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De chirokrant verschijnt maandelijks maar niet in augustus 
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CHIROKRANT 

Maandblad van  
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Kalender 
 
 

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

Zondag  25 september : Chiro. STARTDAG 
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag   2 oktober :  Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  9 oktober :  Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  16 oktober :  Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

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 
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Drie woorden: precycle, recycle en upcycle. Of in 

één woord: minder verspillen! Minder verspilling 

van eten, van materiaal, van water, van energie 

en van grondstoffen.  Hoe? Door afval te 

vermijden, spullen te hergebruiken, of van iets 

ouds iets nieuws te maken. Door te kringlopen 

dus. 

 

Concreet: we zetten 

leiding en leden ertoe 

aan om zo weinig 

mogelijk voedsel, 

energie, water en ander materiaal te verspillen. 

We sensibiliseren Chirogroepen en zetten 

hen creatief aan het werk. 

 

We leggen de nadruk op drie manieren van '-

cycling'. We maken onze leiding en leden ervan 

bewust dat je met afval en oud materiaal heel wat 

meer kunt doen dan afvoeren naar het 

containerpark. Ja, dat je die afvalberg zelfs kunt 

vermijden. En niet zoals je dat op school leert, maar om er zelf creatief mee 

aan de slag te gaan. 

Jaarthema 
2016/2017 
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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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Krakjes 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Dag allerbeste krakjes. 
 
Hopelijk zijn jullie bij het lezen van dit artikeltje al uitgerust van het super-mega-coole-
krakjeskamp. En moesten jullie nu denken: “wat hadden wij nu weer allemaal gedaan?”. 
Dan zijn wij hier om het nog eens op te frissen.  
 
We begonnen allemaal met het vertrek aan het station.  Iedereen was super blij want 
we mochten 10 dagen lang ons vuil maken zonder dat mama of papa boos werd. Na de 
lange treinrit kwamen we toe in martilly. Daar kwamen de krakjes 2 knappe figuren 
tegen namelijk CHIROIX & Martillix. Deze 2 mannen hadden ook een grote kaart mee 
van martilly. Maar er stonden allemaal lege vakjes op wat nu? Om de vakjes te vullen 
moesten de krakjes elke dag een super-mega-coolspel spelen. 
Het eerste prentje was dat van een tyrannosaurus rex dit hebben de krakjes gekregen 
doordat ze aan de hand van allemaal kleine opdrachtjes materiaal kregen voor het 
maken van een superdeluxe kooi voor de dino. Alles dino’s waren super blij met hun 
kooi en gaven daarom de dino prent af. En toen was het al bedtijd.de tweede dag was 
weer zo snel voorbijgegaan.  
 
Ooh nee wat was er die nacht toch gebeurd de boze heks had leider Peace Paus zijn 
echte naam afgenomen. Maar de krakjes konden hem helpen zijn naam terug te vinden 
door verschillende postjes met succes uit te voeren. Hier kregen ze dan altijd een koker. 
Als de krakjes elke 
opdracht van de koker met 
glans konden spelen dan 
kregen ze een letter van 
zijn naam en moesten zo 
op het einde zijn naam bij 
elkaar puzzelen. Natuurlijk 
was dit voor de 
superslimme krakjes geen 
enkel probleem en 
kwamen ze te weten dat 
Peace Paus zijn echte 
naam Jonas De Guismé is. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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‘s Avonds konden de krakjes nog een grote kans maken om miljonair te worden met de 
grote ‘Wie wordt er Miljonair? Quiz’  
 
Poef het was al dinsdag en daar waren onze twee vrienden Chiroix & Martillix weer. 
Deze gingen met de krakjes op stap en plotseling kwamen ze 2 ridders en een priester 
tegen. Deze vroeg aan de krakjes of ze hun wouden helpen met de zoektocht naar het 

heilige wijwater. Maar er lag een groot gevaar op de weg naar het heilige wijwater 
namelijk Vampieren die tegen het licht kunnen.  Enkel het wijwater kon de vampieren 
weer in normale mensen toveren. Eens ze het wijwater hadden zochten ze de 
vampieren op en goten het over hun heen. De vampieren veranderden terug in 
normale mensen en wat bleek dat het leider Sander & Jarne waren. Die avond was er 
de grote sprookjes avond met enkel leuke verhaaltjes waarbij de meeste krakjes even 
goed als doornroosje in slaap vielen.  
 
Woensdag was het een dag vol met sport. Er was een groot probleem met de sporters 
die naar Rio gingen. Ze waren super dik geworden en wouden niet meer sporten. De 
coach vroeg de krakjes om hulp en zij wouden zeker helpen en zogezegd zo gedaan 
begonnen de krakjes met het leren van de verschillende sporten. Dit was poepsimpel 
voor de krakjes en zo werden ze allemaal volwaardige topatleten.  
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Vervolg  
krakjes 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

In de namiddag zijn we dan nog eens onze goddelijke lichamen gaan tonen aan het 

zwembad en hebben we onze spieren nog eens opgezwommen. S’avonds was er de 

bezinning en fakkeltocht. Tijdens de bezinning hebben de krakjes geleerd dat iedereen 

anders is en we niemand mogen pesten. 

