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De chirokrant verschijnt maandelijks maar niet in augustus 
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CHIROKRANT 

Maandblad van  
Chiro Sint-Bartel Geraardsbergen 
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Kalender 
 

Zondag  23 oktober :  Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  30 oktober :  Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  6 november :  Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  13 november : Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  20 november : Kristus koning. Zie pag 3.  
        

Zondag  27 november : Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
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Beste ouders 

Op 20 november is het weer zover, Christus Koning.  

Uw kind wordt om 10u verwacht op de Markt 

verkleed als ruimtevaarder. Ze hebben 3€ nodig en 

er wordt een middagmaal voorzien. 

U kan uw kind terug komen ophalen op de 

Korendries om 17u30. 

De flyer zal later 

worden meegegeven. 

 

Kristus 
Koning 
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Binnenkort is het weer zover, op zaterdag 29 oktober is het DUVELTROPHY.  

Deze jaarlijkse fuif gaat door in JC De spiraal (Zakkaai, geraardsbergen). 

Dit jaar is het de 20ste editie en het zal ongetwijfeld een nooit te vergeten editie 

worden! 

 

Voor ouders, oud-leiding en sympathisanten is er ook nog ‘De ressort’ voorbehouden. 

Een VIP-ruimte voor de iets ‘oudere jeugd’. Dit jaar zullen er ook dj’s draaien in de 

ressort, met een net iets andere muziekstijl dan in de grote zaal. 

Praktisch: 29 OKTOBER 2016, 21u JC DE SPIRAAL 

VVK: € 4/ ADK: €5 
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Speelclub 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

De volgende dag speelden jullie een K3 spel ik weet dat jullie het nog steeds niet 
geloven maar ze waren het echt! ;) ;)  Als avondactiviteit kwamen er hippie’s langs. Wat 
kwamen die ookal weer doen? Oohja superleuke t-shirts batikken.  
De volgende dag stonden die gekke vrouwtjes daar terug. Ze kwamen met jullie een 
gek peace spel spelen. Eerst hebben ze geleerd hoe zij zich ontspannen :D è door cake 
te maken jammieeee die waren enorm lekker. Ook wij konden er mee van genieten 
joepie de poepie J.  
Diezelfde avond hielden we het wat rustiger. We gingen namelijk op sprookjestocht. 
Wat was dat leuk!  
Voor we het wisten was het al dagtocht wat gaat de tijd toch snel als je je amuseert J. 
Samen zijn we tot aan het station gestapt, supergezellig want jullie zijn een kei toffe 
bende. Toen we daar aankwamen aten we een tussendoortje en nadien vertrokken we 
naar bestemming X met de trein. Als we aankwamen op bestemming X gingen we naar 
een megagezellig vijvertje. Daar konden jullie zwemmen in de vijver of spelen op de 
speeltuin. Die avond mochten jullie gezellig iets knutselen samen met de Aspi’s en ik 
moet zeggen… wat waren jullie werkjes super mooi! J  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op een dag begon er een groot avontuur voor 
de speelclubmeisjes van Chiro Sint-Bartel.  
Ze vertrokken namelijk op kamp. Wat was dit 
spannend!  
Op het kampterrein aangekomen moesten ze 
bewijzen dat ze zich aan de regels konden 
houden en genoeg discipline hadden om het 
kamp goed te laten verlopen. We speelden 
heeeeeeeeeeeeeel veeeeeeeeeeeeeeeel leuke spelletjes. Zoals jullie net al lazen 
moesten jullie eerst bewijzen als superspeelclubber. Jullie moesten bewijzen dat jullie 
afspraken en regels konden naleven.  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De dag na dagtocht stonden jullie een beetje moe op maar het zonnetje stak al snel 
jullie straaltjes in vuur en vlam. Jullie waren opeens allemaal geel en vrolijk. Maar niet 
enkel jullie waren geel, ook de melk het water alles was geel? Waar waren we beland 
NATUURLIJK bij de GELE DAG. Een gekke dag we waren bijna helemaal alleen op het 
kampterrein en speelden gekke gele spelletjes. Ook speelden we de megaspeelclubquiz 
niet altijd even gemakkelijk maar SUPERMEGADEMAXLEUK!!! 
De volgende zonnige dag was aangebroken en wat speelden we toen alweer? We 
brachten zon zee en strand naar ons want we speelden het HAWAII spel zotjes en 
verfrissend! 
In de namiddag mochten jullie je allemaal wurmen in jullie vuile kleren want het was tijd 
voor de vuile spelletjes! Wat zagen jullie er toch heerlijk vuil uit! Gelukkig mochten jullie 
daarna gezellig onder de douche, want jawel… het was de volgende dag alweer tijd 
voor onze bezoekdag!  
De grote dag was eindelijk aangebroken! Het was bezoekdag! Jullie mama’s en papa’s, 
oma’s en opa’s,… kwamen op bezoek! Jullie konden samen gezellig smullen van onze 
bbq. Ook voor deze dag stonden tal van activiteiten op het menu. Zo mochten jullie het 
beste van jullie zelf geven tijdens onze kampdans en de opening. Ook tijdens onze 
Vlaamse kermis en de wandeling hebben jullie je van jullie beste kant laten zien! Dan 
was het alweer tijd om te smullen van de hotdogs en/of hamburgers. Wat waren ze 
toch lekker! Om afscheid te nemen van iedereen, keken we samen nog naar het tipspel. 
Wat was de dag voorbij gevlogen! Na het tipspel was het tijd om afscheid te nemen van 
iedereen en ook van leidster Ine. Wat gingen we haar zo missen! Wanneer iedereen 
weg was vlogen we er onmiddellijk terug in met ons supercool swingpaleis! Tal van 
artiesten waaronder de meisjes van k3 die jullie al eens een bezoekje zijn komen 
brengen die week kwamen op bezoek. Wat een leuke show was dat! Moe maar voldaan 
kropen we in ons bedje, klaar voor een nieuwe leuke dag!  
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Vervolg   
Speelclub 

