
   

 

Afgiftekantoor Kaai – postkantoor Geraardsbergen 1 

De chirokrant verschijnt maandelijks maar niet in augustus 

Erkenningsnummer : P002906 
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CHIROKRANT 

Maandblad van  
Chiro Sint-Bartel Geraardsbergen 
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Kalender 
Zondag 19 juni :   Chiro. Geen chiro vanaf tito’s 
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag 26 juni :   Chiro.  
       Inschrijven kampen van 13u30 tot 14u30 
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

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

Zondag 12 juli :   Geen Chiro. (Bivakweekend) 
 

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

Zondag 24 juli :   Geen Chiro. (Bezoekdag jongens) 
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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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Speelclub 
meisjes 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Beste speelclubbertjes, 

 

Ons MEGAFORMIDASTISCHpaaskamp zit 

er helaas op. (ween ween)  
Tijd voor nieuwe speelclubtastische zondagen. 

We beginnen al met slecht nieuws, leidster 

Ellen en leidster Astrid moeten leidster Eline 

ondersteunen. Leidster Ine had examens dus 

wie o wie geeft jullie vandaag leiding? Jullie 

deden een dagje mee met de pinkels, jullie 

waren heel flink en speelden fantastisch mee. 

Wij (jullie supertoffe leidsters) zijn heel fier 

op jullie.  

 

De zondag nadien was het repetitietijd. 

Repeteren repeteren wie zijn best doet zal het 

leren. GO GO GO speelclub dansen, dansen, 

dansen. Jullie dansten en speelden toneel als 

de beste!   Wij hadden een goed oog op het 

oudersfeest, we waren ervan overtuigd dat 

jullie gingen shinen. Shinen deden jullie 

zeker! TOPTEAM!!! 

 

De 3de zondag van dit artikeltje is er iets te 

doen. Wat was het nu alweer? Ohja optreden 

van Jimmy en Emma op de markt. Dat was wel eens tof, het was ook zooooooooo 

mooi weer, echt gezellig daar op de markt van Geraardsbergen. We waren een beetje 

in de wolken van Jimmy. En als dat allemaal nog niet genoeg was,… we werden ook 

nog helemaal gratis geschminkt in mooie prinsessen en dieren. Wie was nu ook 

alweer verliefd? Ohja Amina hihi, een beetje een grote fan.          Daarna aten we ons 

4-uurtje op de korendries en speelden we een aantal massa spelen met iedereen 

LEUK LEUK  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De laatste zondag van deze maand was ook weer leuk, jammer dat het moederdag 

was want we waren met niet zoveel. Het was op de gavers, mooi weer, zon zee en ook 

strand ja (hihi). We speelden allerlei spelletjes met en tegen ons team, ook deden we 

nog een raar dansje  hoe was het ook alweer HAKKA? Wat was met dat iets raar, 

we hebben ons rot gelachen. Het was een leuke zondag. Vooral dat springkasteel dat 

was het leukste van allemaal.  

Dikke kussen  en knuffels van de beste speelclubleidsters ooit Astrid  
Ellen  Ine  
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Kwiks 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Hallo lieve kwiks! 

Hier zijn we weer met een ons artikeltje   paaskamp zit er alweer op   NEEEEEN 

  super jammer want wat was het weer een fantastische 4-daagse! Knutselen, 

zingen, elke avond slaapfeestje , megacoole spelletjes en super lekker eten! Jullie 

kregen ook even een vervangleidster voor kamp, leidster Shauni en dat heeft ze 

fantastisch gedaan vinden jullie niet??  

De week na paaskamp was er alweer chirooooooo! Gelukkig!    

We gingen voor de bedanking van de wafelenbak naar Rollerland in Aalst! De 

leidsters konden er niet veel van maar gelukkig waren jullie er nog om onze 

reputatie staande te houden! Kortom een dag vol fun! Gelukkig is er niemand 

gewond geraakt tijdens het rolschaatsen! Naast de schaatsbaan had leidster Sara het 

wel wat moeilijk om recht te blijven staan..... Oeps!  