De volgende dag kwamen de Hollanders op bezoek en hadden onze hulp nodig voor 
het maken van hun viaduct voor de kaasbolletjes te kunnen transporteren. Om dit 
viaduct te kunnen maken moesten de krakjes wc-rolletjes verdienen. Dit deden ze aan 
de hand van allerlei kaasspelletjes. In de namiddag mochten wij bij de boer op bezoek 
gaan en kijken naar hoe men de koeien melkt. Ook had hij 2 nieuwe kalfjes en mochten 
we ze eens gaan bekijken. Terug op het kampterrein begonnen de krakjes aan het 
bouwen van hun viaduct na vele aanpassingen en grote werken waren de viaducten af 
tijd voor een grote test in het donker. Alle viaducten waren goedgekeurd voor 
gebruikt en de Hollanders konden weer op beide oren slapen. En zo ging er alweer een 
nieuwe dag voorbij. 
 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Onze laatste volledige dag gingen we op zoek naar de stad Atlantis tijdens onze 
zoektocht kwamen we Poseidon tegen. Voor we naar Atlantis mochten moesten we 
eerst onze zuurstof verdienen op de grote zeepsleerbaan. Eens iedereen zijn zuurstof 
verdiend had mochten we naar binnen. Daar zag iedereen Poseidons dochter peach 
poes. Alle krakjes waren op slag verliefd. Maar wat gebeurt er nu peach poes wordt 
ontvoerd door de slechte krokodil. Om peach poes te bevrijden moesten de krakjes 
ballonen verdien om zo het kasteel van de krokodil aan te vallen. Toen de krakjes 
genoeg ballonnen hadden gingen ze direct voor de verassings aanval en 
overmeesterden de krokodil. Na dit spel was het alweer bedtijd. Alle krakjes kropen vlug 
in hun bed want ze wisten dat het morgen een zware dag ging zijn. 
De voorlaatste dag was aangebroken. Iedereen moest hout gaan sprokkelen voor het 
megagrote kampvuur. Nog een geluk dat de krakjes mee zijn gaan helpen want zij 
hadden altijd de grootste boomstammen van wel 100000000000 kilo. Na het laatste 
kampverhaal mocht iedereen mee feesten met de Galliërs en naar het kampvuur kijken. 
Dit was het einde van een kamp dat ons voor altijd zal bijblijven. 
 

Groetjes jullie leiding 
Holvoet, Sander, Peace Paus, Wouter en Jarne 
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Speelclub 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Hallo beste Galliërs van de machtige speelclubstam! 
 
Hier zijn we dan weer met een nieuwe uitgave van ons artikeltje, deze 
keer gaan we in detail beschrijven wat we allemaal gedaan hebben op 
het groot kamp zodat diegene die niet mee konden weten wat ze 
allemaal gemist hebben. 
Het begon allemaal op een zonnige vrijdag 22 juli, waar we allemaal 
verzamelde om de trein te nemen naar ons luxe ressort. Onderweg was 
leider daan al een beetje energie aan het op doen voor de komende 10 
dagen die paar uren slaap had hij meer dan nodig om een kamp met de 
speelclub te overleven.  
  
Eenmaal daar aangekomen hebben we ons zo snel mogelijk geïnstalleerd dat we direct 
aan ons spel konden beginnen. We moesten in dit spel overal op het terrein bommen 
onschadelijk maken, elke bom die we onschadelijk maakte gaf ons een afspraak waar 
we ons aan moesten houden voor de rest van het kamp. 
 
‘s Avonds hebben we dan het rode draad spel uitgelegd aan de speelclub deze kregen 
elk een knuffel en ze moesten dus een ander zijn knuffel weten te stelen en deze 
afgeven aan de leiding die ze dan voor hun vermoorden. Zoals in deze foto’s wordt 
afgebeeld    

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Dan op naar zaterdag 23 juli. Kregen we bezoek van spongebob en zijn vriendjes. Er was 
namelijk iets gaande tussen de vriendjes van Bikinibroek. Meneer krabs wou zijn recept 
doorgeven aan 1 van hun, maar daarvoor moest elk figuurtje zich bewijzen of deze wel 
waardig is om het recept te krijgen. Dit deden ze door hun eigen restaurant te maken 
dit kon men doen door geld te verdienen en met dit geld meubilair, personeel 
enzovoort te maken en kopen voor hun restaurant. 

 
Hiernaast zie je spongebob Seb. Want tussen 
het bouwen door van de restaurants mocht 
men ook proberen andermans knuffels te 
pikken. 
 

‘s Avonds hebben we dan met zen allen een 
klein vuurtje gemaakt en worstjes liggen 
bakken op dat vuurtje. 
 