Die volgende dag kregen jullie in de voormiddag namelijk nieuwe leidsters! Jullie 
werden gewekt door de Aspi’s die een leuke voormiddag in petto hadden voor jullie! 
Ze namen jullie mee naar de wondere wereld van de piraten. Wat zag dat er leuk uit! In 
de namiddag was het alweer tijd voor de groepsdag. Wat waren jullie supermooie 
superhelden! Die avond zaten we samen met de pinkels gezellig bij elkaar en hielden 
we een gesprek over gevoelens die bij ons opkwamen wanneer we het 
luisterverhaaltje hoorden. Hierna gingen we samen naar buiten en vertrokken we 
samen met alle kinderen en leidsters op fakkeltocht. Na de fakkeltocht kropen we snel 
in onze bedjes, want er stond ons alweer een nieuwe dag op te wachten!  
Die dag begonnen we met het snapchatspel. Jullie moesten opdrachten doen om 
seconden te verdienen. Op het einde moeten jullie uit enkele foto’s raden welke 
leidster met welke Speelclubber vermengd was op de foto.   
Na het eten speelden we het spel ‘Chirodorp vs Zwarte Rita’. Het was de bedoeling dat 
jullie het chirodorp weer kleur gaven. Even na het vier-uurtje legden we het spel stil, 
want we hadden nog een verassing voor jullie in petto! We mochten op bezoek naar de 
boerderij! J Jullie kregen te zien hoe de koeien gemelkt werden en mochten ook nog 
even naar de andere diertjes gaan kijken. Wat was dat een leuke verassing! Na ons 
bezoek aan de boerderij was het al weer tijd om ons chirodorp wat kleur te geven. Wat 
is het chirodorp zo mooi geworden!  
Die avond kregen jullie een brief van een ontvoerder… ze hadden namelijk Bert 
ontvoert! L We moesten hem helpen! Jullie kregen van de ontvoerder enkele 
opdrachten die jullie moesten uitvoeren, alleen zo zouden jullie Bert terug krijgen. 
Gelukkig hebben we Bert kunnen bevrijden en was hij weer dicht bij ons! Wat hebben 
jullie dat goed gedaan!  
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De volgende dag was het alweer tijd voor bonte ring! Jullie kregen in de voormiddag 
tijd om samen iets in elkaar te steken om die avond op bonte ring naar voor te brengen. 
Na het eten gingen jullie per afdeling van postje naar postje. Jullie werden mooi 
gemaakt, konden nog wat oefenen voor jullie actje, leerden een vuurdans, mochten 
helpen bij het samenstellen van de chocoladefondue en nog zoveel meer! Die avond 
was het tijd om ons actje op te voeren. En ik moet zeggen.. jullie hebben dat fantastisch 
gedaan! Jullie waren zeker en vast de sterren van de avond! Na alle actjes was het tijd 
om gezellig samen te zitten bij het kampvuur! Wat was dat gezellig! Al was het jammer 
dat we de volgende dag al naar huis moesten L We genoten nog even van het 
kampvuur en gingen daarna naar dromenland waar we nog wat verder konden dromen 
over het superleuke kamp! 
 
