
   

 

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 



 2 

 

Kalender 
 
 

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

Zondag 24 juli :   Geen Chiro. (Bezoekdag jongens) 
 
Zondag  31 juli :   Geen Chiro. (kampen) 
 

Zondag  7 augustus :  Geen Chiro. (Bezoekdag meisjes)  
 

Zondag  14 augustus :  Chiro. 
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes GEEN CHIRO 
 

Zondag  21 augustus :  Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Karmelieten) van 14u tot 18u 
 

Zondag  28 augustus :  Processie van Plaisance (info bij de leiding) 
        

Zondag  4 september : Chiro. Overgang van de afdelingen 
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  11 september : Chiro. OPENDEURDAG 
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 

Zondag  18 september : Chiro.  
       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 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Hallo krakjes! 
 
Er is weer een maand voorbij en er is weer van alles gebeurd op de chiro. De 
eerste zondag was het groot schoolfeest op het karmelieten, maar er was 
natuurlijk ook chiro. Oud-leider Seppe kwam ons helpen voor 1 zondag.  
 
En Seppe dat is niet zomaar een oud-leider, Seppe is ook brandweerman! Hij nam 
ons mee naar de kazerne aan de 
overkant van de Dender en daar 
mochten we alles doen wat een 
echte brandweerman ook mag. 
Eerst kregen we uitleg over wat de 
brandweer allemaal doet en wat je 
moet doen als je huis in brand 
staat.  
 
Dan zijn we bij de ambulanciers van 
dienst geweest die klaar stonden 
voor als ze gebeld werden. De 
kleedkamers van de 
brandweermannen hebben we ook 
bezocht. Jarne heeft zelfs een 
volledig pak aangedaan! Klaar om 
te blussen! Dan hebben we een 
rondleiding gekregen van alle brandweerwagens. De tankwagen met heel veel 
water, de wagen met alle brandweermannen in de wagen met de grote ladder. 
We zijn naar buiten gereden als echte brandweermannen en hebben onze 
brandweerslangen direct boven gehaald. We hebben goed geblust, spijtig genoeg 
kwam er geen telefoontje binnen voor een echte brand, anders hadden we ze 
eens laten zien wat we kunnen! Daarna hebben we allemaal nog popcorn gegeten 
omdat Floris jarig was. Danku Floris! 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Op 29 juni hadden we met de hele chiro op de gavers afgesproken om te gaan 
zwemmen. De krakjes stonden ook met veel paraat. Na het zwemmen zijn we nog 
op de speeltuin geweest en hebben we ons terug goed vuil gemaakt zoals het 
hoort op de chiro! Het was snel 6u en de krakjes waren uitgeravot. 
 
De week erna waren er een paar voetbaltrainers op zoek naar een nieuwe ploeg. 
Een nieuwe rode duivelsploeg! Wilmots was er en Michelle Preud’Homme ook en 
ze zochten allemaal een paar nieuwe duivels voor hun ploeg. De krakjes waren 
allemaal kandidaat, dus moest er toch een beetje een selectie gebeuren. Er zijn 
veel penaltys getrapt, maar niet alleen kunnen voetballen is belangrijk als rode 
duivel! Als rode duivel moet je er ook goed uitzien, en ze vallen ook graag op. 
Iedereen heeft zichzelf een nieuwe stijl gegeven. Een paar krakjes waren van kop 
tot teen aan het stralen met hun nieuwe looks. Er zaten een paar echte 
paradijsvogels tussen! Nainggolan kan er nog iets van leren! De laatste zondag 
zijn we dan nog wat gaan ravotten in de abdij! 
 
