
   

 

Afgiftekantoor Kaai – postkantoor Geraardsbergen 1 

De chirokrant verschijnt maandelijks maar niet in augustus 
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Kalender 
 

Zondag 8 mei :    Chiro. Jeugddag > info bij de leiding 
       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 
 

Zondag 29 mei :   Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag 5 juni :    Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag 12 juni :   Chiro. Geen chiro vanaf tito’s 
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag 19 juni :   Chiro. Geen chiro vanaf tito’s 
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
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Bivak en  
buitenlandse reis 

Bivak jongens : 22 juli tot 1 augustus 

Bezoekdag op 24 juli 

 

 

Bivak meisjes : 1 augustus tot 11 augustus 

Bezoekdag op 7 augustus 

 

 

Buitenlandse reis naar Spanje : 15 augustus tot 26 augustus 
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Krakjes 

Gegroet krakjesjongeren en ouders, 
 
Wat is de perfecte combinatie voor een spetterend Paasweekend om nooit te 
vergeten? Je hebt nodig:  een groep stoere krakjes, wat slecht  maar soms ook 
niet slecht weer, een heleboel geniale activiteiten, en 5 gestoorde slimme en 
knappe krakjesleiding. Voeg al deze ingrediënten samen in een oud gebouw en je 
hebt het perfecte paarsgekleurde krakjesweekend. 
Voor velen van de Krakjes waren dit de eerste dagen weg van de zorgzame 
handen van mama en papa. Klaar om aan een gloednieuw avontuur te beginnen. 
Jullie kwamen de eerste dag toe, een dag dat nog eens paaszondag bleek te zijn 
ook, en meteen stonden daar al een paar gestoorde koks klaar, klaar om jullie de 
recepten en regels van een paaskamp bij te brengen.  Ze deden dit aan de hand 
van paaseieren die meneer de Paashaas over het hele kampterrein verstopt had. 
Een eitje hier, een eitje daar, eitjes overal. Sommige van deze eitjes hadden een 
regel, zodat jullie zeker nooit meer iets stout of verkeerd zouden doen. En wat 
bleek, jullie waren de braafste Krakjes die Chiro Sint-Bartel ooit heeft mogen 
aanschouwen.  
’S Avond was het dan tijd voor de grootste Domino-Day avond. Blokjes zetten, en 

ze daarna weer omver duwen! Kan het nog plezanter? Maar dit is niet zo een 

ongevaarlijke taak als je op het eerste zicht zou vermoeden. Een paar soldaten 

van het anti-domino-leger hadden zich verstopt op het terrein, klaar om 

onschuldige krakjes gevangen te nemen en hun plan volledig te dwarsbomen. 

Gelukkig waren de Krakjes veel stoerder dan deze schavuiten, en verzamelden ze 

een ongelooflijk aantal domino blokjes uit de eendjesvijver. Al moeten de Krakjes 

toch nog wat werken aan hun oog-hand-coördinatie , er gebeurde wel elke 

seconde een dramatisch ongeluk op de domino bouwwerf. Gelukkig heeft de 

leiding zich de hele nacht bezig gehouden met de constructie af te werken. Het 

resultaat krijgen jullie ooit wel nog eens te zien! 

 
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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Op het einde van deze eerste 
vermoeiende dag kropen de Krakjes 
uitgeput maar voldaan in hun 
luxueus opgemaakte bed. Ze sliepen 
als roosjes. En droomden over de 
stoerste dingen die de komende 
dagen nog gingen volgen.  
De volgende dag moesten wij de 
Krakjes weggeven aan enkele 
vervangleiding. De aspiranten 
hadden deze dag de 

verantwoordelijkheid over onze knapen. We waren wat bezorgd eerst, kunnen 
zulke onervaren Aspiranten wel enige orde bewaren over zulke losgeslagen 
mannen als de Krakjes? Wel na een lange vergadering met de Krakjes, waar alle 
positieve en negatieve elementen op tafel werden gelegd. Het was zeer 
intensief, sommige Krakjes vuurden een hevig vuur aan woorden af over deze 
Aspiranten. Maar uiteindelijk bleken ze toch dik geslaagd. 
 
Maar dit was nog niet de grootste 
verassing van de avond. ’S Avonds 
kreeg Chiro Sint-Bartel groot bezoek. 
Het waren 3 mensen belangrijker dan 
de paus, de koning, de president, en 
Ghandi samen. K3 KWAM EEN 
OPTREDEN GEVEN!. Maar het concert 
werd niet met het verwachte 
enthousiasme onthaald. In het 
publiek stonden namelijk een paar 
met testosteron opgespoten mannen 
te protesteren. Ze vonden het discriminerend dat K3 enkel vrouwelijke leden 
had. Ze vonden dat K3 meer multicultureel en divers moesten worden. Het was 
tijd dat er een mannelijke K3 bestond. Maar dit konden ze niet alleen, de Krakjes 
moesten hun hierbij helpen. Ze moesten bewijzen dat mannen altijd alles beter 
doen dan de vrouwen. Dus moesten ze dansen, zingen, 10 000 luchtballonnen 
verzamelen, en nog zoveel meer. Op het einde van deze lange nacht, werd dan 
een spetterend, puur mannelijk, K3 optreden gegeven. De kranten spreken nog 
over het beste optreden aller tijden. Maar aan alle mooie dingen komt een eind, 
dus het was tijd om weer in bed te kruipen.  
De volgende ochtend was het alweer de laatste dag. Maar het zal zeker niet de 
minste zijn. Met veel plezier en een uitgeslapen geest kwam de leiding de 
Krakjeswakker maken. Nee ik ben fout, deze dag waren het geen Krakjes. Deze 
dag waren jullie echte ruimtevaarders, astronauten, kosmonauten. Al viel het ons 
op, dat astronauten soms wel heel lang kunnen doen om zich te wassen. Dit valt 
ook te begrijpen, je moet proper zijn i de ruimte. Maar een uur om 1 tand te 
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Vervolg 
Krakjes 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

 
De volgende ochtend was het 
alweer de laatste dag. Maar het zal 
zeker niet de minste zijn. Met veel 
plezier en een uitgeslapen geest 
kwam de leiding de Krakjeswakker 
maken. Nee ik ben fout, deze dag 
waren het geen Krakjes. Deze dag 
waren jullie echte ruimtevaarders, 
astronauten, kosmonauten. Al viel 
het ons op, dat astronauten soms 
wel heel lang kunnen doen om zich 
te wassen. Dit valt ook te begrijpen, 
je moet proper zijn i de ruimte. 
Maar een uur om 1 tand te poetsen is voor ons zelf al gigantisch lang. Laten we 
deze persoon maar anoniem laten. 
 
