zetten we een 

onvergetelijk weekend in. We deden de limbo (de leidsters moeten duidelijk wat 

meer oefenen HIHI) en toverden het lokaal om in een cinemazaal met zetels, mat-

rassen en dekentjes. High School Musical met popcorn. Voor we het wisten was 

het tijd om in onze slaapzak te kruipen en 100 dekentjes uit te delen, want het 

was best wel koud op zolder!  

‘s Ochtends werden jullie wakker ge-

maakt en konden jullie in pyjama 

komen ontbijten HOERA! Wassen en 

uniform aan en START. Jullie werden 

in teams verdeeld en kregen een re-

bus. Die zou jullie naar een plek leiden. 

En op die plek zouden jullie iets 

moeten zoeken met jullie groep-

snaam. De ene ploeg was al wat snel-

ler dan de andere maar iedereen vond 

de enveloppe met de opdrachten voor 

de namiddag.  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Nadat we ‘s middags onze buikjes we-
er hadden rondgegeten, vertrokken 
we naar de Markt. De opdrachten 
waren simpel en jullie hadden er super-
veel zin in. Veel kon er niet misgaan. 
Hoe meer opdrachten jullie vervulden, 
hoe meer tips jullie kregen. Die tips 
gaven jullie de kans om te raden wat 
de activiteit was op zondag.  Omdat 
jullie zo hard jullie best hadden gedaan 
hadden de leidsters op het einde van 
het spel nog een verrassing. We gingen allemaal samen op de POLYP. WOEHOE! 
En ja hoor, handen in de lucht (; . Terug op de Korendries deden jullie voetje van 
de vloer en keken enkele nog naar Bridge to Terabithea terwijl de leidsters maca-
roni maakten JUMMIE. Om de dag af te sluiten haalden we onze slaapzakken naar 
beneden en deden we slaapzakspelletjes. Jullie haalden de weerwolfkaarten bo-
ven en ‘Wakkerdam gaat slapen en de weerwolven worden wakker...’ 
 
Goedemorgen zonneschijntjes. Slaperige oogjes kwamen vanachter de lakens. 
Beneden lag een heerlijk ontbijtje op jullie te wachten. Koffiekoeken Jeeeeee! Met 
onze rugzak trokken we naar het station. Eenmaal in Gent-Dampoort kregen jullie 
per 5 een reeks foto’s. Deze leidden jullie naar onze bestemming. RO-
ZENBROEKEN! Een tropisch zwembad met golven, palmbomen, buizen en bub-

belbad. Wat willen jullie nog meer? 
O ja, om de dag (en het weekend) 
af te sluiten smulden we oliebol-
len. YES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bedankt om er een onvergetelijk weekend van te maken! We kunnen niet 
wachten om op paasweekend te vertrekken. 
 
Xxxx 
Sarah en Sara 
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www.chirosintbartel.be 

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

Tiptiens 

 

Dag lieverds!  
 
Het was weer de tijd van het jaar, namelijk de moment waarop we ons uniform 
inruilen voor een schoon historisch kostuum, we een vooral-niet-jeukende pruik 
op ons hoofd mogen zetten en we voorzien worden van een dikke laag schmink. 
Inderdaad, we hebben het over de krakelingenstoet. Talentjes als jullie zijn, 
haalden jullie superenthousiast jullie beste acteerskills boven om toch de prijs van 
de jury in de wacht te kunnen slepen. Jammer genoeg grepen we hier net naast, 
maar niet getreurd, volgend jaar beter!  
Foei! De week erna waren er maar 4 tiptiens op aanwezig! We besloten dan maar 
decadent te doen en samen een cinemake te placeren. We kozen voor een film 
op ons niveau, namelijk eentje met sprekende konijnen, eeeeeeeen 
paaaaaaaaaaaaaar luuuuuiaaaaaarddddddddddssssssssssssss en eentje waarbij je 
totaal niet moet nadenken: Zootropolis!  
 