Het was weer een plezante maand! Dikke knuffel van jullie leiding: 
 
Wouterken, Jarne, Holprot, Peace Paus en Sandiepoes en tot op GROOOOOT 

KAMP! 
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Speelclub 
jongens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

 
Nadat het grootste deel van jullie favoriete leiders afwezig was door hun 
examens hadden jullie leiders en vervangleiding geen creativiteit genoeg meer 
om iets cools te verzinnen, dus namen ze jullie maar mee naar het luxueuze 
zwembad aan de Gavers. Waar jullie lekker konden chillen met iedereen vlak voor 
de drukke toetsenweken die jullie waarschijnlijk staan te wachten op school. Maar 
eerst even een snelle foto bij een Geraardsbergs monument  

 
 
 
 
 
 
 

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 werden jullie verwelkomd door niemand minder dan Wilmots die 
in conflict was met andere coaches die geloven dat zij het beter kunnen dan 
Wilmots. Dus lag het aan de speelclub en de rest van de chiro om te bewijzen 
welke coach nu werkelijk de beste was. Dit aan de hand van verschillende posten 
te doorlopen en op het eind een gigantisch grote massavoetbalmatch te spelen 
tegen elkaar.  

 
Dan nu jammer maar helaas de laatste zondag die in dit artikeltje zal beschreven 
worden. Na 2 zware weken te Hem te moeten missen was hij weer terug waar hij 
thuis hoort, jullie favoriete leider en de ziel van de speelclubgroep. De enige echte 
leider Janssens was teruggekeerd na zijn examens en we vlogen er al direct in 
met niks minder dan een gigantisch groot waterpistolengevecht. Dit werd 
voorafgegaan door een paar kleine spelletjes zodat de speelclub daarna 
vollenbak mocht strijden tegen hun leiders. Ik denk dat aan de hand van de natte 
kleren wel te bepalen viel dat de leiding deze strijd gewonnen had. Maar ik geloof 
dat dit nog een gevecht is dat verder zal gezet worden op kamp (lichte tip van de 
sluier J). 
 
Tot de volgende editie!  
 
Groetjes van jullie helden: Janssens, Simon, Daan, Brecht en Bjarne 
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Rakkers 

 
www.chirosintbartel.be 

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

En hier is weer een mooi verhaaltje over de fantastische leiding die onze lieve 

rakkertjes geweldige zondag namiddagen hebben gegeven.  

 

Doordat de examens van de leiding eraan kwamen was het niet altijd 

gemakkelijk. Soms waren we maar met 2 of soms zelf met 1 leiding. Maar daar 

hadden we de perfecte oplossing voor gevonden. We besloten om eens lekker 

rustig een plonsje te gaan nemen met iedereen in de gavers. En zo zwommen en 

speelden alle rakkers met veel plezier in het water.  

 

Een andere zondag wouden we ze eens lekker moe maken met sport, want 

buiten fruit en groenten is sport ook iets gezond. Na vele voetballen, baseballen 

en andere ballen die voorbij kwamen vliegen waren de rakkers uitgeput na deze 

zondag. En toen werd het tijd voor een gigantisch spel. Met alle leiding hebben 

we 1 GROOT spel gespeeld. Natuurlijk over de rode duivels. Doordat de Belgische 

ploeg in de blessures lag, waren wij opzoek naar een nieuwe Belgische ploeg. Zo 

hebben elke groep moeten bewijzen wat ze waard zijn, of ze sterk zijn, slim zijn, 

snel zijn en natuurlijk even mooi zijn als de voetballers.  

Zo hebben de rakkers en alle andere afdelingen al hun voetbalvaardigheden 

mogen gebruiken om op het einde een grote competitie te doen tegen alle 

ploegen. 

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

 
www.chirosintbartel.be 

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

Hallotjes beste toppers, 
 
Hier zijn we al weer met een 
nieuwe “update” van wat we 
afgelopen weken gedaan 
hebben. 
voor te beginnen zijn we naar 
de loop van onze sterkste 
man van heel België gaan 
kijken  
de groooottttttee 
reuzenloop op de markt 
 in Geraardsbergen. 
Waar onze sterkste man van 
België gewonnen heeft, zijn 
naam is, leider Jasper Allert, van onze trouwe afdeling, goed gedaan man!  
Maar niet iedereen van ons kan zo stoer zijn, dus kozen wij er voor om ons te 
doen laten schminken, door enkele mooie dames, zie foto. : -P 
Dan de week erna zijn we allemaal gaan zwemmen in het domein de Gavers. 
Waar jullie de toppers, de meisjes met gemak “versierde” met jullie forse 
spierballen natuurlijk.  
Als laatste zondag mogen we het huize rode duivel spel niet vergeten, waar we 
ons allen ontpopten tot echte voetbal helden sommigen nog beter dan hazard en 
Kevin de Bruyne (dat denken ze toch). 
Voor de rest kunnen we jullie nog enkel veel succes wensen met jullie examens. 
we kijken er naar uit om jullie weer te mogen ontvangen, de zondag na jullie 
examens. 
Kusjes de toppersleiding. 
 