De week erna was het tijd voor het oefenen van Ouderfeest! We haalden onze beste 

dansmoves boven + onze middeleeuwse attitude en we gingen er helemaal voor! We 

hebben enorm wat afgelachen maar op het einde van de dag hadden we onze act! 

Jullie hebben het ook een week later FANTASTISCH gedaan op het ouderfeest! Wij 

waren superfier ! Hopelijk hebben jullie ervan genoten!  

Ook bedankt om zo veel mogelijk snoepjes en popcorn te verkopen! Jullie zijn echte 

verkopers!! Wie had gedacht dat we alles gingen uitverkopen?? Heel goed gedaan 

van jullie allemaal   ! Nu kunnen de leidsters met die centjes iets superleuk 

plannen voor jullie hihi   ! Wordt al maar nieuwsgierig!!  

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De zondag daarna gingen jullie met leidster Sara naar de markt naar Emma en Jimmy 

kijken en hebben jullie daar op de markt nog enkele leuke spelletjes gespeeld!  

Vorige week was het dan jeugddag en het weer was SUPERGOED! De namiddag op 

de Gavers met zo'n goed weer en een zot thema kan niet stuk! Jullie zijn allemaal een 

beetje schots en scheef dus dat kon niet misgaan ;) ! 

Het weer is nu alweer wat slechter maar gelukkig zijn jullie de zonnetjes voor de 

leidsters! Een leugentje om bestwil kan geen kwaad af en toe   !  

Voor ons zijn de examens weeral aangebroken dus zullen jullie een aantal weken 

vervanging krijgen van oud-leidsters en ze kijken er naar uit!! 

Dus komen komen komen is de boodschap!! 

We gaan jullie missen en tot snel groene kwikkiesssss! 

Veel lieve studeergroetjes van jullie leukste leidstertjes Sara(h)! Dikke zoenen 

Xxxxxxxxx 

Ps: flink zijn op school want het is bijna gedaan en dan is het vakantie en dan volgt 

het super-duper-fantastisch-leuk GROOT kamp!!! 

 
PZondag voor oefenen oudersfeest : Open chirozondag waarop andere kindjes ook 

eens kennis konden maken! Voor 1 keer hadden we geluk met de aanwezigheid van 

de jongens want anders was het maar magertjes geweest met al die communies! 

Bedankt aan de 2 kwiks die er waren om ons te vertegenwoordigen 
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Tiptiens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Hallootjes liefste tiptiens a.ka. tipqueens!  

 

Jaja hier zijn we weer met een verslag van onze dolle chiro avonturen van de 

maand! Deze zondag speelden we de oldie maar goldie: het magische potjesspel! 

We speelden onder andere kiekeboe in het donker in de toiletten (en nog zo van die 

dingen maar die ben ik eventjes vergeten, oepsie!) Maar wees maar zeker dat het 

magisch was! 

Ter voorbereiding op het echte werk -Duveltrophy- mochten jullie jullie eigen fuif 

organiseren. Dit deden jullie in groepjes tegen elkaar met 

als doel: aan de hand van opdrachten het meest doekoes 

verdienen om zo de beste dj’s, locatie en extraatjes op 

jullie affiche te kunnen zetten. De winnaars waren 

diegenen die de beste, maar dan ook duurste dj’s op hun 

affiche konden zetten. Ohja, hoe kan het ook anders, het 

was KATROENIE IN DE MIX! En als toplocatie gingen 

ze voor partyplace the Korendries en met als special guests Alex Turner en Donald 

Muylle. Feest gegarandeerd!  

Jawadde dadde! Jullie haalden de dancingqueen in jullie zelf naar boven op het 

oudersfeest en in jullie shiny disco pakjes stalen jullie de show! En ook al duurde 

het maar 2 minuten en een half, ‘twaren wel de beste 2 en een halve minuten van de 

avond, SO-WIE-SO!  