Banger anger anger, der is er eentje zwanger! Deze zondag zagen we een tiptien 
helemaal overstuur de wc uitkomen. Nieuwsgierig als we zijn, gingen we toch 
eens kijken wat er aan de hand kon zijn maar nooit hadden we gedacht dat we dit 
zouden aantreffen! We vonden een zwangerschapstest en ohja, hij was positief! 
Ja lap we zitten met een tienermoeder! Maar in de chiro judgen we niet dus 
besloten we Clara de tiptien waarvan we de naam niet gaan noemen met z’n 
allen te steunen in het proces. We doorliepen alle fasen van de zwangerschap, 
van de bevruchting tot de bevalling, in de hoop toch een mooie toekomst te 
voorzien voor deze chirobaby. Ohja, dit wordt vervolgd, binnen een maand of 9 
ongeveer! ;-)  
 

XOXO DJ KATROENIE IN DE MIX  

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

Heyhey Aspi's!!  
 
We hebben ondertussen weer al wat uitgestoken he! We hebben heel wat aspi's 
mogen aanschouwen in een prachtig kostuum voor de krakelingen (sommige 
gingen liever kijken dan zelf meelopen.......), ik citeer Jolien en Elissa: 'wij zijn niet 
blij!' (ze hadden ook wel gelijk natuurlijk) 
 
Na 1937271938273 jaar is ook onze caravan vervangen door EEN NIEUWE 
PRACHTIGE CONTAINER! (Dat werd tijd, de kussens in de caravan begonnen te 
schimmelen), hiervoor heeft iedereen thuis wat restjes verf en andere nest 
bijeengesprokkeld om aan de slag te kunnen. Na veel discussie is het dan gewoon 
wit(achtig) geworden :p We kunnen beginnen inrichten, joepie!! Ps: Danku Jana 
voor de verschrikkelijk lelijke tafel........ We pimpen hem 
wel ;). Ook het 'is er WiFi in Tahiti' spel was tof! HET perfecte 
spel om de jongens leiding (en hun uitspraken) wat beter te 
leren kennen, he Jana, ga je mee op buitenlandse reis? ;) er 
werd ook heel hard gelachen bij het spel waarbij woorden 
geraden moesten worden terwijl iemand luide muziek 
luisterde, amai wat daar allemaal wel niet uitkwam! Zo zie je 
weer hoe goed wij kunnen luisteren he ;). Die malle Aspi's 
toch!  
 
Xxx Willekens & Eva 
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Tippers 
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https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens 
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes 

 

Dag allerliefste, allerbeste en allerknapste tippers!  

 

Op dit eigenste ogenblik zijn jullie hard aan het studeren en jullie knappe kopjes aan 

het breken op oersaaie leerstof. Wij wensen jullie heel veel succes met jullie 

examens! Geeft er een lap op!  

We willen graag samen met jullie even terugblikken op ons fantastische 

tippersweekend! Het was toch goed he   
 

Vrijdag verzamelden we allemaal op de Korendries in piekfijn uniform. Sommigen 

onder jullie hadden een valies voor 2 weken, amaikes wat sleuren jullie toch allemaal 

mee?! De bedjes werden geïnstalleerd en iedereen mocht zijn pyjama aandoen, 

gesjellig!  

Tijd voor een filmke! De film werd vooral gekozen naar de hoeveelheid knappe 

binken die erin meespelen, Zac Efron it is   
 

Ondertussen trokken de keukenprinsessen a.k.a. jullie lieve leidsters naar de keuken 

om een lekkere late night snack klaar te maken. Bicky burgers jammie! Iedereen at 

een Bicky of 2, maar niemand doet zo goed als de leiding, 3 bicky’s jawel!  

De film konden we jammer genoeg niet uitkijken omdat de computer wat moeilijk 

deed. Waarschijnlijk kon hij de hoeveelheid knappe lijven niet aan, helaas.. Dan 

kropen we maar in onze slaapzak om te slapen, alhoewel slapen..  

Opstaan is voor de ene al wat makkelijker dan voor de andere.. Maar uiteindelijk 

kregen we toch iedereen aan het ontbijt, wat zien jullie er fabulous uit ’s morgens   

Na het ontbijt konden jullie allemaal jullie perfect match vinden in ‘Are you the one’. 