De volgende dag was het al weer tijd om naar huis te gaan… L We ruimden alles op, 
sloten het kamp af en vertrokken gepakt en gezakt met onze rugzak terug richting 
Geraardsbergen.  
 
Allerliefste schatten,  
wij hebben er heel hard van genoten, hopelijk jullie ook?  
We gaan jullie missen! Heel veel gele speelclubliefde voor jullie!  
Dikke knuffels en vele kussen, 
Jullie allerliefste leidsters Astrid, Ellen, Ine 
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Kwiks 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Halloooo allerliefste kwiks, 
 
De leukste 10 dagen  van het jaar zitten er alweer op L neeee! HET KAMP! Dankzij jullie 
was het een topeditie ! 10 dagen vol plezier, vol vriendschap, leuke spelletjes,  
grappige momenten en soms ook stinkende scheetjes…. 
Eens we op de trein stapten begon het al!  Jullie kregen al direct aanwijzingen die 
gedurende heel het kamp zouden blijven duren en die uiteindelijk tot een cadeautje 
zouden leiden! wij hopen dat jullie veel leuke herinneringen zullen hebben aan de 
foto’s als jullie ze later gaan herbekijken J Wie graag de foto’s van op kamp wil mag 
steeds zijn usb-stick meebrengen naar de chiro en dan zetten we die erbij. 
Dag 1 is altijd een beetje wennen! Tenten verdelen, kampterrein verkennen, valiezen 
uitpakken… na dit alles speelden we Bivak voor dummies ! Maar jullie waren helemaal 
geen dummies meer! Alle afspraken waren gekend en we waren vertrokken voor een 
super-mega-fantastische 10-daagse ! 

 
 

 

 

 

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

 

 
De dagen daarna kwamen er alleen nog maar leukere momenten! We speelden Finding 
Dory, we deden de kwiks-mix-quiz, het grote monopoly-wereldspel , vuile spelletjes en 
bij ALLES hebben jullie alles gegeven en jullie 100% ingezet! De leidsters konden niet 
blijer zijn met zo’n groene superkwiks als jullie !  
 
Ook blijkt dat jullie in de uitgebreide versie van Weerwolven enorm goed zijn J J Jullie 
konden er maar geen genoeg van krijgen! Eigen personages verzinnen en telkens weer 
opnieuw spelen! Jullie werden het niet beu haha J ! Allemaal verzamelen in 1 tent en 
grappige en gênante  verhalen vertellen en lachen samen en  met elkaar, wat hebben 
we genoten! Hopelijk jullie even hard als wij J  ! 
 
 

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

Na die paar fantastische dagen op kamp 
gingen we op dag 5 op DAGTOCHT! Jullie 
volgden de foto’s en de tips naar onze 
bestemming en gelukkig waren jullie juist ! 
De eindbestemming was…. MINIGOLF! Het 
weer viel supergoed mee en zelfs als het 
begon te regenen deden jullie voort! Het 
was een superleuke dag en jullie hebben als 
groep bewezen wat jullie in jullie mars 
hadden! Iedereen bleef iedereen motiveren 
en zo zijn we moe maar voldaan en zingend-
uit-volle-borst op het kampterrein 
toegekomen!  Jullie hebben GEWELDIG 
gestapt! 
Na een ‘vermoeiende’ dag was er Bahaar! Blijkt toch ook dat knutselen ook jullie ding 
is ! Wat kunnen jullie niet J ?? Dat is de vraag! Samen met de aspi’s maakten jullie mooie 
dingen en ook samen met ons hebben jullie geknutseld! We maakten een kwiks-album 
waar jullie al jullie mooie herinneringen kunnen inplakken en we hopen dat jullie dat 
ook gaan doen J ! 
Na al enkele superleuke dagen speelden we ook nog beauty and the nerd en een 
teamworkspel waar jullie nog maar eens bewezen dat jullie een superleuke groep 
waren die perfect konden samenwerken! 
Maar stilaan begon (bijna) iedereen toch ook de ouders, zusjes en broertjes en voor 
sommigen, de konijnen thuis te missen J dus was het tijd voor bezoekdaaag!! 
Op deze bezoekdag stond Femke klaar om met ons er nog een paar fijne dagen van te 
maken. Duizend keer dankjewel daarvoor! Na de bezoekdag was het tijd voor een spel 
met de aspiranten. Ze daagden jullie uit om te strijden voor wereldvrede. Jammer dat 
de leidsters niet konden meedoen. (behalve bij het speculoosjeseten, jummie). In de 
namiddag werden superhelden op het kampterrein gespot. De schurken hadden ze 
gevangen en het was jullie taak ze te bevrijden. En dat hebben jullie uiteraard in een 
mum van tijd gedaan. Waterpong was trouwens echt jullie ding! 
De dagen erop vlogen voorbij. Wie gaat de volgend affiche voor startdag ontwerpen? 
Na reclameoorlog en slogans maken met bijbehorende reclamespotjes voor de gekste 
uitvindingen denk ik dat we verdiende winnaars hadden gevonden. 
Zo snel was een kamp nog nooit gegaan, bontering was al de laatste avond. Iedereen 
ging uit de bol en we sloten af met een groot applaus. Kwiks met talent. Ongetwijfeld. 
Dankjulliewel om mee te gaan en met ons een onvergetelijk kamp te hebben gemaakt. 
Tot snel! 
10 000 knuffels! :) 
Sarah en Sara 
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Tippers 