Janssens, Schouppe, Glas, Allert, de Smet 
 

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

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

 

Kerels 

Wel hallootjes beste tot bloed en tranen hardlerende kerels van ons, 
Ik weet dat dit een zware periode is in jullie leven, uren van s’middags tot 
s’avonds laat achter die muffe studieboeken jullie jonge breinen tot het uiterste 
van het uiterste proberen te drijven om toch die zo moeilijk definitie of die zo 
ingewikkelde oefening in jullie hersens te pompen.  
 
We weten dat jullie dit met tranen van hopeloosheid tussendoor het studeren 
gaan lezen daarom even een enorme motivatieboost om het harde leren nog wat 
te vergemakkelijken, denk na wat komt achter deze zware 2 weken 
hersenpijnigend studeren, 2 DIKKE MAANDEN vakantie helemaal voor jullie 
alleen, geen taken te maken meer, geen toetsen te leren meer enkel plezier 
lachen spelen en luieren en VOORAL NIET TE VERGETEN!!! Een dikke 2 weken 
chiroplezier want deze vakantie gaan we niet enkele zoals jaarlijks op kamp, dit 
maal in het mooie groene heuvelachtige Martilly, ( waar jullie wel de supersexy 
topconditionele kerelsleiding gaat moeten volgen op de fiets dus oefenen maar 
die beentjes) maar ook gaan we dit jaar op buitenlandse reis naar het zonnige en 
warme Spanje en top of the bill!!!!! Dit gaat met de bus zijn niet met de fiets, dit 
even ter vermelding voordat jullie het angstzweet gaat uitbreken en jullie massaal 
chronische spierpijn gaan kweken en jullie tot jullie vingerkootjes gaan blesseren. 
Dus blijven alles geven bij het leren, daarna wacht jullie de welverdiende rust  

waar jullie al zolang naar snakken. 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Dus wat hebben we voorbije weken nu allemaal weer gedaan???? Wel we zijn 
omdat het enorm slecht weer was ik denk dat de weergoden jullie 1 voor 1 
persoonlijk haten toen, dus zijn we samen met ad interim Simon Vermeir en ad 
interim Jonas Janssens naar de bioscoop naar de film Xmen… gaan kijken, dit 
ging over een oude Egyptische veraden wannabee god die het enkele deccenia 
later opnieuw wou proberen maar toen weer verraden werd, dat was dus de film 
einde. Om toch nog wat boeiend gedaan te hebben die zondag hebben we op 
het karmelieten nog wat kleine spellekens gespeeld. 
 
De volgende zondag was het WEEEERAAAAL slecht weer dus zijn we met gans de 
chiro maar een plonske gaan pakken in ons wereldwijd bekend en begeerd 
subtropisch 85 sterren zwemparadijs. Nadat alle kerels in het ijsbad buiten 1000 
meter aan baantjes hadden gezwommen trokken jullie naar binnen om te 
genieten van de rest van dit subtropisch zwemparadijs om dan moe en voldaan 
naar huis weder te keren. 
 
De volgende zondag was het groepspel!!!! Het grote WK voetbalvoetbalspel Jullie 
werden onderverdeeld in de rest van de afdelingen en moesten via geld dat jullie 
verdienden via allerhande moeilijke en ingewikkelde opdrachten, speler kopen 
om jullie topteam compleet te maken en daarna werd er totaal onverwachts een 
zenuwslopende voetbalmatch gespeeld om uiteindelijk het team van 
Preud’homme zien te overwinnen. 
 