Wij hadden aan de hand van ingewikkelde persoonlijkheidstesten jullie gekoppeld 

met enkele celebrity hottie’s. Aan de hand van opdrachten konden jullie tips 

verdienen over jullie perfect match. Jullie konden ook mensen naar de truthbooth 

sturen. Uiteindelijk vonden jullie allemaal je perfect match en wat waren jullie 

gelukkig! Vooral Indra, haar geluk kon echt niet op!  

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Om onze perfect match beter te leren kennen, gingen daarna op morantische 

picknick.. Rozenblaadjes op tafel, servietjes met hartjes,.. eten en knappe boyzz, wat 

hebben we nog meer nodig?  

 

Daarna was het tijd om onze horizon te verbreden en ons geliefde Geraardsbergen te 

verlaten. Waar gaan we naartoe? Moeten we overstappen? Is het daarna nog ver 

stappen? Jullie waren natuurlijk supernieuwsgierig waar we naartoe gingen.. 

ROLLERLAND, joepie! Al snel stonden we allemaal op de rollerbaan. Bij de ene 

ging het rolschaatsen al wat vlotter als bij de andere, nietwaar Eline? Maar het werd 

een dolle namiddag en moe maar tevreden keerden we terug naar de Korendries. Na 

het eten (kip met appelmoes en gebakken patatjes nom nom) was het tijd voor de 

favoriete bezigheid van Eline: knutselen! Patchkes voor op onze rok! Hang ze er 

maar op he! Tijdens het knutselen werd het duidelijk wie knutselde en wie vooral 

veel babbelde.. Toen veel tippers al in de laatste fase van hun knutselwerkje zaten, 

moest Marthe er nog aan beginnen.. Maar zo heeft iedereen zijn talent he, en zoals 

Britt zegt: ‘Zo wat nonchalant is ook mooi he Marthe’. Bedankt voor de steun!  

Gelukkig was er ook nog een dessertje voorzien want Indra had alweer honger (zoals 

elke 2 minuten!).  

 

Zondag mochten jullie lekker lang uitslapen en wanneer jullie naar beneden kwamen 

stond er megadeluxe ontbijt voor jullie klaar! Pannenkoeken, wentelteefjes, fruitsla, 

yoghurt, peperkoek, speculoosjes,.. Alles was er!  

na het lange ontbijt moest er opgeruimd en gekuist worden. Alle handen werden uit 

de mouwen gestoken en zo was alles op een mum van tijd weer properkes!  

 

Na de middag speelden we’ wie is het?’ in ’t stad maar door de kou keerden we een 

beetje vroeger teug naar de Korendries. De kou was snel vergeten door de lekkere 

Berlijnse bollen njam njam.  

 

 

 

Hopelijk vonden jullie het een leuk weekend! Wij alvast wel, jullie zijn de beste!  

Paasweekend wordt nog duust keer leuker, dus schrijf jullie zeker in!  

 

Miljoenen hartjes voor jullie!  

 

Eline en Marthe   
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Speelclub 
jongens 
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Wel gegroet onze liefste speelclubbertjes. 
 
Het is jullie misschien opgevallen, deze maand was het zo weinig chiro. Ja zeker 
liefste speelclubbertjes, goed opgemerkt. Maar zo cool en geweldig als we zijn 
hebben we toch memorabele momenten gehad. We zetten ze allemaal eens op 
een rijtje. 
 
We beginnen bij onze zware wafelenbak. Kilo’s zakken wafels werden gesleurd 
van uit onze depot in de korendries en werden door iedereen van chiro Sint-Bartel  
over heel het land verspreid. Wat was dat voor zeul werk zeg. Maar wij als stoere 
mannen kraakten. En bleven door gaan tot het eind. Met resultaat de we wel 
geteld 15 miljoen wafels gebakken hebben. Onmogelijk denken jullie he. Ik weet 
het. Maar de speelclubleiding heeft dan ook met elke vinger en elke teen een 
wafelijzer vast genomen. Geen dank!!! 
 