 

Er was iets te doen in Geraardsbergen, maak 

dat eens mee! Emma De Quick en Jimmy 

Colman traden op op de markt en dat wouden 

we graag eens gaan spotten! Met de hele chiro 

trokken we naar daar en genoten we van een 

schoon optreden in’t zonneke. Om af te sluiten 

speelden we allemaal samen powerhand op de 

korendries.  

 

 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Amaikes, zo warm dat het dat het de volgende zondag was! So-wie-so de schuld van 

die hete tiptiens op de korendries! Lang zouden we er niet blijven, we ging namelijk 

’t stad onveilig gaan maken. Jaja na lang wachten was 

het tijd voor een stadsspel, olé! Het doel van de dag 

was om de geheime locatie bereiken via de 

uitgestippelde route. Dit deden jullie doen telkens een 

deel van de route te raden en nadat jullie een opdracht 

hadden uitgevoerd kregen jullie te horen of het de 

juiste route was, zoniet, kregen jullie een nieuwe 

opdracht. Op weg naar de secret locatie maakten jullie 

een hoop selfies met swaggie (swaggie gaat zwemmen, 

swaggie met een pintje, swaggie met een grijze man, 

…) of gewoon van jullie zelf (Ja Roos, het gaat over 

jou ;-) ), deden we tikkertje fontein om af te koelen, 

enzovoort. Jullie slaagden erin om de weg zonder 

fouten af te leggen en bereikten de mysterieuze eindlocatie die jullie totaaaaal niet 

verwacht hadden: we gingen naar het ’t Zoete voor een bolleke ijs of twee, Nom nom 

nom!   

 

 

 

XOXO  

KATRONIE IN DE MIX  

& SWAGGIE  
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www.chirosintbartel.be 

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

 

Aspi-
meisjes 

Hallootjes! 
 
De tijd van het jaar was weer aangebroken.. Het ouderfeest: na lang 

brainstormen waren we eindelijk op een geniaal idee gekomen. ROBOTACHTIG. 

Toen we dat idee hadden was het helemaal vertrokken, we wouden 

fluorescerende kleren en black lights. En dan moesten we het dansje nog 

leren…oei oei oei, gelukkig was Femke er nog om het ons zo goed mogelijk aan 

te leren want we weten in onze groep zijn er sommige zonder gevoel voor ritme 

nietwaar Jana & Itza? ;) het ouderfeest zelf was een succes vond ik zelf.  En 

daarna … ASPIWEEKEND! Helemaal in de temptation mood vertrokken we naar 

het hol van Pluto; Tollembeek. We vlogen er direct in, letterlijk, wanneer we in 

teams  met onze spermacellen voor het eerst een eicel moesten bevruchten. 

Door opdrachten konden we ballonnen verdienen die ons een kaartje 

opleverden; een paar stapjes vooruit, een paar achteruit of een vieze soa. De 

volgende ochtend werden we opgesloten wakker, ‘zou het zo een weekend 

worden?’. In het Big Brother spel moesten we opdrachten doen om zo de 

tijdsbalk te vervolledigen terwijl de leiding zich kostelijk amuseerde met ons te 

begluren. Het was zo mooi weer buiten…  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Na een hele voormiddag te strijden voor onze vrijheid (lees: een zakje 
lichaamshaar verzamelen, metsen met suikerklontjes,…) werden we eindelijk los 
gelaten. Het grote ‘Chillen in stijl’ spel kwam net op tijd. Zo rood als een kreeft 
stonden we de volgende ochtend weer klaar voor het ‘are you the one’ spel. Vind 
je perfect match. Deze matchen waren gebaseerd op pseudowetenschappelijke 
onderzoeken. Yeah right. Al snel liep het een beetje uit de hand en kregen we er 
een kindje bij. Als echte tienerouders ‘kochten’ we onze kindjes. Een naam hier , 
een geslachtsdeel daar, een eigenschap (waterhoofd, kreft,…) en onze kleine 
Kimberly was helemaal “volmaakt”.  Een paar keer heeft ze moeten vrezen voor 
haar leven toen abortuskip Delcour langs kwam. Geen probleem, even in de 
bezemkamer en ons Kimberly was weer zo goed als nieuw. Met een 
temptationquiz en een fuif sloten we in schoonheid af. De brandpreventie kregen 
we er gratis en voor niets bij. Maar wees gerust, we hebben het allemaal bij kijken 
gehouden. 
 