Beste kerels,,,,, heel veel succes gewenst met jullie examens van jullie 

liefhebbende meelevende sexy kerelsleiding  ADIOS AMIGO’S!!!!!! 
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Aspi-
jongens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Beste aspi’s, 
 
Hier zijn we dan weer met een verslag van onze avontuurlijke Chiro zondagen. 
Alleen is er deze keer niet zo heel veel te vertellen wegens de voorbereidingen 
voor jullie examens.  
Na een heerlijk aspi-weekend van het gewest, restten er ons nog twee zondagen 
waar we ons nog een laatste keer konden ontspannen alvorens de examenstress 
ons geheel zou overmeesteren en de verdere verloop van ons leven zou bepalen. 
Aangezien de Aspi’s op dat moment nood hadden aan een eerder rustgevende 
omgeving, lieten we ons donker lokaal voor wat het was en trokken naar het 
prachtige Abdijpark. Wat de aspi’s echter niet wisten, was dat ze daar een strijd 
zouden moeten leveren op leven en dood. Het werd al redelijk snel duidelijk dat 
alleen de sterkste zou overleven. Dus zat er voor de aspi’s niks anders op dan zo 
veel mogelijk tegensstanders te elimineren. Eerst op zoek naar het beste wapen, 
voldoende voedsel en een droge schuilplaats. Toen iedereen gesetteld was 
duurde het niet lang vooraleer de eerste strijder zich in het speelveld waagde op 
zoek naar een potentieel slachtoffer. Wegens persoonlijke trauma’s kan ik weinig 
vertellen over wat daar allemaal gebeurd is, maar ik kan jullie wel vertellen dat het 
geen schoon zich was. Zulke situaties halen de oermens in jou naar boven en 
veranderen een mens, van een sterk sociaal individu tot een genadeloos monster. 
Eigenlijk wist iedereen op voorhand hoe dit zou aflopen, en na veel bloedvergiet, 
werd duidelijk wat iedereen al dacht. Vince The Destroyer had geen genade, en 
maakte elke tegenstander drie koppen kleiner. Hij ging die dag naar huis als 
winnaar van het Hunger Games spel en met een prijzenpot twv €10 000. Proficiat 
Vince! 3x hoera!!!  
                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De volgende zondag, heel vroeg en de leiders nog in dromeland, kregen we plots 
telefoon van een onbekend nummer. Na lang aarzelen besloten we de anonieme 
beller toch een kans te geven en te luisteren wat hij te vertellen had. Het was 
Marc Wilmots the man himself. Marc was helemaal in paniek en over zijn toeren. 
De Rode Duivels waren namelijk op stap geweest naar de Caré in Willebroek en 
hadden er één voor één een voedsel vergiftiging opgelopen. Marc was dus 
dringend opzoek naar een nieuw elftal om op het EK te spelen. Hij vroeg ons om 
een nieuw elftal te selecteren uit de leden van onze Chiro. We gingen dus opzoek 
naar de beste voetballers onder ons. De leden werden onderworpen aan 
verschillende proeven zoals, penalty’s, balcirculatie, counters, defentie,… Tevens 
werden ze onderworpen aan een restyling en leerde ze omgaan met stress. 
Iedereen deed zijn best, oud of jong, groot of klein iedereen kreeg de kans 
zichzelf te bewijzen om een plaats te bemachtigen in het nationaal elftal. 
Vervolgens werd de groep in 4 volwaardige ploegen verdeeld. Die ploegen 
namen het tegen elkaar op en de winnaar mocht naar het EK. Na enkele hevige 
matchen hadden we uiteindelijk een winnaar. Mark was echter niet zo tevreden 
over de prestaties van onze leden, en liet ons weten dat hij dan toch liever met 
een zieke ploeg speelde dan met ons. Jammer maar helaas, volgende keer beter. 
Bij deze neem ik afscheid van jullie, succes met de examens en tot de volgende 
keer. 
Groetjes 
Ferre, Segers en Randa  

Vince The Destroyer na The Hunger Games 2016.  
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Pinkels 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Dag allerliefste paarse snollebolledrollekes 
 