 

 
Op 24 juli kregen we bezoek van de ouders, deze misten we nog lang niet aangezien we 
nog maar een paar dagen op kamp waren. Na een lange bezoekdag en een geweldige 
speech gehoord te hebben van de uitstekend gecaste Ceasar in het verhaal mochten de 
ouders naar huis gaan zodat de speelclub weer met serieuzere dingen konden bezig 
houden dan met hun ouders. Zo moesten ze direct nadat de ouders vertrokken Mogli 
van Jungle Book helpen om te ontsnappen van Sheer Khan. Dit kon men doen aan de 
hand van verschillende opdrachten tot een goed eind te brengen op verschillende 
posten. 

 

 
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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www.chirosintbartel.be 

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

 

Vervolg 
Speelclub 

Op 25 juli ging iederen vanaf topper even weg voor hun dagtocht en 2 daagse, hierdoor 
hadden de speelclub na zo’n vermoeiende bezoekdag een wel verdiende chillingday/
aquaday gekregen. Op deze dag hebben we ook ons kamp gemaakt. Na een paar 
serieus leuke waternetbal matchkes moest men natuurlijk een gigantisch groot 
waterbattle houden om te tonen wie van de speelclub het droogst kon blijven. 
Die avond hebben we nog een late avond quiz gedaan en dan gaan slapen zodat we fris 
waren voor onze dagtocht. 
 
Op 26 juli was het daar dan de grote dagtocht van de Speelclub de Speelclub heeft 
moeiteloos 21 km gestapt op 1 dag. Hier zijn enkele sfeerbeelden. 
 

 

 
 

 
 
 
 
Zo nu en dan even een korte plaspauze... 
Dan nog even ons voeten afkoelen in een fris beekje 
Om weer te vertrekken voor de laatste kilometers. 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Op 27 juli hebben we in de voormiddag bootjes in elkaar geknutseld om dan een super 
spannende bootjesrace te doen.  
 
In de namiddag zijn we dan met iedereen gaan zwemmen in een Gaversachtige 
omgeving. Waar men via een opgeblazen glijbaan zo het water in vloog. 
‘s Avonds was het dan tijd om wat serieuzer te zijn en te bezinnen over wat men 
allemaal al heeft gedaan tijdens het kamp, dit jaar was het thema rond het jaarthema 
van de chiro, namelijk geef kleur. De speelclub moest hier een twisterspel een 
antwoord geven op een vraag dat met dat kleur te maken had. Bv als men rood kreeg 
moest men antwoorden wanneer men kwaad was geweest dit kamp en om welke 
reden. 
Dit werd dan afgesloten met een fakkeltocht en het avondlied. 
 
Op 28 juli werden de speelclub door een paar vreemde gasten wakker gemaakt. 
Namelijk 4 professionele bosklappers. Deze wouden de verschillende vogels in de 
omgeving spotten en bestuderen. Zo leerdde de speelclub verschillende vogels te 
herkennen, dit hadden ze nodig voor in de namiddag hun park op te bouwen. Men 
moest ook leren vogelkooitjes maken en leren een verrekijker te gebruiken. 
In de namiddag moest men dan hun eigen vogelpark openen, dit kon men doen door 
vogels te vangen in het natuurpark. Maar voor men 1 kon vangen moest men eerst het 
juiste voedsel en het juiste kooitje hebben in hun park om voor de vogel te kunnen 
zorgen. 
 
‘s Avonds hebben we nog een spannende fluotocht gedaan. Dit was 1 van de vragen. 

 
Op 29 juli dag werden we gewekt door een bende 
Carnavalisten, deze waren aan het bekvechten over 
welke Carnaval de beste was van de wereld. Na een 
lange battle en grote strijd was het niemand minder 
dan de mannen van Aolsjt die de beker van beste 
Carnaval naar hun hebben kunnen halen. 
 
30 juli 
Toen werden we gewekt door Mario en Luigi. Mario 
en Luigi hadden de hulp nodig van de Speelclub 
omdat de ongeloofelijk knappe Bowser Princes 
Peach had ontvoerd en de 2 helden waren 
overduidelijk veel te zwak om Bowser alleen aan te 
kunnen. Gelukkig hadden ze de Speelclub nog. In de 
voormiddag kon men Bowsers kracht doen afnemen 
door verschillende opdrachten goed uit te voeren. 
Na een voormiddag vol uitdagingen en avontuur kon 
men Bowser op zijn knieëen krijgen. Maar wat bleek 
nu?  



 14 

 

Vervolg 
speelclub 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Dat deze was vergeten waar Princes Peach verstopt was. Dus moest de speelclub in de 
voormiddag strijden tegen elkaar (team mario vs team luigi) om de verstopplaats te 
vinden. Na een enorm zotte namiddag was het de luigi die Princes Peach als eerste 
terug vond en ze leefden nog lang en gelukkig. 
 