Als echte astronauten ware jullie eigenlijk al gefaald. Want niemand van de 

Krakjes had er aan gedacht om zijn ruimteschip mee te nemen… Gelukkig waren 

daar een paar mensen die hun eigen taxi-ruimte-bedrijf hadden. Zij namen de 

krakjes mee in hun bloedmooie, een pijlsnelle Taxiraket, naar de verste planeten. 

Daar moesten de krakonauten duistere gevaren ontwijken om de brokstukke van 

hun eigen krakjesraket te vinden. En ik moet zeggen, die raket was werkelijk 

prachtig. De krakjes lieten er hun wildste fantasieën op los. Met alle kleuren van 

de regenboog werden de diepste emoties op de raket losgelaten. Iedere 

krajesartiest had wel een uitleg voor zijn werk.  

Maar het belangrijkste was dat er nog nooit zo een mooie kleurrijke raket heeft 

bestaan.  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Hij was zelfs zo prachtig dat er 
ruzie ontstond in de 
leidingsploeg. Iedereen wou 
die spetterende krakjesraket 
mee naar huis nemen. Vuile 
woorden werden geroepen, er 
werd zelfs bijna een 
moddergevecht gehouden. 
Maar gelukkig kwamen de 
krakjes razendsnel 
tussenbeide. Ze bleken op dit 
moment meer volwassen dan 
de leiding. We moeten niet 

vechten met elkaar, we moeten opdrachten uitvoeren tegen elkaar. Zo kunnen 
we bewijzen wie voor eens en voor altijd de beste leider is. Het werd een 
spannende namiddag. Het verschilde amper één punt op het einde van de dag. 
Maar uiteindelijk kwam er dan toch een winnaar uit de bus. Maar dit alles bleek 
uiteindelijk voor niets, want door een heuse windstoot belandde de raket ’s 
nachts op mysterieuze wijze op het vuur. Gelukkig hebben we al deze mooie 
herinneringen op nooit te vergeten. 
En van vuur gesproken. Om dit kamp officieel af te sluiten, nodigde de leiding 
jullie ’s avonds uit om samen rond het kampvuur te zitten. Er werd gefeest, 
verhalen verteld, gezongen, maar vooral gulzig van al de plakkende 
marshmallows gesnoept. Het was een mooie afsluiter van een mooi 
krakjesweekend. 
 
 
We hopen dat jullie er deze zomer ook bij zijn. Voor het Bivak hebben we nog van 
alle zotte avonturen voor jullie in petto! 
 
 
Tot dan gestoorde monstertjes 
 
Groetjes jullie beste leiding ooit, 
 
Wouter, Jarne 2, Holprot, Sandiepoes en PeacePaus 
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Speelclub 
jongens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Hallo beste speelclubbers! 
Hier zijn we weer met een artikeltje voor jullie vandaag. We beginnen ons artikel 
een paar zondagen terug. Op zondag 26 maart hebben we vollenbak paaseitjes te 
verkopen om onze speelclub kas een beetje te speizen zodat we iets extra 
kunnen doen op kamp. 
  
De week daarna was het zover 
het mega super cool 
paaskamp! We beginnen 
natuurlijk met ons te 
installeren en een beetje de 
regels te overlopen. Dit 
gebeurde aan de hand van 2 
wildvreemde toeristen die 
werden rondgeleid door de 
leiding en de speelclub en op elke plek kreeg men een belangrijke regel te horen 
waar men zich aan moet houden tijdens het verblijf. ’ S Avonds hebben we dan 
gezellig slaapzakspelletjes gedaan voor het slapen gaan. We kregen heel veel 
lekker eten op kamp zoals men kan zien op de foto Devon kreeg er niet genoeg 
van!   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De dag daarna werden de speelclubbers gewekt, maar niet 
door de bekende gezichten van hun lieftallige leiders. Maar 
door de aspirante, hier was de mooie princes ontvoerd door 5 
knappe rovers. Dus moesten de speelclub samen met hun de 
princes proberen te bevrijden. Dit kon men doen door 
verschillende opdrachten in de voormiddag. Zo kwam men te 
weten dat de princes in een toren vast zat. Dus moest men 
voorwerpen verzamelen voor hun ladder te bouwen om de 
princes te bevrijden. Later die avond werden de 3 nieuwe 
mannelijke K3’s verkozen. 
 
De dag nadien kwamen de leiding hun weer wekken alleen om te horen te krijgen 
dat de grote Walt Disney gestorven was. Na zijn dood moest men de filmrechten 
verdelen over de verschillende grote filmstudio’s. Zo kon men in de voormiddag  
geld verdienen zodat men in de namiddag een starterloon had om al bepaalde 
rechten op te kopen. Na een lange slag om de filmrechten was het uiteindelijk 
Nio die had gewonnen met zijn filmstudio. Die avond moest men een fluotocht 
afleggen om de schat te vinden. Na een lange en vol avonturen gevulde tocht 
had men allerlei letters gevonden. Deze letters moest men samen zetten zodat 
men de plaats van de schat kon vinden. Dit was de super coole speelclub T-shirt, 
exclusief voor alle speelclubbers die mee waren op klein kamp.  
  
Na het paaskamp was het tijd om Bjarne zijn rijexamen te helpen afleggen. Zo 
moest de speelclub onder begeleiding allerlei vragen oplossen over het verkeer 
en verschillende opdrachtjes doen. De groep die alle vragen en opdrachten het 
best hadden beantwoord won. Zo heeft het team van leider Janssens en leider 
Simon duidelijk gewonnen.  
 

Dan als laatste voor dit 
artikeltje mocht men dankzij 
wafelenbak omdat we dit 
jaar allemaal zo goed 
geholpen hebben. 
Grotendeels op hun kosten 
gaan rolschaatsen in Aalst. 
 