Wat missen we jullie. De stomste periode van het jaar is weer aangebroken en 
wat missen de leidsters jullie. 
Leidster Yara en ik zitten uren aan ons bureau met onze suffe neuzen in die 
boeken van ons en elke avond wenen we stiekem in ons bed omdat we onze 
pinkels moeten missen. 
Gelukkig zijn er een aantal leidsters die geen examens meer hebben en dus voor 
ons kunnen inspringen… Maaaaar, zij zijn natuurlijk niet zo leuk als wij, dat 
moeten we toegeven. Wij weten dus niet altijd honderd procent wat jullie doen 
op zondagmiddag, af en toe horen wij van de wind eens een chiroverhaal maar 
niet steeds alles. 
Daarom stel ik voor dat de kindjes die er waren mij meehelpen om dit artikeltje te 
schrijven. 
In de tekst zullen er soms stippellijntjes staan, het is de bedoeling dat jullie daar 
het juiste woord invullen. (wie dit als eerste helemaal juist ingevuld meebrengt, 

krijgt een kleine verrassing  ) 
 
We zullen er dan maar eens aan beginnen: 

De eerste zondag dat we er niet waren, zijn jullie naar de …………………….. 
geweest. Het was familiedag. Daar hebben jullie ondanks de regen een fijne 
namiddag gehad. Jullie hebben in een ……………………..op het water 
gedraaid, hebben met jullie handen in de aarde gezeten om bloembommen 
te maken en nog zoveel meer. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De tweede zondag waren leidster Charlotte en leidster Niemke daar voor 
jullie. Of nee, het waren geen leidsters, het waren dieren. Welke dieren zijn 
er die dag op bezoek geweest?  
Een …………………….. en een  ……………………… 
Samen gingen jullie de dierentuin verkennen en konden jullie bij elk dier een 
spelletje spelen. En aan het einde van de dag, gingen jullie langs in de 
keuken en kregen jullie een verrassing, een …………………….. 

 
Voor de deur stonden er twee prinsessen (Hanne en Niemke), zij kwamen van 

een eiland. Ze waren de prinsessen van het  …………………….. eiland. 
Maar ze waren een beetje hun weg kwijt en jullie moesten door allemaal 
andere eilanden hen naar het juiste eiland terug brengen.  

 
Niet getreurd, niet getreurd. De zondag die komt, is leidster Yara al weer van de 
partij. Het wordt een fijne namiddag met terug een van jullie eigen leidstertjes. En 
leidster Ruth zal zeker ook wel eens binnen springen om samen met jullie gek te 
doen en veel plezier te maken. Want zij vindt studeren niet zo leuk… J 
 
Dikke zoenen en lekjes van leidster Yara en Ruth 
 
P.S. vergeet jullie papiertje niet af te geven in ruil voor een kleine verrassing!!! 
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Speelclub 
meisjes 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Hey zotte Speelclubbers 

 

Samen met jullie gaan we helemaal terug naar 22 mei. Die dag waren er niet zo veel 

kindjes op de Chiro aanwezig, maar dat is geen probleem. We besloten op samen met 

de pinkels, kwiks en tiptiens naar de Gavers te gaan. Heel toevallig was er in de 

Gavers net een opendeurdag waardoor er allemaal leuke activiteiten waren om te 

doen. Zo begonnen we met een super tof lasershoot gevecht! Daarna was het tijd om 

te kijken of onze conditie wel nog goed was en gingen we naar het postje 

BOOTCAMP aaaaaaah HELP!! Op dit postje moesten we touwtrekken met banden 

lopen en nog veel meer. De uiteindelijke conclusie was dat de Chiromeisjes en vooral 

de speelclubbers een top conditie hebben (goed zo meisjes). Na al die super actieve 

dingen kwam een moment van rust sommige speelclubbers maakte een knutselwerkje 

zoals een autotje, de andere speelclubbers wouden wel is in een plastieken bal over 

water lopen. Jammer genoeg waren deze plastieken ballen niet zo waterdicht en 

waren we één voor één allemaal nat. Het was alweer een geslaagde dag op de Chiro. 