‘s Avonds was er nog een Vlaamse kermis waar men van alle spelletjes kon doen en 
eten kon krijgen Mauro vond het wel een zeer gezellig avond op de love boot die er 
was. Gelukkig lag hij in de veilige armen van een stoere aspi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 juli 
Was de dag waar de speelclub hun eigen toneeltje moest 
voorbereiden om dan ’ s avonds tijdens het feest op te 
voeren en heel veel hout halen zodat we weer een 
prachtig kampvuur hadden om het kamp mee af te 
sluiten. Dus na het kampverhaal waar elke speelclubber 
heel mooi verkleed was als Galliër 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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 Om dan alles na een groot feestmaal af te sluiten 
met een nog groter kampvuur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dag erna moesten we weer de trein op en ja hoor 
leider Daan lag weer heel de rit te slapen. 

 

Groetjes van de jullie favoriete speelclubleiders en alle 
speelclub die weer een fantastisch kamp en chirojaar hebben 
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Rakkers 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Beste groene helden van ons, 
 
Ons kamp begon eigenlijk in het station van Geraardsbergen waar we terug herenigd 
werden zoals het hoort. We konden ons werk weer hervatten, namelijk het ‘Rakker 
zijn’. Een plezierig beroep, maar vooral een zwaar beroep.  
 
EEN ZWARE MAAR MOEIZAME DAG 
 
Na eindelijk verlost te zijn van 
onze ouders, begonnen onze 
10 dagen vol avontuur en pret. 
Een lange treinrit stond op het 
menu. Deze treinrit was al snel 
voorbij, want de tijd vliegt 
wanneer het superwijs is ! 
Eenmaal aangekomen op het 
kampterrein, stonden de 
aspi’s ons op te wachten voor 
hun grote voetbalspel. Jullie zijn super-de-luxe spelletjes gewend, dus het spel van de 
aspi’s was toch even aanpassen. Na een vieruurtje te hebben verorberd, stond jullie een 
taak te wachten die veel ervaring vergde, namelijk het ‘tent opzetten’. Tenten opzetten 
is toevallig één van ons specialiteiten, ons Miranda zegt dat ook altijd. “Pa” zegt ze, 
“Zoals de rakkers tenten kunnen opzetten zo, ja, zo kunnen ze tenten opzetten hé!” 
Tenten opzetten duurde lang, maar dat kwam omdat we het van de eerste keer stevig 
en strak wilden opzetten, zodat we de rest van ons dagen niet in een brakke tent 
moesten liggen zoals die van de toppers.  
’s Avonds begon het pijpenstelen te regenen. Dus moest jullie leiding hun spel 
aanpassen voor die avond. Sommige rakkers hebben het handenklap spel gespeeld in 
de eettent terwijl de anderen het helse weer doorstonden en putten groeven rond de 
tenten om overstroming te voorkomen. Daarna heeft Jullie slimme en  mooie leider 
Ward een waargebeurd verhaal verteld, die jullie allemaal geloofden. Dus bij deze 
Rakkers, het was geen echt verhaal hé. Dan was het tijd om in jullie nestje te kruipen en 
te dromen over mooie meisjes, euh ik bedoel euh over bloemetjes en bijtjes.  
 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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EEN DAG MET OP HET EINDE IETS MYSTERIEUS 
 
De volgende dag werden jullie onder jullie hoede genomen door 5 piraten, die elk het 
volledige continent wilden veroveren die ze net toevallig hadden ontdekt. Jullie 
speelden het welbefaamde Risk op een prachtige kaart gemaakt door één van de 
piraten. Er waren opdrachten die jullie tussendoor moesten spelen en zo groot 
mogelijk piratenleger te bouwen om de anderen hun continent aan te vallen. In de 
namiddag hebben we nog wat aan ons kamp gebouwd.  
Die avond gingen we sluipen in het bos maar dit viel in het water doordat Nordine een 
zeer oude fles vond. Deze was volledig verzegeld met kaarsvet en bevatte een brief van 
een zekere kapitein ‘Offendus’ (die jaren geleden met zijn vlot in Martilly terecht was 
gekomen en zijn schat hier had verstopt) met daarin een tip naar een andere plek waar 
ook een schatkaart lag. Na een heleboel tips vonden we uiteindelijk de schat. 
Marshmallows, cornflakes en chocolade. Maar het was al te laat om deze nog binnen te 
spelen dus wachtten we op een beter moment. (PS: Deze brieven met verwijzing naar 
de schat waren ECHT) 
 