 
www.chirosintbartel.be 

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

Helluuwwww aller aller aller liefste Tippers!  
Voor een laatste keer spreekt ‘team Eline en Marthe’ jullie toe L  
Met pijn in het hart, maar we hebben straks nog genoeg tijd om melig te doen. Laten 
we eerst even terugblikken op toch wel een zalig kamp in Martilly!  
Na een echt superlange treinreis kwamen we eindelijk aan in Martilly. Na het 
installeren, dat verbazend vlotjes ging, vlogen we er direct in met ‘Mijn wijf kan dat’. 
Het moet gezegd worden, jullie talenten zijn ondoorgrondelijk en ik weet niet hoe bij 
jullie zit maar wij hebben alleszins heel hard gelachen die avond! J  
De regen van de eerste dagen stuurde ons programma wat in de war, waardoor mijn 
geheugen als een visnet nu wat moeite heeft om alles chronologisch te vertellen, mijn 
excuses op voorhand.‘Wie wordt de man van Eline en Marthe?’ Een vraag die jullie al 
zowat het hele jaar aan ons stellen. Wel, nu konden jullie hier zelf voor strijden. Echt 
serieus de waarheid, wij kregen in ons hele leven nog nooit zo romantische brieven en 
aanzoeken. Ik weet niet meer wie won maar 1 ding is duidelijk: JULLIE ZIJN DE LIEFSTE 
<3 <3 <3 Voor de rest knutselden we prachtige juwelenkistjes (oke, bij de ene al wat 
mooier dan bij de andere, maar iedereen deed zijn best!), speelden we stoere elfen, 
bouwden we ons eigen pop-up restaurant, kraakten jullie je hersenen in de enige 
echte quizzzzzz, schreven jullie romantische lovestory’s, moesten jullie je eetgerief 
verdienen en zeker niet te vergeten was er de ‘Expeditie Robinson dag’.  
Droog brood en water als ontbijt en loodzware fysieke en mentale proeven, het leven 
kon zwaar zijn maar jullie waren echt stoere Robinsons.  
Alsof dat nog niet genoeg fysieke inspanning was, was er ook nog de dagtocht! In vele 
van jullie ogen een gevreesde dag. Enkelen onder jullie dachten hem zelfs niet te 
overleven… 1 woord hebben wij daarvoor: DRAMAQUEENS!  
Zoals jullie van ons gewend zijn, loodsten we jullie feilloos door bos, beek,… Om 
uiteindelijk een zeer verfrissende duik te nemen in een meertje!  
Oja, jullie toneeltje op bonte ring was van hoogstaand niveau. Ik denk dat er unaniem 
beslist is dat jullie de sterren van de avond waren. Wij waren supertrots op jullie! 
Zo, dit was een kort, redelijk chaotisch, overzicht van bivak 2016 in Martilly.  
Eigenlijk komt het hier op neer: hoeveel woorden we hier ook typen over kamp. Niets 
kan beschrijven hoe zalig het was! Wij hebben er echt superhard van genoten en jullie 
zijn 1 voor 1 geweldig! Dankjulliewel voor een topkamp en een topjaar!  
Duust hartjes en zoveel meer  
Eline en Marthe  

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

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Dag lieve aspi’s! 
 