De week daarop was er geen chiro. Dat komt omdat de leiding op een 
welverdiende onstpanningsweekend ging. De reis ging naar het zon overgoten 
Tahiti onder de palmbonen en de kokosnoten. Mmmmmmm lekaaaah 
Maar dan was het moment aangebroken. Het meest euforische, EXEPTIONELE, 
GLORIEUZE WEEKEND DAT JULLIE OOIT HEBBEN MEE GEMAAKT; 
SPEEEEEEELCLUUUBWEEEKEEEND!!!!! Een resort was het. Zo verwend werden 
jullie door ons. 5 gangen menu’s; droombedden gemaakt van satijn. En to the top 
zijn jullie ook nog eens heersers geworden van Giesbaergen!! Dit staat voor 
eeuwig en altijd in ons geheugen gebeiteld. Dit zal nooit in ons onderbewustzijn 
weg zakken maar altijd voor onze ogen flitsen. 
 
Aangesloten met dit awesome weekend was er ook natuurlijk de 
krakelingenstoet. Hier bij vindt u een mooie collage gebracht door leider Daan. 
 
                                                                 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Een weekje later was er het speelclub en de rest dag. En natuurlijk heeft devon 
alle andere chiro’s het zwijgen op gelegd en getoond dat wij gewoon de beste 
zijn. PUNT. 
Dat was het weer voor deze maand. Be strong, Have faight and keep it real. Peace 
out. 
Mis jullie. Tot het ongeëvenaarde klein kamp. 
Kusjes 
Simon, Daan, Bjarne, Brecht en Jonas 
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Rakkers 

Heeeeeeeeeeeey sloebers, komen jullie hier vaker ?!?  

Wat hebben we de laatste zondagen nu allemaal uitgespookt ? Ik zou het echt 
niet weten, maar ik zal eens aan mijn glazen bol vragen op mij te helpen met 
herinneringen boven te halen. 
 
De laatste zondagen, was er geen chiro op het karmelieten, maar er waren wel 
een heleboel andere activiteiten te beleven. Bij die activiteiten denkt men meteen 
aan Wafelenbak, Krakelingen, ribbelspeelclubrakwititodag… Het was superleuk 
om jullie te zien stralen bij Krakelingen, ook bedankt aan de 
coolio’s van rakkers die meegeholpen met het verkopen van 
wafels, en ook respect voor degene die aanwezig waren op 
ribbelspeelclubrakwititodag ! 
Het laatste weekend was een moment om nooit meer te 
vergeten, namelijk Rakkersweekend !! Er waren 8 rakkers 
aanwezig. Jammer van de andere rakkers die niet aanwezig 
waren, maar niet getreurd er komen nog zo een leuke 
momenten dit jaar zoals paaskamp. 
Toen jullie aankwamen hebben we jullie meteen 

ondergedompeld in een Vampierspel, waar jullie als burgers 

moesten ontkomen aan de vampier die zijn zinnen had gezet 

op jullie bloed. Ook werd er een griezelverhaal verteld. Bij dat 

vertellen zag ik toch wel een beetje de angst in jullie ogen, 

want het was namelijk waargebeurd. Daarna was het weer tijd 

voor jullie ogen te sluiten en te dromen over de volgende dag. 
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De volgende dag mochten jullie gladiatoren trainen, Want er waren 2 lannista’s 
die in een strijd verwikkeld waren voor wie nu eigenlijk de beste lannista is. Het 
was tijd om deze kwestie voorgoed uit te vechten. Jullie slaagden erin om met 
jullie team veel gladiatoren te verdienen en ze tegen de gladiatoren van het 
andere team te laten vechten, maar uiteindelijk was het Team Rood die de strijd 
won.  
 