EEN OERDAG MET EERST EEN TRIESTIGE MAAR DAARNA EEN LEUKE AFSLUITER 
 
Heel lang geleden, was er een tijd dat de volkeren nog geen taal kenden, een tijd 
waarin de mensen moesten overleven door voedsel te verzamelen en te jagen. Er 
dreigde continue gevaar van zowel beesten als andere stammen die het voedsel of het 
vuur wilde stelen. Het land werd bevolkt door 2 soorten in de evolutie van de mens: de 
Neanderthaler en de Homo Erectus. 
Jullie werden verdeeld in 2 ploegen aan de hand van een knuppelduel op de banken. Na 
het indelingsspel, mochten jullie een tip doorseinen met de vlaggencode. Met deze tip 
konden jullie de bestemming raden waar de volgende opdracht lag. Wie deze opdracht 
voltooide, kreeg voordeel in het volgende spel. Het volgende spel was een 
dinosaurussenstratego. Waar jullie stukken van een kaart moesten veroveren in de 
tegenstander zijn kamp. Na de kaart gepuzzeld te hebben vonden jullie een tip over de 
speciale activiteit die we in de namiddag hadden gepland: Parkourklimmen.  
In de namiddag was het langverwachte moment aangebroken, het klimmen over 
verschillende bruggen van hindernissen. Toch een verwijzing naar Brent, Gustav en 
Thor omdat ze dit parkour met glans hebben voltooid, NOT ! Maar ze hebben ons toch 
goed aangemoedigd he, bedankt daarvoor. Deze activiteit was zo de max dat we deze 
in ons geheugen hebben gegrift, om later aan onze kinderen te vertellen bij het 
haardvuur. Die avond was er een triestig 
moment. Tegen zijn wil in moest jullie leider 
Ward het kampterrein verlaten. Ook jullie 
andere leider Pieter-Jan was ziek geworden. Zo 
bleven ze nog maar met 2 leiders over, en VDV. 
Jullie hebben dit snel kunnen doorspoelen met 
’s avonds aan een klein kampvuurtje jullie schat 
van de dag ervoor te verorberen. Wat was dit 
lekker smullen ! 
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Vervolg 
Rakkers 
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https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes 

 

EEN DAG MET EEN TOCHT 
 
De dag erna was het dagtocht. Voor 
sommigen onder de rakkers was dit toch 
een zeer zware uitdaging. Maar na veel 
zagen zijn jullie toch op de bestemming 
geraakt. Dit was een kabbelend beekje 
waarin jullie eventjes een pootje konden 
baden en tot rust omen met jullie innerlijke 
zelve. Maar goed de kookouders waren op 
ons aan het wachten voor het eten dus 
vertrokken we maar weer. Net op dat moment wou Kobe zich bewijzen, maar hij 
faalde. Gans zijn been deraf, het bloed stroomde eruit. Gelukkig was de leiding nog in 
de buurt en kon het er terug aan vastnaaien.  
's Avonds was het dan tijd voor een quiz. En niet de alom bekende pisquiz.. Nee, het 
was een kauwgomquiz! De leiding had zich wel wat vergist want sommigen onder jullie 
faalden zodanig in de quiz waardoor deze een enorme suikerboost kregen en te actief  
werden.  
 
EEN SPORTIEVE DAG MET EEN EERVOLLE VERMELDING VOOR KEVIN 
 
De volgende dag was het tijd voor wat actievere sportspelen. We verdeelden ons in 3 
ploegen en de leiders verwisselden bij elk spel van ploeg. Zo was er baseball, voetbal en 
nog veel meer. De grote conclusie van deze voormiddag is dat leider Cobbaert de 
allerbeste is want hij won telkens met een verschillende ploeg alle sportonderdelen. 
Wat een voorbeeld! 
In de namiddag was het eindelijk tijd voor de langverwachte paracommandotocht. 
Deze jaarlijkse traditie werd al 2 keer gewonnen door Jules. Hij had er dit jaar dan ook 
alle vertrouwen in om deze weer te winnen. Maar hij had niet gerekend op Kevin. Het 
was zeer spannend tot het einde. Jules en Kevin hadden namelijk dezelfde eindtijd 
maar de jury had bij Jules een fout gevonden in zijn parcours waardoor Kevin de buit 
binnensleepte.  
Die avond verdienden jullie eventjes rust en daarom speelden we enkele 
slaapzakspelletjes. 
 

 

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


 19 

 

FAMILIEDAG 
 
De dag erna was het tijd voor familiedag. Er was een strijd losgebarsten tussen de 
carnavalssteden en jullie moesten ze helpen om het ultieme praalwagen te maken 
waardoor de carnavalsgekken de strijd konden uitvechten. Uiteindelijk won Aalst de 
prijs voor echte carnavalsstad. Die avond was het bezinning die gevolgd werd met de 
fakkeltocht. 

De volgende dag werd jullie droom waargemaakt want we gingen eindelijk paintballen. 
Op het einde speelden we een spelletje leiding tegen rakkers maar die uitslag was op 
voorhand al bekend natuurlijk. De leiding won dit met gemak. 
In de  namiddag werden jullie onderverdeeld in 2 teams die elk de wereld wouden 
veroveren. Dit door middel van biochemische wapens zoals bacteriën, schimmels en 
dergelijke te kopen om de andere partij uit te schakelen.  
's Avonds werd er nog een kleine pluim en fluim gehouden. En daarna was het eindelijk 
tijd om de inhoud van de schatkist te verorberen rond een klein vuurtje. 
 
EEN DAG MET TRANEN 
 
Het was dan alweer tijd voor de laatste volledige dag. Dit betekent natuurlijk hout 
sprokkelen voor het kampvuur met 's avonds bonte ring. Waarin de rakkers er dit jaar 
met kop en schouders bovenuit staken. Hierna was het uiteraard tijd voor het 
kampvuur waar toch enkele traantjes vloeiden omdat leider VDV eruit ging. Vaarwel 
VDV, we zullen je missen. Het ga je goed.  
 