Groetjes jullie helden en 
enige inspiratiebron: 
Janssens, Simon, Daan, 
Brecht en Bjarne 
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www.chirosintbartel.be 

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

 

Rakkers 

Er was eens een heel mooi plaatsje hier niet ver vandaan genaamd Wodecq waar 
onze rakkertjes een geweldig klein kamp hebben beleefd. Na het installeren van 
de kamers, een kleine rondleiding en heel lekker eten, hebben mysterieuze 
mensen de slaapzakken gestolen. OH NEE! Maar er was een manier om ze terug 
te krijgen. De boeven wouden hun onderdak en slaapgerief alleen teruggeven als 
ze voldoende geld hadden om het terug over te kopen. En zo gingen de rakkers 
naar een casino. Daar hebben ze met al hun geld moeten gokken om te proberen 
voldoende geld te verzamelen om hun slaapzak, hun bed en onderdak terug te 
kopen van de boeven. Op het einde was het iedereen gelukt om veilig in hun 
eigen slaapzak in de droomwereld te gaan.  
 
En we zijn weer een dagje verder met leuke 

spelletjes. Die dag mocht de leiding een beetje 

minder werk doen, want de aspi’s hadden een 

stagespel voorbereid. Met hun tijdige leiding 

Jannes en Arthur hebben ze als buitenlanders 

geprobeerd om de muur rond hun land te 

verbreken en zo uit hun land proberen te 

geraken. Die avond werd het fantastische 

groepsspel gespeeld. Hierbij waren 5 

kandidaten niet akkoord dat er alleen een 

vrouwelijke K3 bestond. Dus gingen wij opzoek naar de 3 mannelijke K3 jongens. 

Hierbij werd er enorm veel gelachen en geapplaudisseerd  met de dansjes en de 

zangtalenten van de nieuwe K3. 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Maar niet altijd doen de rakkers iets actief. De leiding heeft ervoor gezorgd dat ze 
ook eens iets bijleren. Zo hebben de rakkers ingrediënten moeten verzamelen om 
zo een prachtig voorgerecht en dessert te maken. Ze hebben zelfs moleculair 
eten gemaakt, onder andere chocolade spaghetti ( een beweegbare 
chocoladeslinger) samen met een bananenmilkshake en mangostukjes. Tijdens 
het avondmaal hebben de rakkers hun tafeltjes mooi versierd en zijn de jury 
overal gaan proeven voor de geslaagde of mislukte recepten. 

 
Diezelfde avond zaten de rakkerleiding samen te 
denken. Ze wouden de rakkers met iets uitdagen, 
testen wie er beter is. Zo hebben we s’ avonds een 
paintball spelletje gedaan om te zien of de leiding 
nu werkelijk beter was dan alle rakkers te samen. 
En we hebben ons weer eens bewezen dat de 
leiding onverslaanbaar is in alles :D 
 

De laatste dag zat eraan te komen en het was tijd om naar huis te gaan. Na dat ze 
hun valiezen hebben gemaakt, het terrein hebben opgekuist en lekker gegeten, 
gingen alle rakkertjes met traantjes in de ogen naar huis omdat het zo een 
fantastisch klein kamp was geweest. 
Maar hier eindigt het verhaal niet. De volgende zondag stonden de rakkers klaar 
om weer plezier te beleven. Ondanks dat het een aangename warme dag was. 
Hebben we en beetje sportspelletjes gedaan, maar natuurlijk geen gewone. Het 
was een tijd om nog een beetje nat te worden. Dus hebben we 
watersportspelletjes gedaan. Bijvoorbeeld honkbal, waarbij ze bij elke honk hun 
hoofd in een emmer met water moeten steken. Anders mochten ze niet naar de 
volgende honk lopen.  
 
Een weekje later hadden we een paar speciale gasten in ons lokaal. Een 
psychopaat en een psycholoog. Maar er was een klein probleempje. De 
psycholoog kon de psychopaat niet genezen of beter maken. Maar met de hulp 
van de rakkers, die een tijdsrace met opdrachten doorheen het stad hebben 
moeten doen, hebben ze de juiste ingrediënten kunnen verzamelen om het grote 
toverdrankje te maken voor de psychopaat die niet zo blij was met de smaak van 
het drankje. 
 
Maar toch heeft het hem genezen. 
Jullie fantastische leiding, 
 

Vdv, Cobbaard, Pieterjan, Ward, en yochurt 
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Toppers 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Beste toppers, 
 
Weten jullie nog wat een mooie tijd we beleefd hebben op dat leuke kamp?  
Wel het begon allemaal op zondag 27 maart op het karmelieten: op deze zonnige 
ochtend stonden alle knappe leiders en leider Tibo te wachten op alle zware 
mannen die meegingen met de fiets naar het pittoreske Wodecq. Nadat alle 
kusjes gegeven waren en de traantjes van het afscheid nemen waren 
weggeveegd kon onze “lange” tocht beginnen. Om de dag goed te starten 
hadden de leiders een verrassing voorzien namelijk een stevig ontbijt met eieren 
bij niemand minder dan jawel -> krakjesleider Jarne!!!! Maar om hier te geraken 
moest we een col van categorie 3 beklimmen namelijk de vesten. Na ons stevig 
ontbijt reden we in 1 keer door en zonder te stoppen naar Wodecq.  
 
Daar aangekomen kon het algemeen klassement bekend gemaakt worden de 
gele trui was voor niemand minder dan leider Allert, nipt daarachter de witte trui 
voor leider Stijn, in de tussensprints blonk er maar 1 iemand uit en dat was Milan 
die kreeg dus de groene trui en om af te sluiten de bolletjestrui voor DE 
bergbeklimmer van de bende -> Tjörven! 
Die avond volgde er nog een quiz met 
een niveau waar Blokken en de slimste 
mens een voorbeeld kunnen aan nemen. 
Maar het was niet zomaar een quiz, nee 
het was de alom bekende 
kippenboutjesquiz.  Nek aan nek streden de 
kandidaten om de andere deelnemers de 
loef af te steken. Ondanks de sterke 
tegenstand werd de quiz toch gewonnen 
door de primus van de groep Pierre. En zo 
liep dag 1 al op zijn einde. 
 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Op dag 2 werden jullie gewekt door onze aspirant Robin die deze dag stage kwam 
geven aan jullie. De grote Mario-/Luigikartdag waarbij jullie verscheidene 
opdrachten moesten vervullen in de voormiddag om tips te verzamelen voor de 
namiddag. Met deze tips konden jullie onderdelen van de kart terugvinden en 
deze terug heropbouwen. Teamwork was duidelijk de tactiek voor de namiddag 
want samen vonden jullie alle onderdelen om de kart te bouwen. Die avond 
begon het gezamenlijke spel met alle afdelingen. De mannelijke K3’s waren in 
opstand gekomen omdat ze het discriminerend vonden dat er enkel een 
meisjesband mocht bestaan! De mannen namen het heft in handen en begonnen 
een eigen K3 zoekt K3 maar dan de MEN-edition!!! Aangezien er meer kandidaten 
waren dan plaatsen in het team moest iedere kandidaat samen met zijn 
entourage strijden voor een plaats in de band. Hun plaats konden ze verdienen 
door verschillende proeven te doen: er was de dansproef, fansproef, 
evenwichtsproef, …. Nadat alle teams deze posten hadden gedaan moesten ze 
hun grote show opvoeren door al hun opgedane ervaring te bundelen. Na de 
oogverblindende shows was dag 2 al voorbij. 
Dag 3 begon nogal rumoerig toen jullie letterlijk en figuurlijk uit jullie bed werden 