De volgende zondag moesten jullie allemaal opdrachten uitvoeren binnen een 

bepaalde tijd. Lukte het jullie niet om alle opdrachten uit te voeren, dan verloren 

jullie. Door de wekkers te vinden die verstopt zaten, konden jullie tijd bij verdienen 

waardoor jullie langer de tijd hadden om alle opdrachten te zoeken en binnen de tijd 

uit te voeren. En natuurlijk hebben jullie dat heel erg goed gedaan want alle 

opdrachten waren op tijd uitgevoerd! Dikke duim!   
De volgende zondag moesten jullie jezelf bewijzen en zo hoog mogelijk op de 

mazzelladder te komen staan. Hiervoor moesten jullie allerlei spelletjes spelen. Wie 

de meeste spelletjes won, die kwam bovenaan de ladder te staan. En natuurlijk waren 

jullie fantastisch! Jullie hebben allemaal een mooi plaatsje bemachtigd op de ladder! 

  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Omdat op maandag 13 juni de rode duivels hun eerste voetbalmatch van het EK 

moesten spelen, wouden enkele voetbalfans weten of jullie wel goede supporters 

waren om zo de rode duivels naar de overwinning te helpen. Jullie moesten jullie 

bewijzen door enkele balspelen tot een goed einde te brengen. Ik moet zeggen, wat 

was het spannend! Jullie deden het echt heel goed!  De voetbalfans besloten dat 

jullie er helemaal klaar voor waren om de rode duivels naar de overwinning te 

supporteren!  
Heel veel liefs,  

Jullie allerliefste leidsters Astrid, Ellen & Ine 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Kwiks 

 
www.chirosintbartel.be 

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

Fotospecial: enkele beelden 
van de voorbije weken. 
Deze zomer wordt het nog 
leuker, we kijken al uit naar 
kamp! 
 
Sara en Sarah 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Tippers 
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Ola chica’s  
 
Tussen het blokken door maken we toch even tijd om jullie een kort overzicht te 
geven van wat we de voorbije maanden deden.  
Je moet je prioriteiten kennen, niet waar?  
Op een zonnige zondag (haha!) besloten we om Rollerland onveilig te maken. Dit 
deden we samen met de andere afdelingen en onze mannelijke wederhelften.  
Aangezien wij al wat geoefend hadden op tippersweekend, waren we de sterren 
van Rollerland. We rolschaatsten iedereen voorbij en iedereen keek met open 
mond naar onze zotte trucjes!  
‘They see me rollin’, they hatin’ 
De week daarna spraken we af aan het Brouwershof in Geraardsbergen. Het was 
namelijk onze Open Chiro!  
Deze namiddag konden niet alleen onze leden deelnemen aan onze activiteiten, 
maar ook de jongeren in Geraardsbergen. ’t Is eens iets anders he J  
Repeteren, repeteren wie zijn best doen zal het leren!  

Het was dringend tijd om onze act in elkaar te steken voor het ouderfeest. Voor 

jullie was dit uiteraard een fluitje van een cent. Zoveel danstalent werd nog nooit 