EEN GEWONE DAG 
 
De dag erna was het opkuis en vertrek. Iedereen was uiteraard blij om de mama en de 
papa terug te zien. Ziezo, het bivak was weer een topeditie. Hopelijk heeft iedereen 
zich geamuseerd. 
 
Groetjes jullie helden, 
VDV, Cobbaert, Ward, Pieterjan en Jochen 
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Hallo beste ouders, toppers en andere levensvormen… 
 
Deze keer kom ik jullie vertellen over een groot verhaal. Een verhaal over 7 toppers en 5 
leiding, die op pad gingen naar het mysterieuze kamp, genaamd Martilly. 
10 Dagen lang… wow… dat dit zo rap is gegaan… 
Wat kan je nu allemaal verwachten op een kamp, bij de toppers wel… 
Laten we gewoon van start gaan.  
Dag 1 begint bij het vertrek, aan het station van G-town, waar we dan via trein en bus zo 

snel mogelijk naar het kampterrein kunnen gaan. 

Eenmaal op het kampterrein aangekomen, werden de leden opgewacht door de aspi’s 

die dan een spel hadden voorzien. 

Na het spel van de aspi’s zijn we begonnen aan onze tenten recht te zetten en onze 

wasplaats ineen te steken, s ’avonds hebben we nog eens enkele afspraken overlopen. 

Dag 2… 10,9,8,…,3,2,1… BOEM!! Helaas, u kon de bom niet ontmantelen. Gelukkig dat 

dit maar een oefening was… dag 2 ging helemaal over DOVO ( Dienst voor Opruiming 

en Vernietiging van Ontploffingstuigen) hier hebben we de toppers zitten opleiden en 

begeleiden voor het onschadelijk maken van “echte bommen”. 

 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
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Dag3 bezoekdag… JWZ 
 
Dag4 zijn we op dagtocht gegaan, we zijn de streken van Martilly gaan verkennen, dit 
was gepaard met enkele prachtige landschappen, hier hebben niet enkel de toppers 
afgezien (te voet) maar ook de leiding (met fiets).  
 
Dag 5 bevatte “veel” “sportieve” spellekes, zoals, uitslapen, brunchen, alles opt gemak, 
vissen, kaarten, manicure, chillen in de zon, Vikingen, zwemmen en nog veel meer van 
deze zotte en “actieve” spellekes. 
 
Dag 6, was een ochtend waar we onze paintball buizen nog eens hebben bovengehaald 
en de natuur nog wat hebben gevuld met klei-balletjes, het was paintball tijd. Na het 
paintballen zijn we gewoon wa gaan chillen aan het zwembad en die avond hebben we 
afgesloten met een serieus punt, de 
bezinning. 
Op naar dag 7… 
 
Op dag 7 hebben we de toppers eens laten 
bewijzen, wat ze nu waard zijn, “losers” of 
echt winnaars… het was “Expeditie 
Johnison Day”. In deze spannende race 
tegen de tijd moesten de toppers zoveel 
mogelijk proberen te overleven op hun 
eiland… via verschillende opdrachten kon 
men stemmen wie er naar het loser eiland 
ging en wie er op het hoofdeiland(winnaars) 
blijft. De avond zelf hebben we 
marshmallows zitten fretten, YEAH!! 
Dan op dag 8 hebben we onze familie dag gehouden, hier waren de carnavalssteden 
benieuwd wie nu de beste praalwagens kon maken en wie zijn carnaval nu het best is, 
uiteindelijk heeft die van Aalst gewonnen.  
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Dag 9, BRAND, BRAND, WIE KAN ER ONS NU 
REDDEN??!!?? 
Gelukkig zijn er nog de toppers… zij kunnen 
dankzij, de brandweer dag, nu elke brand 
aan!! 
Elk vuur groot of klein, daarvoor moogde nu 
bij de toppers zijn. 
Op deze speciale dag mochten de toppers 
werken met echte brandblussers en moesten 
ze ook echte vuren proberen te doven, dit 
was een geslaagde dag, al zeg ik het zelf. 
Die avond zelf, moesten de toppers ervoor 
zorgen dat hun vlag niet werd gestolen… 
want het was het wereld bekende 
vlaggenwacht, hier moesten ze 6 uur lang de 
vlag bewaken en om het nog wat moeilijker 
te maken moesten de leiding die proberen 
naar beneden te krijgen en te stelen, maar 
onze toppers waren niet te stoppen en de 
vlag is geen ene meter verschoven, proficiat aan alle toppers. 
En nu dag 10… de dag dat niemand verwacht dat er zo snel is, hier werd vooral veel 
aandacht besteed aan de bontestring en natuurlijk aan het laatste van het kamp…. Het 
kampvuur…jaja… wat zeggen ze altijd, mooie liedjes duren niet lang, wel met dit 
kamp is dit nog eens veel te letterlijk genomen, een kamp als dit vergeet men niet zo 
rap, een kamp zoals dit zullen wij toch niet rap vergeten en we hopen dat jullie dat 
zelfde gaan doen… 
Wij zouden namens alle toppersleiding jullie willen bedanken voor dit prachtige kamp, 
dus hievoor dank aan: Milan, Ferre, Vincent, Tjorven, Siebe, Brent en Pierre. 
Wij hebben ons alleszins super geamuseerd, ik hoop jullie ook. 
Met vriendelijke groeten, 
 
De toppersleiding, 
Stijn Janssens, Jef Schouppe, Dries De Smet, Jasper Allert en Tibo De Glas. 