Jullie allerlaatste kamp als niet-leidster zit er al een tijdje op, maar omdat het zo 
geweldig was, blikken we nog eventjes terug ;). Ons kamp begon in Brussel met de 
Harry Potter expo. De leidsters deden er wat langer over dan jullie… duidelijk dat zij 
de grootste fans zijn hé. We mochten blijven slapen op het kot van Wouter, 
DECADENT! En de dag erna trokken we al richting De Ardennen om te paintballen. 
Voor sommigen al wat plezanter dan voor anderen (Willekens = broekschijter!). We 
mochten ook blijven slapen op het terrein van de paintball en daar deden we, eerlijk 
toegegeven, allemaal in ons broek! “Jaja, wij gaan hierboven in da hutje slapen, zo eng 
is da nie…”. Vooral Bazi was blij toen het ein-de-lijk weer ochtend werd J.  
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Toen we aankwamen op het kampterrein kregen 
we de zware taak om de kampversiering op te 
zetten en ’s avonds speelden we dan het 
frituurhapjesspel. Blijkbaar is 60 seconden tellen 
toch nog nie zo gemakkelijk, hé Lindsy? ;). 
Dinsdagochtend trokken we naar het bos om een 
beetje aan onze conditie te werken met het 
maandverbandenspel. Jana heeft daar ook nog 
een stuikske gepakt. Blij dat ze nog leeft! J. ’s 
Avonds speelden we glow in the dark triple viking kubb. Daar zijn nog schone filmpkes 
van, die we we later es privé zullen tonen, hé Laure en Emmie? J.  Of misschien op dia-
avond natuurlijk… De dag erna speelden we survival van de aspi en ’s avonds werden 
jullie voor de zware dag beloond met een vuurtje en chocoladefondue J. We moesten 
ook een beetje relaxen zodat we de volgende dag konden vertrekken op 2-daagse. Wij 
vertrokken met ons velooken vanaan het kampterrein en jullie mochten de kaart lezen. 
Zonder problemen zijn jullie aan de kajak geraakt. Het kajakken was een groot 
avontuur, beetje natter dan verwacht en vooral meer takken en beestjes dan gehoopt, 
héééé Willekens. ’s Avonds gingen we nog eentje drinken en de dag erna stapten we op 
ons gemakje terug naar het kampterrein om ons voor te bereiden op bahaar. De dag 
erna was het tijd voor het grooooote Beir van Bevergemspel. Het werd al snel duidelijk 
wie de grootste beiren waren, maar jammer genoeg waren jullie toch niet zulke grote 
“beiren” aangezien we ’s avonds The Conjuring gingen kijken, maar jullie veeeeel liever 
K3 widen zien. Pussies!  
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Vervolg 
Aspi’s 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

De dagen erna hadden we wat minder tijd met elkaar, snif L het was bezoekdag en 
daarna hadden jullie stage en groepsdag. Maar dinsdag speelden we weer samen het 
“alleen kalmte kan u redden” spel. Nog voor het spel begon, waren sommigen al zo 
opgewonden dat hun hartslag toch wel iets hoger lag dan gezond is (Iebeeeee 
kalm!) :p. Gelukkig heeft iedereen het overleefd en konden we daarna aan de vuile 
spelletjes beginnen. Dit jaar hebben we jullie gespaard en speelden we enkel water/
zwembad baseball. ’s Avonds gingen we nog naar het bos voor het morse sluispel. Na 
al die jaren zijn jullie er toch nog altijd niet in geslaagd om subtiele sluipers te 
worden :p. De dag erna was het al tijd voor bonte ring. Bedankt voor het mooie liedje, 
bollies! Jullie zijn er in geslaagd ons een traantje te doen wegpinken.  
 
En als laatste: dank jullie wel voor het GEWELDIGE LAATSTE KAMP, we hadden het ons 
niet beter kunnen voorstellen ;). We gaan jullie missen (zijn jullie aan het missen) voor 
dood! 
 
HEEEEEEL VEEEEEEEL KNUFFELS EN KUSKES 
Elaisast & 7-nootjes OUT! 
 

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 

Website 

Alle chirokranten kunnen steeds gedownload 

worden op de website : chirosintbartel.be 
 

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