                  CUTIE GESPOT   
 

Die avond hebben we ook wat spelletjes 
gespeeld binnen, waaronder omgekeerd 
verstoppertje. Een beetje later hebben 
we ook contact gelegd met de geesten 
die in het gebouw rondzwierven, dat was voor elke rakker een echte ervaring. 
Maar gelukkig was onze laatste geest, toch nog een goede. Daarna was het dan 
weer tijd voor een prachtige film ‘A Knight’s tale’. Prachtig, iedere rakker heeft 
toch een traantje moeten laten op het einde van de film. 
De zondag hebben we in de voormiddag leuke spelletjes gespeeld binnen en 
buiten. Hierin blonk de ene al wat meer uit als de andere. In de namiddag waren 
de valiezen al gepakt, en gingen we naar het karmelieten. Op het karmelieten 
hebben we een potje baseball gespeeld, en ook het spectaculaire vlaggenroof 
spel was aanwezig. Na het lavertje was het tijd voor jullie hersentjes te laten 
werken, en uit te zoeken wie de 2 moordenaars waren, dit konden jullie uitzoeken 
op 2 dagen en 3 nachten, waar er 5 moorden gepleegd werden. Maar jullie 
slaagden er telkens in om de moordenaars te ontmaskeren en hen in de 
gevangenis te steken.  
 
Jullie helden, 
Vdveetje, Cobbaardje, Jochytje, Pieterjannepanneke, Wardje 
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Toppers 
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Beste toppers, 
Wat is er weer allemaal gebeurd? 
Wel eigenlijk veel en ook niet veel… ik zal het even uitleggen… 

De eerste zondag dat ik mij kan herinneren was op vriendjes dag, iedere topper 
mocht zijn vriend meepakken naar de Chiro, helaas, maar wel super goed, is er 
toch nog één iemand afgekomen, namelijk Jasper (een vriend van Vincent 
(proficiat daarvoor)). Hij heeft ons verteld dat hij het super plezant vond en van 
de leiding mag hij zeker nog meer komen. 
Die dag werd ook iedereen verwent met een gratis tas soep. 
Na deze zondag, kregen we wafelenbak, hierbij bakken de ouders en leiding 
15000 wafels, waar daarna wordt uitgedragen, door deur aan deur verkoop, de 
toppers die toen mee waren hebben ons goed geholpen en zullen later dit jaar 
een cadeau krijgen. 
De week erna waren de leiders een beetje moe geworden van al dat werken, 
dus gingen ze naar een welverdiende onstpanningsweekend, waar namelijk veel 
“fristi” gedronken wordt en veel activiteiten gedaan wordt rond sport of andere 
spelen ;-P 
 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Na dit weekend schoot er dan nog 1 
zondag over, om over te vertellen, maar 
die zondag werdt ingepikt door het 
gewest, die mannen wouden met alle 
chiro’s een spel spelen, de bedoeling van 
het spel was niet zeer duidelijk… het was 
iets met snoep…. En de toppers, rakkers 
en speelclubber moesten dat 
verzamelen… en dan op azo een bord 

leggen… alleszins iets “raars”… maar alsnog heeft Chiro Sint-Bartel weer eens 
gewonnen, het is voor ons al “kinderspel” geworden, ?!snap tem :-P, :-P, :-P?! 
Ma bon, ik denk dat dit het ongveer was …. Want de zondag erna wast dan geen 
chiro, door de examens. 
Nu kunnen we nog enkel aftellen tot klein kamp, hopelijk zien we jullie dan. 
 
Voila dit was het dan weer, hieronder heb ik nog eens spelletje geplakt, zoek de 7 
verschillen en toon deze verschillen de eerst volgende chiro aan Tibo de Glass. 
Jullie Topperleiding 
Stijn, Jef ,Tibo, Alert en Dries! 
PEACE OUT!! 
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Kerels 

 
www.chirosintbartel.be 

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

Dames en heren, appels en peren 
 
De voorbije weken hebben  we de paters van het 
Karmelieten enkele rustige, stille zondagen gegund. 
 
Het was een bewogen maand, we begonnen met de 
wafelenbak, een week waarin jullie kunnen tonen 
hebben hoe nauw de chiro jullie aan het hart ligt. We 
hebben dit jaar meer dan 15000 (VIJFTIENDUIZEND !) 
wafels verkocht, nen dikke merci hiervoor!  
 