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

Gegroet blauwe kameraden, 
 
Nu het schooljaar opnieuw begonnen is en de wekker terug veel te vroeg afgaat denkt 
ieder van jullie wel eens terug aan de fantastische vakantie die we achter de rug 
hebben. Als lichtpuntje in deze helse septembermaand vertroetelen we jullie met een 
terugblik op het bivak. 
 
Di 19/07 09u00: Ons avontuur begon omstreeks 09u00 stipt, behalve voor Remi want 
deze jongeman vond zichzelf belangrijk genoeg om een half uurtje later te komen.  Na 
een uitgebreide fotoshoot zijn we met de fiets vertrokken richting bestemming: 
Martilly (althans dit was het plan :-) ). 
Di 19/07 10u30: Feest in Deux-Acren want we deden de ontdekking van de dag: de 
geheime schat van Kwinten: een ongelimiteerde voorraad Fristi, koeken, kaasjes,... 
Deze massa proviand bleek echter te zwaar om op de fiets mee te nemen dus al snel na 
het middageten kozen we ervoor om ons lot in handen te leggen van onze goede 
vriend: de NMBS.  
Di 19/07 ca. 17u00: Het wonder is geschied: we zijn zonder problemen noch vertraging 
aangekomen in Anseremme.  Hier hebben we de Ardennen getrotseerd en gefietst tot 
in Givet in Frankrijk, waar we konden genieten van een welverdiend pakje friet alvorens 
onze slaapplaats op te zoeken in dit pittoreske stadje. Nadat we gezellig bij 
ondergaande zon de Franse horeca gesteund hebben was iedereen bekaf, tijd voor de 
welverdiende nachtrust. 
 
Wo 20/07 07u30: Iedereen was reeds vroeg uit de veren want het beloofde een mooie 
dag te worden. Na een lekker ontbijt en enkele sappige kilometers op de fiets kwamen 
we aan bij onze bestemming: Paintball Agimont. Doel: elkaar zoveel mogelijk afknallen! 
Of was het net een tikkeltje ingewikkelder? Anyway, na vele vijandige checkpoints 
veroverd te hebben en hierbij enige verfbolletjes verschoten (en geïncasseerd) te 
hebben mocht het resultaat er wezen, wie was er nu niet stiekem fier op die enorme 
joekel op zijn schouder? 
Enkele kilometers later (weliswaar zonder veel bergen deze keer, want we hadden het 
pad langs de Maas ontdekt :-) ) en een ritje met de trein arriveerden we in Bertrix. 
Toeval of niet, in dit prachtige stadje waren er juist dorpsfeesten aan de gang. Na het 
Turkse avondmaal leek het alsof onze oren verwend gingen worden met een leuk 
concertje, maar al snel ebde de interesse weg voor de sonades van Mozart of de fuga 
van Bach. Als afsluiter van de avond kregen we een indrukwekkend vuurwerk 
voorgeschoteld. 
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Do 21/07: De laatste kilometers richting kampterrein, eindelijk verlost van al dat fietsen! 
Helaas moest het er eens van komen: 3 platte banden op de luttele 3 kilometertjes die 
we nog moesten fietsen. Eénmaal aangekomen op het kampterrein konden we 
beginnen aan het echte werk: voorwacht. Hier leerden jullie dat het kampterrein dan 
toch niet wordt opgezet door kabouters en elfen. Hoewel het opzetten van de 
vendeltenten niet gemakkelijk was in het begin, hadden jullie het na de zoveelste 
vendeltent toch goed onder de knie. Deze kennis zouden jullie later goed kunnen 
gebruiken he, Jelle en Brent O :-) . Na al dit harde werk werden we beloond met een 
lekkere spaghetti. De spaghetti was nog maar net binnen en het begon te regenen, dus 
veel konden we deze dag niet meer doen. 
 
Vr 22/07:  Tijd om te beginnen aan de jaarlijkse trots van de kerels: de mast. Het zou een 
Romeinse katapult worden. Omdat de bezoekdag al snel dichterbij kwam, was het hard 
werken geblazen. Dit werd afgewisseld met het namiddagspel als ook de andere 
afdelingen toegekomen waren. Dit spel werd gebracht door de aspi’s die zich eens 
konden oefenen als toekomstige leiders. Tegen de avond begon de mast al een beetje 
vorm te krijgen en na het verhaal konden jullie de stoutste dromen doen bij een 
schitterende sterrenhemel vol vallende sterren. 
 