Xoxo Itza & Lisse  
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Krakjes 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Lieve krakjes 

 

De eerste zondag na het paaskamp zijn we met de ganse chiro met de trein op 
pad geweest voor onze geslaagde wafelenbak te vieren. We zijn allemaal samen 
naar Rollerland gegaan. Een grote disco waar we met coole rollerskates zijn gaan 
rondrijden. Het ging met vallen en opstaan. Maar sommige krakjes waren echt 
kraks in het rollerskaten, vooral Luca en Axel! Gelukkig was er ook nog een reu-
sachtige speeltuin waar we op konden ravotten. 

De week erna was het groot feest in de Gavers! BOOST! Er waren veel rare men-
sen dat ons leuke dingen leerden. Eerst zijn we een piraat tegen gekomen die zijn 
schat was verloren. Gelukkig hebben de krakskes geholpen en was de schat snel 
gevonden! Dan werden we uitgedaagd door andere kinderen om ertegen te la-
sershooten. Met onze laser geweren hebben we snel korte metten gemaakt met 
die niet-chiro mensen! We hebben weer maar bewezen dat de krakskes beter zijn 
dan al de rest. Aan de trampolines waren er ook een paar jongens die ons par-
cours hebben geleerd. Springen en klimmen over moeilijke hindernissen. En daar-
langs hebben een paar verklede meneren ons muziek leren maken met potten en 
pannen. Als afsluiter hebben we dan naar optredens gekeken. Eerst van een paar 
breakdancers, dan een paar rare gasten die ons hebben leren dansen op 
"Gangnam Style" en dan twee muzikanten met een dikke snor! Het was weer veel 
te snel gedaan want de krakjes waren een fel publiek. 

De zaterdag erop was het feest voor de mensen die we het liefste zien van de 
hele wereld. Uiteraard, de mama en de papa! Iedere afdeling had zijn best gedaan 
om een leuk toneeltje of dansje in elkaar te steken. Natuurlijk waren de Krakjes de 
beste van allemaal! Met een heus spektakelstuk over piraten waren we wederom 
de coolste afdeling van Chiro Sint-Bartel! 

 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Het was vroeg dag de zondag erop! Na het feestje van de eeuw moesten we 
paraat staan om een leuke chirozondag te beleven! Wat echte krakjes ook moe-
ten kunnen is nekeer fameus chillen met de leiders. Dat gingen we dan ook doen 
in de abij. We gingen flink tekeer op het speeltuintje en vooral Wolf en Jarne zul-
len nu nog aan het draaien zijn in hun bedje na een stevige rit in het draairad. 
Daarna zijn we terug gegaan naar het karmelieten om van een heerlijk vier-uurtje 
te genieten. Na heel wat smulwerk zijn we vanachter nog wat sportspelen gaan 
spelen om deze zonnige dag te vieren! De krakjes kunnen zeggen dat ze het 
eerste zonneken van 2016 meegemaakt hebben! Weeral een ervaring om nooit te 
vergeten! 