Eenmaal deze drukke week gepasseerd, was die dag van het jaar aangebroken 
waarbij we ons eens amuseren door getransformeerd als middeleeuwenaars een 
wandeling door het stadscentrum te maken: Krakelingen. Eerste prijs voor 
zwoelste blik gaat naar Remi. Proficiat! Je kan jouw prijs ter waarde van 100 
stuivers volgende zondag afhalen. 
 
De volgende zondag vielen we ten prooi van de weergoden. Toch slaagden we er 
in om deze onvoorspelbaar wisselvallige zondag op een aangename manier door 
te brengen met een spelletje risk. Ook behielden jullie jullie waardigheid door in 
het drassige moeras dat men ook wel eens voetbalveld noemt in een potje 
rugbyvoetbal om de overwinning te strijden. Remember, zelf de ganzen waren 
laaiend enthousiast   over hun nieuw verworven terrein. 
 
Na deze weken vol geneugten werden jullie slachtoffer van een onbenullig, 
tijdrovende uitvinding des duivels genaamd examens. Tijdens deze tijd van 
kaarsen aan te steken, gebeden te prevelen, rozenkransen boven te halen en 
aflaten te bestellen was er jammer genoeg geen tijd meer voor chiro. 
 
Tot snel!! 

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 lezer, 
Sterrendatum van schrijven: -306795.25652701885 
 
Dit verhaal begint met een koude zondagnamiddag omstreeks 14u aan onze 
vertrouwde stek, den parking vant karmelieten. Ik (die knappe, blonde leider van 
jullie) kwam net terug uit een donkere periode van eenzaamheid en uitputting en 
verwachte dus veel van mijn eerste chironamiddag van 2016 (Gelukkig joar e by 
the way! Xxx), die dan ook nog eens Vriendjesdag was dus veel gasten 
gegarandeerd dacht ik. Spijtig genoeg besloten jullie collectief mij buiten te 
sluiten en mij een schamele troost te schenken in de vorm van Pieter-jan 
Goessens, die bij gebrek aan vrienden helemaal alleen was. Gemotiveerde leiding 
die we zijn, besloten we het beste te maken van de situatie en gingen we een 
potje poolen in de Kegel. Na een dranksen te benuttigen en allemaal balletjes in 
allerhande holletjes zien te duiken besloten we terug te keren naar onze 
uitvalsbasis om ons laverken te degusteren. Leider Segers had opgevangen dat de 
vrouwtjens boule de berlin'kes voorzien hadden sprongen we allemaal als de 
bliksem bij de meiden. De vrouwen onthaalden ons royaal en opgewonden. Met 
boule de berlins in de hand deden we een klapken met de vrouwtjens, die soms 
weleens genant konden zijn voor Pieter-jan. Naadloos gingen we over in het 
vernederen van de maskes in een matchken ad fundum waterkes drinken en 
nadien namen we afscheid. Na nog een spelleken darten int leidingslokaal wast 
weer tijd voor de sluiting en mocht Pieter-jan naar huis. 
 
Zonder centen kan de chiro niet draaien natuurlijk, dus was er de volgende week 
zoals elk jaar weer de grooootteee wafelenbakst. Jullie kwamen gretig helpen en 
verkopen dus kunnen wij jullie alleen maar hartelijk bedanken. Onderstaande 
coupon kan je uitknippen en deze is bij vertoon van de coupon één knuffel van 
leider Randa van welgeteld vijf Mississipi's waard. 
 
xoxo 
 
 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De week daarna was het tijd voor een kakafonie aan folklore en middeleeuwse 
taferelen. Onder bijzondere media-aandacht van topzenders als TV-OOST werd 
Geraardsbergen (of het middeleeuwse Gerardimontium) gehuld in een massa van 
mensen, die niet konden wachten de spectaculaire stoet te bezichtigen. De pakjes 
die we dit jaar kregen vant stad waren, zoals elk jaar, weer op ons lichaam 
gegoten. Na een schmink-sessie en last minute details aan hunnegem ging de 
stoet van start en konden we hunkeren naar dat ene moment van roem bij het 
passeren van de grote meneren op de vip-plaatsen. Iedereen haalde zijn beste 
looks naar boven bij het lachen naar de very importand people en na deze 2-
seconds of fame was het aftellen naar het einde. Na een dag vol jolijt wisselden 
de aspiranten hun kostuum terug in voor hun vertrouwde chiro-uniform en 
keerden terug huiswaarts of de Kermis. 
 