ontvoerd en met een zak over jullie hoofd en geketend werden afgevoerd. Jullie 
waren allemaal zware criminelen die gearresteerd waren door de politie. In de 
voormiddag kregen jullie een echte gangsta-opleiding waarin jullie leerden 
schieten, tattoos kregen,… in de namiddag kregen wij bezoek van onze echte 
collega’s die eens kwamen kijken hoe het echt moest. ’s Avonds was het tijd voor 
het mega epic spel!!! Jullie moesten zoeken naar jullie aartsrivaal adhv tips die 
verspreid lagen in kamers waar er gevochten was of brand gesticht was door met 
een fakkel naar de tips te zoeken konden jullie hem lokaliseren. Na het avondmaal 
mochten jullie nog sluipen om te tonen dat jullie echt goed konden op gaan als 
dieven in de nacht. Om de teamband nog te versterken speelden we blackbox, 
een spel waarin je wel overwogen namen uit de groep moest geven op moeilijke 
vragen. Dit betekende het einde van het aangename kamp.  
 

Groetjes jullie leiding: “tank” aka Allert, “Haldis” aka Glas, “batterijoplader” Dries, 

“jefke K” aka Jef en “sportman” aka Stijn 
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Kerels 
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Beste kerels, ouders 
Hieronder zullen we nog even het afgelopen paaskamp overlopen, zodat de kerels die 
er jammer genoeg niet bijwaren deze vergissing geen tweede keer zullen maken! 
Ons 3 daagse epos begon op de belangrijkste feestdag voor de devote christenen 
onder ons, paaszondag. Gewapend met onze topconditie en enthousiasme spraken we 
allen af op onze thuisbasis, het Karmelieten, om vanaf daar naar het verre Wodecq te 
vertrekken. 
Niet lang na vertrek bleek dat sommigen hun topconditie dan toch niet zo top bleek te 
zijn en wat een vlotte fietstocht moest zijn, werd voor sommigen een ware lijdensweg. 
Gelukkig voor de kerels had de leiding een ontspannende pitstop voorzien halverwege 
de fietstocht, namelijk een vis-extravaganza in het prachtige natuurreservaat het 
‘rietbeemd’ waar we ook de dorstigen en hongerigen konden laven. Eenmaal de rivier 
was leeggevist reden we verder richting Wodecq om rond 16u aan te komen aan ons 
verblijf voor de komende dagen. 
Nadat we volledig geïnstalleerd waren en ook het avondmaal achter de kiezen was, was 
het al tijd voor de laatste activiteit voor de eerste dag, de befaamde en beruchte 
curryworstenquiz! Hier werd de kennis over allerlei onderwerpen beproefd en foute 
antwoorden werden dan ook genadeloos bestraft met het verplicht opeten van, zoals 
de naam al doet vermoeden, heerlijke curryworsten. Hierna was het voor de kerels dan 
ook hoogtijd om te gaan slapen, want de volgende dag zou ook uiterst druk worden. 
De volgende dag werden de kerels echter niet gewekt door hun uiterst knappe, 
intelligente en charmante leidingsploeg, maar door een stelletje aspiranten die zichzelf 
die dag mochten/moesten bewijzen als leiding ad interim, inmens grote schoenen te 
vullen met andere woorden! 
Maar zoals het hoort hadden de aspiranten goed hun huiswerk gemaakt en kwamen ze 
met een uiterst origineel en leuk spel voor de dag. De kerels werden die dag 
verantwoordelijk gesteld voor het verkiezen van de aanstaande president van de 
verenigde staten. 3 mogelijke kandidaten gingen die dag met elkaar de strijd aan om 
zoveel mogelijk grondgebied te veroveren en zoveel mogelijk kiezers achter hun kar te 
spannen. Het kon dan ook niet anders dat de uiteindelijk winnaar met behulp van 
geweld moest gekozen worden door elkaars gebied te heroveren en elkaars kiezers uit 
te roeien. Het mag dan ook gezegd worden dat de aspiranten in kwestie het goed 
gedaan hebben. 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
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Iets helemaal anders gebeurde er diezelfde avond nog, toen het tijd was voor het 
groepsspel van het paasweekend.  De knappe karen, kristel en josje (beter bekend als 
‘k3’) waren in Wodecq neergestreken om een exclusief optreden te geven voor 
iedereen, maar omdat gelijkheid een tweerichtingsstraat is waren er een paar mannen 
die het niet oke vonden dat er enkel een vrouwelijke k3 is en hier verandering in 
wouden. Geheel spontaan werd er door de oude K3’s en Gert Verhulst een nieuw 
programma opgezet om een mannelijke k3 samen te stellen nl. ‘K3 zoekt K3!’ de 
verschillende leefgroepen moesten samen met hun kandidaat verschillende proeven zo 
goed mogelijk uitvoeren om het nodige materiaal samen te spelen zodat er op het 
einde door de kandidaten een spetterende live-show kon gegeven worden! Na een 
spannende finale waren dan ook de 3 nieuwe mannelijke K’s gekend nl. Kamal, Kevin en 
Kristoff! 
 