En het werd warmer,... en warmer.. en warmer. De zondag daarna was het tegen 
de dertig graden! ongelooflijk! De leiders hadden natuurlijk hun standaardpakket 
mee voor als ze met hun krakjes op baan gaan in deze zotte temperaturen. We 
gaan naar de jeugddag met de krakjes en we nemen mee: 1 => zonnecrème! 
check 2 => water voor den dorst! check 3 => heel veel chiro-goesting! check!  
De jeugddag was ook een superleuke dag voor ons. We moesten naar verschil-
lende postjes gaan om opdrachten tot een goede einde te brengen. We moesten 
een parcourtje lopen. Op het andere postje konden we onze eigen non-
alcoholische whiskey maken. We leerden de enige echte Haka van schotland. Ons 
laten gaan op een apen-spring-kasteel en nog zo veel meer. Na een uitputtende 
dag in de vlakke zon waren er veel klaar om in hun bedje te kruipen! De jeugddag 
was een succes geweest. We hebben de andere jeugdbewegingen nog maar 
eens bewezen dat de Chiro de allerbeste is en de rest een heel klein beetje stinkt.  

We hopen jullie natuurlijk snel terug te zien lieve schatten !Heel veel knuffels 

De Krakjesleiding ; Jarneken, Wouterken, Protjen, Sandiepoes en Peace Poes ! 

 

De krakjes hebben ook leren touwtrekken. Eerst tegen elkaar en dan hebben ze 
de leiders apart 
uitgedaagd. We 
hebben 
gezwoegd en 
gezweet, want 
de krakjes heb-
ben alle 
wedstrijden ge-
wonnen! (Buiten 
misschien 
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Speelclub 
jongens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Beste speelclub, 
 
 
We hebben er weer 
enkele bewogen 
avonturen opzitten zo 
beginnen we met het 
eerste avontuur, helaas 
waren we op een super 
zondag met stralende 
zon met zo weinig 
speelcubbertjes dat we maar besloten om naar de grote grote maar echt super 
grote cinema te gaan waar ze de meest mooie avonturenfilm ooit hadden 
verfilmd namelijk jungle book waar de hoofdrol gelukkig de grote boze tijger 
heeft verslagen.  
 
De week erna kozen we om een super duper sportieve namiddag te 
organiseren, als ware atleten kwamen de gele helden voor de dag. Maar er was 
een groot probleem het waren sportspelen zonder regels, dus per punt dat 
werd gemaakt mocht het "winnende" team ( bij de speelclub is iedereen 
winnaar) een regel verzinnen. Jammer genoeg voor leiders Simon en Bjarne 
hadden deze regels geen effect op de goddelijke leiders Brecht Daan en Jonas. 
Nu is het al tijd voor de 3e zondag, ohneeeee toch niet, we mogen het 
OUDERFEEST niet vergeten. De speelclub bewees als het ware de beste acteurs 
van heel de chiro te zijn en mocht 10000000000000 prijzen in ontvangst nemen 
( met een beetje hulp van hun geliefde leiding die meerdere rollen op zich moest 
nemen) het publiek was zelfs zo over het dolle heen dat Nio (aka Hercules) 
handtekeningen mocht uitdelen aan de fans.  
 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Na deze vermoeiende avond vol met Drama en passie, besloten we maar een 

chilly willy dag in te lassen en gingen we naar de speeltuin van de gavers. Daar 

veroverden we elk speeltuig en heersten zoals geen ander. We hadden zelfs 

vrouwelijke fans die telefoonnummers kwamen vragen, maar door de wet van de 

privacy besloten we te antwoorden "04 dat zie je van hier" quote van leider 

Brecht.  

 
En tot slotte het laatste avontuur die we beleefden waar leider Daan en Simon 
jammer genoeg niet konden bij zijn was de mega coole super vette highland 
jeugddag waar Devon zijn hakkaskills bovenhaalde en alle andere chiro's de 
schrik van hun leven bezorgde. Dan waren er nog andere postjes zoals: 
Touwtrekken, ons beschilderen zoals braveheart, speerwerpen, zwaard vechten , 
conditieloop en omgekeerd verstoppertje en telkens wonnen we. We waren te 
goed, zo goed zelfs dat de schotse highlanders ons kwamen vragen of jullie in 
hen plaats wouden deelnemen aan het WK highlandgames. 
 