samen gezien. 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Dit deden jullie onder de uitmuntende begeleiding van Eline, aangezien Marthe in 
het warme Barcelona knappe Spanjaarden aan het spotten was.  
Zaterdag 23 mei was het zover, the nights of all nights: oudersfeest!  
Time to shine en dat deden jullie! Jullie dansje was veruit het beste van allemaal.  
Jullie leidsters waren zo trots als een pauw!  
Een optreden van Emma De Quick op de markt? Dat moesten we toch een 
checken.  
Zo een stem manneke, het was effenaf schoon!  
Daarna nog enkele nummertjes van Jimmy meegepikt, dat was ook niet slecht.. 
Terug op de Korendries speelden we nog massa powerhand waarin jullie aandeel 
niet te onderschatten was, goed gedaan!  
Hot, hot, hot! Pfff zweten.. Tijd voor waterspelletjes, joepie!  
Maar al snel bleek dat het gewoon veel te warm was om iets te doen, dus werd 
het een relaxnamiddag! Louise besloot ons te entertainen met haar acteertalent, 
maar hier durven we niet verder op ingaan.. 
Dit was alweer de laatste zondag met jullie favoriete leidsters, blijten!  
Heel veel succes met jullie examens!  
Aja, jullie ook allemaal inschrijven voor bivak he! Het wordt zotjes en dat is een 
understatement!  
1000 <3 !  
Marthe en Eline  
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Tiptiens 
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Heeeey tipqueens!  
Om even een cliché te gebruiken: ‘weten jullie nog wat we 
de vorige maand hebben uitgespookt? Nee??!! Wel dan 
zullen we hier eventjes allemaal op een rijtje 
zetten!!!’ (origineeeeeel)  
Een paar zondagen geleden waren jullie maar met weinig waardoor we ons 
geniaal spel niet konden spelen, helaas pindakaas!  
Gelukkig hadden we een vervangactiviteit voor jullie in petto! We gingen met de 
heeeele chiro naar de Gavers om een namiddagje te boogschieten, lasershooten, 
spelletjes te spelen en een crèmeke te eten! Chillie willie zondagske als je ’t mij 
vraagt!  
 

De week daarna zaten wij met onze neus achter de 
boeken dus dj Katroenie was jammer genoeg niet van 
de partij. In ruil daarvoor werden jullie die 
zondagmiddag geëntertaind door ons Hanske a.k.a. 
leidster Hanne.  
De laatste 2 weken vertoefden jullie met z’n allen in 
Studeregem dus jammer genoeg konden jullie niet naar 
de chiro komen, snif snif :’( 
 

 

Gelukkig is het einde in zicht en is het bijna tijd voor de mooiste periode van het 
jaar: KAMP en BUITENLANDSE REIS!  Olé pistolet!  
XOXO  
DJ KATROENIE  

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

 

Allereerst voor jullie jullie aangevallen voelen, dat gebeurt er als wij jullie zolang 

niet zien, dan worden we melodramatisch! (VAN DALE: als in een sentimenteel 

toneelstuk). 

We beginnen met het oudersfeest. Dat hebben jullie echt goed gedaan. In één 

woord F A N T A S T I S C H! Jullie waren duidelijk de beste. (én wij zijn het niet al-

leen die dat zeggen :p) 

Iedereen heeft zich duidelijk goed geamuseerd op aspiweekend. Sommigen iets 

te goed.. Van leuke momentjes tot eerder genânte momentjes, alles kan wanneer 

je met het gewest op pad bent. 

Het dozen spel! Ik heb mij kapot gelachen! Jullie minder ;) Iedere vorm van 

claustrofobie is duidelijk weg nu. En met wat extra hulp, kunnen jullie overleven 

in een doos, rollen in een doos, ontsnappen uit een doos én tienbal spelen vanuit 

een doos. Dat laatste is duidelijk wat moeilijker! 

 

Enkele sfeerbeelden vinden jullie beneden. 

 

Het is niet omdat het examens zijn, dat chiro niet bestaat. Dat werd duidelijk met 

onze BBQ. Gezelligheid alom. Lekker eten dankzij jullie alleskunnende leidsters. 

En de rest was aan jullie: eten, drinken, roddelen, eten, lachen, eten, plezier, 

marshmallows, roddels :D :D :D 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De week erna was het tijd voor het aspi-warrior spel! Eerst mochten jullie met klei 
jullie eigen warrior knutselen en dat vonden jullie de max! De rest van het spel 
was dan weer te veel moeite: jullie wilden liever hangen en roddelen dan 
spelletjes spelen :’( luie trezen! Jammer genoeg was dat ook al de laatste 
chirozondag voor jullie examens. Op het moment dat wij dit artikeltje schrijven, 
zijn jullie nog keihard aan het zwoegen, maar als jullie dit artikeltje zelf lezen, is 
het al voorbij, WIEHOEW!  
 
Heel veel knuffels en kussen! Tot binnenkort! 
 
Elaisast & 7-nootjes 
XOXO 
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Voetbalmatch : 
Leiding-
oudleiding 
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LEIDING  - OUDLEIDING :  2-3 

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