Om de kerels hun testosteron niveau terug op een aanvaardbaar niveau te hijsen sloten 
we die dag af met de meest spectaculaire variant van voetbal, vuurvoetbal! Een 
mannelijke partij voetbal met een in-de-kerosine-gedrenkte voetbal was dan ook een 
groot succes bij de stoere venten die de kerels toch wel zijn en volledig afgemat was 
ook de 2de dag afgesloten. 
De volgende ochtend was het weer aan de normale leidingsploeg om de kerels te 
amuseren. In de voormiddag was het tijd om samen af te tellen tot het eind der tijden 
met het ‘countdown till doomsday’ bordspel die de leiding had in elkaar gestoken. De 
laatste maand van de mensheid ingezet en het was een de kerels om zich zo goed 
mogelijk in te dekken tegen alle mogelijke scenario’s die een eind konden brengen aan 
de moderne beschaving zoals we die nu kennen. Oorlog, financiele crississen, 
aarbevingen en tsunami’s werden opeens ‘dagelijkse’ kost!  
Ook in de namiddag was het voor sommigen terug eenenal rampscenario’s, er moest 
namelijk gefietst worden… de kerels moesten vanuit het verblijf naar verschillende 
plaatsen in de omgeving geraken om daar ter plekke verschillende proeven tot een 
goed einde  te brengen en dat allemaal zo snel mogelijk, een sportief dagje met andere 
woorden aangezien elke fietstocht werd afgewisseld met sportspelen. 
Toen die dag de kerels hun avondmaal verorberd hadden was het jammer genoeg 
alweer tijd voor het laatste spel van het kamp, maar daarom zeker niet het minste. De 
kerels kregen de kans om elkaar volledig af te maken tijdens een overlevings/paintball 
spel in het bos achter het terrein waar de leiding allemaal verschillende wapens had 
verstopt (mooi afgeprint op papier) waarmee ze uiteindelijk hun paintball buis mee 
konden verdienen. 
De volgende dag was het al tijd voor de grote opkuis en fietstocht naar huis, waar 
iedereen nu al aan het dromen was van het zomerbivak en zijn 250 km lange fietstocht J 
Groetjes  
De kerelsleiding 
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Pinkels 

 

Dag allerliefste, coolste, leukste, mooiste, gekste pinkels van de hele wereld! 
Hier zijn we weer met een nieuw artikeltje   
Weten jullie nog wat we allemaal gedaan hebben? Wij wel hoor!  
 
Als bedanking voor onze wafelenbak gingen we met de hele chiro naar 
Rollerland! Enkele van jullie zetten hun beste beentje voor op de rolschaatsbaan, 
echte natuurtalentjes!  (Oja, jullie konden het duidelijk véél beter dan leidster 
Yara... )  
Anderen speelden en ravotten op de binnenspeeltuin. Het werd een superleuke 
namiddag! Jammer genoeg komen aan alle mooie liedjes een einde en keerden 
we terug naar Geraardsbergen waar jullie mama’s en papa’s op ons aan het 
wachten waren. 
 

Door gebrek aan leidsters op zondag speelden we eens spelletjes samen met de 
speelclub. We speelden het grote ‘noodoplossingenspel’. We moeten toegeven: 
jullie hebben zich niet laten kennen door de speelclub. Goed gedaan! 
(Ook nog eens een dikke dankuwel aan de speelclub op er zo een leuke namiddag 
van te maken!) 
 
Repeteren, repeteren wie zijn best doet zal het leren!  
De zondag erna repeteerden we voor het oudersfeest. Menig cowboy’s en 
indianen verzamelden op de Korendries om hun beste acteer- en danstalenten 
naar boven te halen. We dansten en acteerden er op los!  
Het resultaat mocht gezien worden. Jullie deden het GE-WEL-DIG op ons 
oudersfeest. Ik denk zelf dat jullie het grootste applaus van allemaal kregen. Maar 
hé, niet verder vertellen hoor want anders worden de anderen jaloers. ;-)  
 

Tot snel! 
Vele groetjes, lekjes, kusjes en knuffels 
Leidster Ruth en leidster Yara!  
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Speelclub 
meisjes 
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Dag allerliefste schatten van ons!  
 
Het is alweer tijd voor een nieuwe update over onze fantastische avonturen in 
Speelclubland! 
Waar zal ik beginnen? Hummm… eventjes denken!  
Ohja! Ons fantastisch paaskamp! 
Op woensdag 30 maart vertokken we gepakt en gezakt op ons supercool 
paaskamp. Jullie werden verwacht op het Karmelieten, van waar jullie dan 
vertrokken naar onze kampplaats.  
Wanneer we allemaal waren aangekomen was het tijd om op verkenning te gaan 
in het gebouw en om onze kamers in te richten en een bed uit te zoeken.  
Nadat jullie je bed opgemaakt hadden en jullie even buiten mochten spelen, 
werden jullie naar de kamers gebracht waar jullie leidsters hadden gezorgd voor 
leuke muziek en veel ballonnen, want jawel… Tynani en Tyara waren jarig! Nog 
eens een dikke proficiat! Maar plots merkten jullie iets op… in de ballonnen zaten 
allemaal briefjes. Heu? Briefjes? Het was de bedoeling dat jullie alle ballonnen 
lieten klakken zodat jullie konden zien wat er op de briefjes stond. Het bleken 
allemaal afspraken te zijn. Jullie mochten alle ballonnen kapot maken waardoor 
jullie ontdekten wat de afspraken voor het kamp waren.  
Wanneer alle afspraken overlopen waren, was het alweer tijd om te eten. Na het 
eten mochten jullie jullie pyjama aantrekken want we speelden slaapzakspelletjes! 
Wat was dat grappig!  
Na de slaapzakspelletjes zat onze 1e dag er alweer op.  
De volgende ochtend was geen gewone ochtend. Wat hebben we ook alweer 
gedaan? Ohja! Ik weet het weer! Leidster Ruth en leidster Katrien stonden jullie 
beneden op te wachten met superleuke muziek. Het was tijd voor 
ochtendgymnastiek! En wat kunnen jullie toch zo goed dansen! Nadat jullie je 
konden uitleven tijdens de ochtendgymnastiek hadden jullie wel een ontbijtje 
verdient!  
Na het ontbijt stonden er jullie 3 presentatrices op te wachten. Ze waren op zoek 

naar jullie, want jullie waren geselecteerd om deel te nemen aan de coolste quiz 

ooit! 
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Vervolg 
speelclub 
meisjes 