Kusjes en lekjes jullie prachtige leiding. 
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Dag liefste rakkers! 
 
We hebben weeral eens de taak gekregen jullie een update te geven van de afgelopen 
weken, dus bereidt jullie maar voor want hier komt het! 
Het begon allemaal net na het paaskamp, dat trouwens een prachtervaring was voor 
ieder onder ons.  Jullie werden bedankt voor jullie goede medewerking tijdens de 
wafelenbak, dus gingen jullie samen met de andere afdelingen naar rollerland in 
Marginaalst waar jullie naartoe gingen met de trein. Uiteraard hebben jullie er 
gerolschaatst, het was zeer plezant om allemaal samen eens iets te doen buiten het 
karmelieten. Maar enkel met de rakkers is het ook zeer tof dus besloten jullie maar 
tikkertje te spelen! Dan was het tijd om naar huis te gaan… wat is dat toch elke keer 
een teleurstelling: het einde van de chirozondag! *wenend ventje* 
 
De week erna was het openchiro! Deze zondag trokken de rakkers samen met de 
speelclubmeisjes, de kwiks en de tippers naar de maretak in het kader van ‘open chiro’. 
Hier bracht een jeugdwerker van Geraardsbergen ons in contact met kansarme 
kinderen uit de stad die we uitnodigden om de zondag samen met ons door te brengen. 
Na een korte introductie en wat kennismakingsspelletjes zat de sfeer er al snel in. De 
nieuwsgierige rakkers waren wel benieuwd naar die nieuwe kinderen, en hierdoor 
werden zij goed bij het hele groepsgebeuren betrokken. We gingen dan ook snel over 
op tal van massaspelen waarin iedereen eens alles van zichzelf kon geven. Na nog een 
intensief potje baseball was het tijd voor wat rustiger, dus sloten we de dag af met een 
aangenaam spelletje vikingen.  
 
Toen was er die ene zondag, jullie waren maar met 2, dus de leiding besloot met de 2 die
-hard-rakkers naar de gavers te gaan waar ze onvergetelijke zondag hebben beleefd! 
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Toen was er die zaterdag waarbij jullie op de planken stonden om jullie ouders te 
entertainen, jullie verhaal speelde zich lang lang geleden af in het verre china. 
Tijdleizels Sandel en Luth (de twee nichtjes van professor Gobelijn) kwamen pel 
ongeluk in het oude China telecht waar ze kennis maakte met de twaa bloels Tang en 
Bang van Tang, dooldat de bloels met een chinese lollende L spleekte konden Sandel en 
Luth hen niet zo goed velstaan. Geen nood want ze brachten de tijdleizels naal hun 
keizel, keizel kobbaal! Die wel een zeel gloot plobleem had, hiel even nog eens zijn 
spietsj: 
 
“Aan allen die gekomen zijn Ploficiat, aan allen die niet gekomen zijn ook ploficiat. ik ga nu 
dansje doen voor jullie !!! iedereen klaar ?? Nee mopke, ik zal mij eelst even voolstellen. Mijn 
naam is keizel Kobbaal en ik ben de glootste keizel van China en mijn glootste dloom is om 
de weleld te velovelen en ovelal lijstplantages te zetten en dan illegaal te velkopen op 
stlaat op de zwalte malkt en dan ga ik stinkend lijk wolden. Maal eelst vool ik kan beginnen 
aan mijn toekomstplannen, moet ik de machtige dlaak veslaan die China zijn haltjes doet 
bonken en beven.” 
 