Na alle activiteiten in de drukke maand februari was het eindelijk nog eens tijd 
voor een gewone chiro-zondag. Moeder Natuur besliste daar echter anders over 
en dus moest de leiding zich aanpassen. Na veel gesjokkel en discussie hebben we 
naar 300 gekeken. En we kunnen zeggen dat het letterlijk kijken was, want door 
et feit dat er geen ondertitelingen waren en geen bokskes en dat iedereen gene 
second kon zwijgen konde werkelijk niet mor dan oek niet horen. Maar kom we 
hadden iets om naar uit te kijken (de meeste toch) 
 
De week daarop vertrokken we op Aspiweekend, behalve Tom. Die stuurde zijn 
kat. 
Na menig enveloppen vol opdrachten gekregen te hebben, kwamen jullie veilig 
aan in onze schuur in Gontrode. Iedereen legde keurig zijn bedje klaar en de outfit 
voor de volgende dag. Na een avondactiviteit om U tegen te zeggen besloten we 
allemaal, na nog wat gekeuvel en nagepraat, deugdzaam te gaan slapen.  
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Vervolg aspi 
jongens 

Knuffel-Coupon 
 
 

één knuffel van vijf Mississipi's uitgereikt door de heer Randa De Pelseneer, 

woonachtig te Geraardsbergen, op vertoon van deze Knuffel-Coupon. 

Deze coupon kan slechts eenmaal gebruikt worden. 

Bij het ochtendgloren werd iedereen gelukkig wakker want joepie we zijn op 
Aspiweekend!! We verlieten onze vakantievilla en zakten af naar le métropole 
Gent. Daar speelden de leiding handig in op het smartphone tijdperk en speelden 
we het groooottteee like-spel. Het ploegsken van Driesken Vankémuilen had het 
meeste likes, maar omdat ze getrisht emmen door likes te hacken werden ze 
gediskwalificeerd. Foei ploegje van Dries! Foei! 's Avonds gingen we ribbekes 
gaan oppeuzelen in den Amadeus en da was goe man! Echt Tom da was echt 
goed die ribbekes. Om nog maar te zwijgen van dieje patat. Later op de avond, 
terug in Gontrode-city, praatten we nog wat bij over de gebeurtenissen van de 
legendarisch dag om daarna onder de wol te kruipen. De zondag gingen we 's 
middags een dranksken gaan drinken bij Regenboog en daarna 50 duust keren de 
wild water baan van de zwemkom in Ninof afgaan. Ik was het na een tijd beu en 
vond er niets beter op dan met mijn wezen zo hard mogelijk tegen de rand van 
het zwembad te zwemmen. Me nen halven neus rustten we uit in de cafétaria 
van de plonsbak en namen we daar nog een laverken om dan terug te keren naar 
't Karmelieten. We wouden nog een spelleken muurkeshot doen om in 
schoonheid te eindigen, maar Jannes besliste daar anders over om de voetbal in 
den dender te skippen. Merci Jannes. 
 
Bon da wast, laten we hopen op skuun weer é op klein kamp! 
Toedels! 
 
Randaast, Segers und Ferre 
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Oudleider Dirk Schouppe vroeg mij om  ook langs deze weg het 
overlijden van  zijn moeder Julienne te laten weten. 
Julienne was ook de oma van leider Jef, leidster Ine en tiptien Kato. 
 
Julienne en haar echtgenoot Robert gingen in de jaren  70 en 80  
met de jongens mee op kamp als kookouders. 
We wensen Dirk en zijn familie veel sterkte. 
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Het overlijdensbericht van Julienne staat  op de website : 
www.chirosintbartel.be 
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