 
Jullie weren in 4 groepjes verdeeld waarna de strijd kon beginnen. Proficiat aan 
het winnende team!  
Nadat de quiz was afgesloten en de winnende ploeg bekend was, was er nog tijd 
voor een kleine “after-party”. Wat zullen jullie schitteren op het ouderfeest!  
Na het middageten stonden er 3 boeren op jullie te wachten. Ze waren op zoek 
naar een boerin die bij hen op de boerderij kon komen wonen en eens met hen 
op date wou gaan. Jullie moesten jullie bewijzen tijdens verschillende opdrachten 
en spelletjes. Op het einde keken de boeren wie er het beste uitblonk in de 
verschillende spelletjes. Nog eens een dikke proficiat aan onze 3 winnaressen…. 
Hanne B., Itske en Maya! Jullie mogen binnenkort een telefoontje verwachten 
van jullie boer!  
Ohnee, dag 2 is ook alweer voorbij! Gelukkig was er nog tijd voor het verhaaltje 
van Eefje Donkerblauw.  
De volgende dag kregen jullie bezoek van 3 medewerksters van de Macdonalds. 

Alleen kwamen ze met een droevige mededeling. Enkele Macdo’s moesten 

sluiten. Jullie werden ingedeeld in enkele groepjes waarin jullie je eigen Macdo 

moesten verdedigen door telkens verschillende gerechten te zoeken op het 

kampterrein en het bijhorende spel of opdracht tot een goed einde te brengen. 

Zo wonnen jullie gerechten op jullie menukaart. Uiteindelijk werd het team van 

Ninove de 

verdiende 

winnaar. 

Proficiat dames! 

De andere 

Macdo’s 

moesten 

jammer genoeg 

sluiten. Als 

beloning voor 

het harde ‘werk’ 

aten we die 

avond…. 

Hamburgers! J 

Wat waren ze 

toch zo lekker!  
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We knutselden die avond nog 
een paaskonijn of paaskuiken. 
En wat waren ze mooi! Die 
avond wanneer ons buikje 
gevuld was en we onze pyjama 
aan hadden, was het tijd voor 
de zangstonde. Jullie kregen 
een schimmenspel te zien en 
tussendoor werd er ook heel 
mooi gezongen. Na het 
schimmenspel was er nog wat 
tijd om gezellig samen te zitten 
aan het kampvuur. Ook daar 
zongen we nog enkele liedjes 
en mochten we met de Speelclub ook zelf een liedje kiezen dat we dan allemaal 
samen zongen. Na deze gezellige maar jammer genoeg wel laatste avond was het 
alweer tijd om te gaan slapen. 
De volgende ochtend werden jullie gewekt en mochten jullie paaseitjes rapen 
want de paashaas was langs geweest op ons kampterrein! Wat vonden jullie veel 
eitjes! Gelukkig waren er genoeg en kregen jullie bij het ontbijt elk een paasetje. 
Mmmmmm, lekker!  
 
Na het ontbijt was het jammer genoeg wel tijd om onze valies te maken want we 
moesten alweer naar huis. L Nadat jullie valiezen klaar waren en onze kamers 
terug leeg waren, zaten we gezellig samen en mochten jullie vertellen wat jullie 
vonden van het kamp. Wat 
waren we blij dat jullie het 
allemaal heel erg leuk 
vonden! Hopelijk zien we jullie 
ook op groot kamp!  
Wij vonden het alvast een 
superfluomegaspeelclubgeel 
paaskamp en kijken al uit naar 
het kamp deze zomer!  
Kusjes en knuffels, 
Ellen, Astrid & Ine  
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Kwiks 
Lieve Kwiks 
 
Wow, wat lijkt het al zo lang geleden! We trokken op 
paaskamp met veertien dolenthousiaste kwiks. We be-
gonnen woensdag met het kort overlopen van enkele 
afspraken aan de hand van (best wel moeilijke) 
raadsels en enkele verstopte voorwerpen. Jullie 
dachten dat jullie allemaal alles al wisten maar niets is minder waar. Enkele van de 
kwiks waren immers voor de eerste keer mee op kamp. Daarnaast hadden we nog een 
kleine mededeling. Sarah kon jammer genoeg niet mee. Maar! Oudleidster Shauni 
kwam gelukkig helpen om er met jullie een onvergetelijk paaskamp van te maken. 
Dankjewel Shauni! 
‘s Avonds kregen jullie een brief. De paashaas was ontvoerd. Ohnee, geen paaseitjes 

dit jaar! Tenzij jullie 
konden uitzoeken hoe 
en door wie de 
paashaas was ontvoerd. 
Jullie konden 
aanwijzingen vinden in 
het donkere terrein. 
Wanneer de ontvoerd-
ers jullie herkenden in 
het donker moesten jul-
lie eerst terug naar de 
centrale post. Uitein-
delijk bleek de paashaas 
in de kookpot te zitten. 
Oeps! 

 

 
www.chirosintbartel.be 
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Goedemorgen beste schilders! We begonnen 
de dag met een goed ontbijt en trokken er met 
onze penselen op uit om met twee ploegen te 
strijden om te titel van grootmeester. In de 
voormiddag verdienden jullie munitie door in 
een rollenspel elkaars kamp te proberen bereik-
en. Met die munitie werd er gepaintbald in de 
namiddag. De penselen van ‘Grootmeester’ 
werden plechtig overhandigd. De 
‘Schildersezels’ kregen er uiteraard ook eentje. 
(: 
Knutselen! Met wat kurk, naaldjes, punaises en 
washitape gingen we aan de slag en maakten 
we prikbordjes. Ook voor Sarah hebben we 
eentje gemaakt en briefjes geschreven om erop 

te hangen en ze was er echt blij mee! 
1 APRIL ! Wat een dag. We deden allemaal muziekgerelateerde spelletjes en hielden de 
score bij van elk van jullie. De beste muziekkenners mochten een liedje kiezen voor de 
afterparty. Dit werd een feestje op het podiumvan de zaal. En we vierden Eline haar ver-