Toen kwam de stoele jongen, de Lode Lidl, die keizel kobbaal wist te oveltuigen dat hij, 
zo stoel als hij is, de machtige dlaak kan velslaan. Zo gezegt zo gedaan ging de lode lidl 
op dlaak af, geluchten deden de londe dat de dlaak lelijk was, niets was mindel waal. Hij 
was nog lelijker dan dat de lode lidl zich ooit had kunnen inbeelden, zo dappel als hij 
was slachtte de lode lidl de machtige dlaak af en in china leefde ze nog lang en gelukkig! 
Ook hebben jullie goed meegewerkt aan onze hot-dogverkoop, die onze kas 
moestvullen zodat we iets leuk kunnen doen op het bivak (dat trouwens megaleuk gaat 
zijn!), alvast dank daarvoor.  
De dag erna was het weeral tijd voor een prachtige chirozondag, jullie hadden enorm 
veel energie dus dachten we: ”Kom we gaan die jongen laten sporten” zo ging het dan 
ook. Rugbyvoetbal, voetbal, baseball, jullie sloegen geen enkele kans af om een goed 
actief te zijn! Later die dag hebben we nog massavoetbal gespeeld met de andere 
afdelingen wat ook zeer tof was! 
Zo komen we tot aan de laatste zondag waar we nog kunnen over vertellen, namelijk 
de Jeugddag in de Gavers waar jullie deelnamen aan de Highland-Games. Speerwerpen, 
zwaardvechten, touwtrekken, jullie vonden het tof, ook de race op het  grote 
springkasteel was superdupertof! De HAKA-dans deed de gronden van het subtropische 
provinciaal domein de gavers beven en bonken. 
Bij deze komt er een einde aan dit verslag,  
PS: er is een puzzel bijgevoegd voor wie wilt *knipoog* 
 
TOT KIJK! 
 
Groentjes 
DVD, Keizel Kobbaal, Yoghurt, Ward DB aka Bremme aka Debiel(hihi DB snaptet?) , En 

PJ! 
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Kerels 
Gegroet beste kerels 

Alweer tijd om even terug te blikken op de spetterende zondagen van afgelopen 

weken. 

De eerste zondag na het drukke geniale kamp verdienden we het wel om even te 

chillaxen. Daarom trokken we naar de gavers en kozen jullie jullie favoriete roei-

boot uit. Want wat is meer ideaal dan even uit te blazen in de rust van de natuur, 

en het gebruis van het water van de fontein? Eénmaal volledig uitgechillaxed, 

waagden we ons nog aan enkele meer intensieve spelletjes. 

 

De volgende zondag begeefden we ons naar de Aalsterse streken. Als bedanking 

voor de wafelenbak konden we ons vollen bak uitleven op de inlineskatepiste. 

Daarbij bleek andermaal dat menig kerel zich wel durft thuisvoelen bij het woord 

'tam' en de strijdbijl vroegtijdig begraafden. Anderen waren wel in vorm en gaven 

een nieuwe dimensie aan enkele all-time classics met als hoogtepunt tikkertje met 

de bal. 

 

De week nadien was het de grooote Domino Day. Na 21 jaar wachten slaagden jul-

lie erin om Niels zijn allergrootste kinderwens in vervulling te brengen. 17 april 

was de dag waarop de Domino Express Extreme in al zijn volledigheid werd opge-

bouwd. Het onmogelijke was gebeurd! Na deze uiterste inspanning van jullie ijze-

ren zenuwen gingen we de sportieve toer op.  
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Eén zondag later maakten we de gavers volledig onveilig. Al snel belandden we in 

gevecht 'lasershooten', al bleken de geweren eerder van oost-aziatische kwaliteit. 

Eénmaal dit voor bekeken gehouden, gingen alle remmen los in het zwembad. 

Hierbij bleken de matten een enorme fun-factor te hebben. De testosteronbom-

men konden het toch niet laten om even te gaan ijsberen in het buitenzwembad. 

Na al dit brainfreezen (en uiteraard die toch wel overheerlijke douche na het 

zwemmen) was het al gauw laat en dus tijd om terug te keren naar onze geliefde 

thuisbasis. 

De week konden jullie tonen wat jullie (en misschien vooral de conditie) waard 

was. Na lang wachten was het eindleijk zo ver: de sponsorloop. Hier werd duide-

lijk dat de vermelding van het woord 'tam' drie paragrafen terug helemaal niet op 

zijn plaats is! Een dikke proficiat aan alle kerels die deze  uitdaging aangegaan zijn! 