jaardag! Hip Hip Hoera x3! 
In de namiddag haalden we enkele raadsels en grappen met 
jullie uit. En jullie met ons! Wat raar dat er geen postzegels 
meer op brieven hangen. En jul-
lie zijn allemaal zonder zeep naar 
huis gegaan zeker? De klinken 
zijn allicht weer proper. Wat zat 
er nuweer in de muziekdoos? 
De avond viel en we gingen in 
pyjama naar de zaal. Enkele di-
eren vertelden in een schimmen-
spel hoe beu ze hun gewone le-
ventje waren. Ze gingen op pad 

en zongen samen met jullie liedje na liedje. De Wodecqse 
chiromuziekanten trokken met jullie naar buiten en gingen 
rond het vuur zitten. We zongen elk ons lied en gingen 
moe en voldaan slapen. 
De laatste dag breekt aan. Met pannen en gefluit werden 
jullie wakker gemaakt. Wat een grappig zicht! Jullie waren 
nog nooit zo snel uit jullie bed. We maakten onze valiezen 
klaar en ruimden alles op. Na eventjes te overlopen wat 
jullie vonden van de voorbije dagen konden jullie smullen 
van hamburgers en ijsjes. MMM. 
Tot op bivak! We kijken ernaar uit! 
De leidsters 
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Tippers 
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Dag liefste tippers 
 
Hier kunnen jullie nog eens nalezen wat we op paaskamp gedaan hebben. De 
eerste dag fietsten we op een goed tempo naar Wodecq. We zijn er veilig 
geraakt met maar 1 platte band en een vreemde mousse! Joepie! We sloten de 
avond af met een spelletje glow-in-the-dark-vikking. De tweede dag begon met 
jullie en jullie ei. Een race tegen de tijd en tegen elkaar. 11 postjes met 
opdrachten die soms wel al eens wat tijd innamen. ;) 
 
Na de middag speelden we onze grote voedselquiz. Wat waren jullie blij! Elke 
ronde iets anders om te eten. Niet altijd even lekker maar wel eten. Bedankt dat 
jullie een hele middag niet gezaagd hebben dat jullie honger hadden. Maar 
uiteraard hadden jullie tegen het avondeten alweer zeker 3 keer gezegd dat 
jullie honger hadden! Niets aan te doen zeker  Na het eten, eten, eten, eten, 
eten toverde jullie jullie om tot prachtige dames in prachtige avondjurken. 
Gelukkig waren jullie beter in eten dan in casinospelletjes want met veel geld 
kwamen jullie niet buiten.  
 
Alweer een nieuwe dag was aangebroken maar er was 1 bedrieger onder de 

tippers. En het was aan jullie om erachter te komen wie de mol was. Jullie 

kregen allemaal een mollendagboek om jullie bevindingen in op te schrijven. We 

speelden enkele spelletjes, intensieve spelletjes, denkspelletjes, mollenpelletjes. 

Nog net voor het eten mocht iedereen al eens een gokje doen over de mol. 

Wanneer we na het eten nog enkele spelletjes speelden was het eindelijk tijd om 

de mol te onthullen. Niemand had dit verwacht dus de mol had zijn werk goed 

gedaan   

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Op de laatste avond konden jullie nog kijken naar een prachtig schaduwspel om 
nadien gezellig rond het vuur te zitten en onze prachtige stemmen te laten horen. 
Wanneer we opstonden was het al tijd om naar huis te gaan L Gelukkig werd het 
leed wat verzacht door lekkere paaseitjes. Na het eten mochten jullie weer op 
fiets kruipen! Jeeeeej! Maar in wat een recordtempo waren we wel niet op het 
karmelieten?? 
 

Hopelijk vonden jullie het leuk want wij kijken al zeker uit naar groot kamp!!  
Duust hartjes 
Marthe en Eline xxxx  
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Tiptiens 
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Hallootjes Tip-Queens! 
Het begon allemaal die ene (toch wel wat koude) ochtend op het karmelieten. 
14 tip-10’s en 2 supermegademaxcoole leidsters stonden er klaar om te 
vertrekken op het paaskamp van hun leven! De ene zag het al wat meer zitten 
dan de andere want OJA! We gingen met de fiets! Het was maar 15km dus dat 
viel allemaal wel mee! Goed gedaan meisjes! Eenmaal aangekomen in het 
prachtige griezelige huis te Wodecq konden jullie zich dan in jullie 5-
sterrenkamer installeren! 
TEMPTATIONNNNNN, ja dat stond die middag op het programma! Nadat jullie 
een lijst ingevuld hadden werden jullie gekoppeld aan jullie ‘perfect match’. En 
temptation was het wel hoor! Samen met jullie soulmate deden jullie 
opdrachten. Hoe beter jullie die opdrachten deden, hoe meer voordeel jullie 
kregen in de finale. Die avond moesten jullie bewijzen dat het vuurtje in jullie 
relatie nog steeds brandde door een toch wel geniaal nachtspel (lees: 
avondspel, aangezien jullie jullie nachtrust toch wel meer dan nodig hebben). 
OPSTAAAAAAAAN! Joepie! De eerste volledige dag! Even nadenken… 

(geheugen van een goudvis enzo). Aja, juist! Die ochtend werden jullie in 

groepen verdeelt. Elke groep mocht om de beurt een categorie kiezen. Er was 

handigheid, durf, doen, vies en vettig en last but zeker not least uithouding. Aan 

de hand van een tip moesten jullie geld inzetten. Wie de opdracht won kreeg 

zijn inzet dan dubbel terug! In de namiddag deden we het dan iets rustiger aan. 

Er kwamen namelijk toch wel twee heel oude dametjes om jullie hulp vragen. 

Het rusthuis waarin zij verbleven hield namelijk een wedstrijd en het verdiep dat 

die wedstrijd won mocht een feestje bouwen. Jullie maakten taart (mmm, wa 

keukenprinsessen enazo). Ook jullie roddels werden gebundeld in een schoon 

boekske, wantja wat doe je anders een hele dag in een rusthuis? Het boekje (en 

de foto’s die erin staan) zullen we niet publiceren. We zouden niet willen dat 

jullie in schaamte vallen.. Uhum. 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
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Die avond deden we de ‘Pis-quiz-blokken-slimste Keti ter wereld-Ketiheimers-De 
val van 1 miljoen Keti’s- De Keticrack’-quiz ofzoiets. Wij onthouden dat jullie best 
wel slim zijn, maar dat jullie toch wel heel mini blaasjes hebben! 
De ochtend daarna konden jullie opt gemakske wakker worden en een actje voor 
ouderfeest in elkaar steken. En schoon dat het was! 
In de namiddag was het niet meer zo opt gemak. Jullie kregen bezoek van twee 
mensen die jullie kwamen zeggen dat er later die dag een bom zou ontploffen als 
jullie niet snel genoeg waren. Aangezien de bom in een lokaal lag waar jullie 
meest belangrijkste bezit (lees: gsm) ook aanwezig was, deden jullie enorm hard 
jullie best! Jullie moesten eerst op de computer een code kraken, als jullie het 
document open kregen konden jullie jullie hoofd dan breken over een raadsel. 
Door het raadsel op te lossen konden jullie dan naar een locatie gaan waar een 
stuk van een plattegrond was verstopt. Wanneer jullie alle locaties hadden 
gevonden konden jullie deze dan samenplakken tot één geheel. Hierdoor konden 
jullie dan vakjes aanduiden en opdrachten doen. Wanneer de opdracht geslaagd 
was mochten jullie een vakje elimineren waar de bom zeker niet lag! Oef! Alles 
was net optijd opgelost, de bom is niet afgegaan.  
’s Avonds hebben we dan gezellig rond het kampvuur leidjes gezongen. Toch wel 
een speciale dank aan ons muziektalent Clara!  
Wat? Das al de laatsten dag ofwat? Ja, inderdaad! De laaste dag, dus er moest 
heel wat opgeruimd worden. We namen ook nog even de tijd om het paaskamp 
te evaluaren. 
Daarna was het dan tijd om ons boeltje bij elkaar te nemen en terug op die fiets te 
springen en richting huis te vertrekken.  
We willen jullie bedanken voor een toch wel zeer fijn kamp! 
Lekjes 
Katroenie 
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Kalimera jongens !!! (Grieks voor goedemorgen) 
Laure en ik moesten eigenlijk al lang iets geschreven hebben, maar Laure is 
vertrokken naar Engeland met Macky Gee. Daardoor moet ik het nu alleen schrijven. 
Bon, preleidingsvormingsweekend was noemenswaardig. Verkleed als volwaardige 
hoer of zedige (zondige?) non vertrokken we naar, wauw wat een verrassing, GENT !!!! 
Door opdrachten leerden we Gent een beetje beter kennen. Jaja ook het glazen 
straatje waar we een fluorescerende hoer zagen. Een beetje op ons ongemak gingen 
we dan toch maar terug naar het kot van onze leiding. De 2de dag kregen we meer info 
over de werking van onze fantastische chiro. ’s Avonds speelden we een 
monopolyspel met heel wat stellingen over leiding, leden, combinatie met school en 
nog meer om te eindigen in de frituur, njamnjam! Na het eten bleven we gezellig op 
het kot nog een beetje napraten. Zondag ruimden we dan traag alles terug op en 
keerden we terug naar G-town. Een week (of twee, of drie) daarna gingen we op 
paaskamp. Allee jullie toch, want deze prinses zat te bruinen in Griekenland. Jullie 
hadden misschien wel veel leuke verhalen van op kamp, maar ik kwam met minstens 
evenveel leuke herinneringen thuis. Jammer genoeg kon ik mijn super Harry Potter 
outfit niet uit mijn kast halen (die trouwens al jaren klaarligt), maar niettemin vonden 
jullie het superleuk. Gelukkig kan ik wel mee op voorkamp waar we naar de 
tentoonstelling gaan jaaaaaaaaaaaa!!!!!! Daarna was het aspitrant, aspistrand… Femke 
en Annabel vonden het waarschijnlijk wel leuk. Voila, het beste artikeltje ooit is 
geschreven 
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Bitchezzzz ik ga mijn eindwerk afmaken see 
you later !!!!  
Mooimooi, Judith, dankjewel voor deze 
prachtige samenvatting ;) Om toch het 
geheugen van iedereen op te frissen, nemen 
wij het eventjes over. Paasweekend was 
fantastisch, het begon met een gezellig 
fietstochtje samen met Niemke en Hanne.  

’s Avonds was het tijd voor een filmpje 
Harry Potter en kwamen ook jullie 
supermegafantastischdeluxe eigen 
leidstertjes toe na een zware dag werken. 
Enja, deze film was de intro op een dagje 
vol Harry Potter. Ondergedompeld in de 
sfeer gingen jullie van kamer naar kamer 
Zweinstein verkennen om op die manier te 

kunnen deelnemen aan het grote toverschaaktoernooi. Vooral de bibliotheek vonden 
jullie de max, omdat jullie daar met telefoonboeken mochten gooien… J. Het werd een 
spannende strijd tussen enerzijds Zwadderich en anderzijds Griffoendor. De 
uiteindelijke winnaar na een machtig potje schaak was… IEDEREEN, hoera! Diezelfde 
dag werd er ook Zwerkbal 
gespeeld. Manman, dat is 
het meest intensieve spel 
ooit! En dat wordt dan ook 
nog eens in het echt 
gespeeld, echt 
craaaazzyyyyy. 
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Onder de quote ‘Ne Merckaert, do i need to say more?’, bewees Silke de dag erna dat 
ze vree goed is in het saboteren van spelletjes zonder dat iemand dat door heeft, het 
zwarte schaap was Jana, die meerdere keren beschuldigd werd van de mol te zijn 
zonder dat ze er haar best voor deed. :p Het werd vooral een grappig spel waarbij het 
duidelijk was dat jullie niet zo goed zijn in het ruiken van elkaars zweet (of vooral de 
leidsters overal in ruiken).  
 
Wafelenbak hoort samen met bedanking gelijk bedanking samenhoort met wafelenbak. 
Dus dat was zover, we gingen naar Rollerland. Gelukkig hebben de leidsters met VEEL 
TE GROTE rolschaatsen geschaatst MAAR wel op één lijntje wieltjes want anders 
hadden jullie de meest spectaculaire valmanoeuvres gezien! Gelukkig was dat nu niet 
zo, maar zagen wij jullie vooral aan een tafeltje roddelen en soms eens een toertje 
maken.Goed gedaan girlies! 
 
Het volgende artikeltje zal gaan over jullie fabulous prestatie op het oudersfeest dus bij 
deze; DOET DAT GOED. Niet vergeten: ALTIJD rechts beginnen!  
Xoxo 
Jolien en Elissa 

Aspi-
meisjes 
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