In het bijzonder voor Brent Oosterlinck, hij kaapt de prijs weg voor meest aantal 

ronden: 32. Gefeleciteerd! Na deze lucratieve prestatie konden we allemaal samen 

lekker bezweet zonnebaden in de comfy zetels uit het lokaal. 

De week nadien was het jeugddag. Andermaal was de gavers geen veilige haven 

voor Jan met de pet. Hier namen jullie de strijd op met alle jeugdbewegingen uit 

het Geraardsbergse en bewezen jullie dat Sint-Bartel niet alleen op het land, in de 

lucht maar ook op het water (bijna) superieur is. Dit resulteerde in een fantastisch 

mooie podiumplaats op de vlottentocht.  

Genoeg gezeverd, hopelijk heeft dit artikel even de stress kunnen verlichten 

tijdens de examenperiode en hebben jullie alweer een klein beetje heimwee naar 

de chiro. 

Veel succes ermee! 

Jullie liefhebbende 

leiding xxx 
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Aspi-
jongens 

 
www.chirosintbartel.be 
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Beste oranje vriendekens, 
 
Tis weeral efkens geleden hé dat jullie een opsomming kregen van jullie 

fantastische avonturen geleid door een 3 koppige leidingsploeg die letterlijk 

fungeert als de basis voor alles. Eerst en vooral heb ik jullie een spectaculair 

verhaal te vertellen. Jullie vroegen jullie waarschijnlijk al af waarom jullie vorige 

maand geen prachtige verhaalvertelling te 

zien kregen op papier. Het probleem is 

echter, toen ik, de eerwaarde heer segers, 

op weg was om mijn neergeschreven 

woorden te laten digitaliseren in een zaak 

waar ze elke frank uit uwen broekzak 

willen trekken, opeens oog in oog kwam te 

staan met een burgie. Je moet weten 

jongens, wanneer burgies papier zien, ze in 

een soort van trance geraken, een trance 

en een hunkering naar kennis. Kennis 

verwerven is namelijk een van hun 

‘hobby’s’. Ik dacht dat mijn laatste seconde 

van mijn bestaan geteld was. Echter, de 

burgie was uit op mijn neergeschreven 

woorden. Deze jongeheer heeft mij dus 

bestolen van mijn meest waardevolle bezit 

op dat moment, wat een artikelken was 

voor de chirokrant.  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Echter deze keer, mijn beste vrienden, heb ik bijgeleerd. Deze keer heb ik mij 
laten beïnvloeden door het kapitalisme en een elektronisch typmachine alias 
personal computer gekocht. Na dit halve blad van heroïsche verhalen kunnen we 
overgaan naar een rapportage van onze avonturen op de chiro. We zullen ons 
beperken tot het aspiweekend van gewest denderland. Julie hebben jullie 
ongetwijfeld geamuseerd met de vrouwtjens. Het begon allemaal op een 
zomerse warme dag, waarbij pieter-jan hetvolgende dacht te doen: 
 Wij hebben die jongman moeten tegenhouden, of hij was alweer over de schreef 
gegaan.  Het betreft een leidster van flos voor de nieuwsgierigen. Nee mopje, di t 
was een onderdeel van temptation waarbij pieter-jan zijn ideale match eigenlijk 
een leidster was. Goed zo jongen! Allereerst was het het grote bevruchtingsspel 
aan de orde. Hierna, vrijdag, was het een big-brotherspel, waar alle aspis in het 
oog werden gehouden door de overzienende gewestleiding en daarna een heuse 
chillingnamiddag, in het goede weer. Savonds was het tijd voor het fire, water, 
earth en wind spel, mét levensechte teddyberen, waarbij volgende mooie 
communiefoto werd genomen: 
 

Dit was het alweer, tot  na de examens, succes, en see ya:  
Segers, Randa und ferre 
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