Za 23/07: De laatste dag voor de bezoekdag, dit betekend 
dus ook dat de mast deze dag afgewerkt moest worden. Nog 
voor het avondeten slaagden we hierin. Om het heuse 
Redneckspel volledig te spelen hadden we net iets te weinig 
tijd, maar we hadden wel genoeg tijd om als echte Redneck 
ons lievelingsgerecht te maken: beer-can-chicken. Terwijl de 
kipjes lekker stonden te sudderen op de barbecue, ging de 
aandacht even naar iets anders: jullie stoute dromen van 
gisteren waren verhoord, want een groep jongedames die op 
tweedaagse waren verscheen op ons kampterrein. Toen ze 
vroegen om te overnachten stond er in no time een tent 
recht, blijkbaar konden jullie (we kijken zeker niet naar Jelle 
en Brent O.) het dan toch!  
 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
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Zo 24/07: Bezoekdag. Voor velen is dit stiekem toch wel een heel leuke dag waarbij jullie 
van ’s morgens vroeg al uitkijken naar die supergezellige wandeling samen met de 
mama en papa. Wel zijn we er het allen over eens dat de barbecue altijd super is! Na de 
bezoekdag speelden we nog een gezamenlijk spel met alle afdelingen waarbij jullie per 
team op zoek moesten gaan naar Mowgli.  
 
Ma 25/07: Gelukkig was iedereen goed uitgerust want deze dag zou de start worden van 
een avontuur waarbij de vrienschapsband stukken hechter wordt, waarbij teamwork 
centraal staat maar vooral een avontuur waarbij er vele kilometers zullen gestapt 
worden: 2-daagse! Met goede moed begonnen we eraan, maar de tocht was niet mals: 
kilometers hoge bergen gevolgd door een moeilijk parcours langs de rand van de 
Semois, die jullie eerst moesten oversteken.  Uiteindelijk vonden we shelter aan een 
voetbalcantine waar een scoutsgroep op bivak was. We konden daar ook onze gamel 
gebruiken om de vol-au-vent of balletjes in tomatensaus in gereed te maken, nog nooit 
heeft dat zo goed gesmaakt! 
 
Di 26/07: De shelter heeft stand gehouden tegen de nachtelijke regenval, dus we 
konden weer verder op pad. Ditmaal kregen jullie een fotozoektocht voorgeschoteld 
waarop jullie meermaals de knapste leiders konden bewonderen. Eénmaal aangekomen 
in Lacuisine deed het superveel deugd om een plonske te pakken in de rivier. Zalig! ’s 
Avonds overnachtten we aan een idyllisch meertje waarbij de hemel verlicht werd door 
miljoenen sterren, de ideale gelegenheid voor een spelletje weerwolven of twee. 
 
Wo 27/07: Al snel waren jullie terug aan het kampterrein, uitgeput van dit dolle 
avontuur! Na een lekkere maaltijd kropen we de auto’s van de kookouders in om te 
gaan zwemmen…. Leider leider, we hebben gisteren nog maar gezwommen! 
Inderdaad, maar deze keer was er een zotte glijbaan! 
’s Avonds was het tijd om even stil te staan en na te denken over de diepere zin van het 
leven tijdens de jaarlijkse bezinning. Als aandenken aan deze bezinning kregen jullie ook 
allemaal een houten attachment voor jullie chirovest met het thema geef kleur. Na een 
fakkeltocht en een muzikaal intermezzo gebracht door aspiranten Tom en Arthur bleek 
dat het avondlied toch nog niet bij iedereen even goed gekend  is. Lyrics zijn te vinden 
op internet.  
 
Do 28/07: Op deze zonovergoten dag traden jullie in de voetsporen van ene Robinson 
Crusoe. Deze expeditie Robinsondag begon met een ochtendduikje waarbij jullie in 
twee teams werden ingedeeld: een loserteam en een winnerteam. Elk team trachtte 
een eigen shelter te maken, en ook de maaltijden werden per team bereid. Als echte 
survivalisten slaagden we er deze keer wel in om eens een viske te vangen. In de 
namiddag barstte de strijd los: jullie werden getest op kracht, behendigheid, 
sportiviteit,… door verschillende spelletjes. Tussendoor volgden eilandraden waarbij 
jullie een teamgenoot naar het andere eiland konden wegstemmen. Als afsluiter 
werden er ook nog enkele Afrikaanse lekkernijen (lees: insecten) gedegusteerd. 
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Vr 29/07: Op dezen schuunsten dag van de mondj werde gullen wakker gemoakt mee 
carnavalsmuziek, twas noamelijk famieledag in thema van carnaval feitelijk. Doarveur 
werde in verschiedene pluugen ingedield, leefgroepen gelijk da ze zeggen. De 
bedoelink was da ge mee alle meenschken van ulle leefgroep bewees dat au stad de 
beste carnavalsstad was. Oilsjt, Halle, Ninof, Knokke of Binge: ge ging der allemoal vol 
veur. Welke stad der nau just gewonnen had weet ik niemeer, ma da moakt eigentlijk 
oek nie te viel uit eh, als ke au mor amuseert. Spijtig genoeg waren we ewa te ruig voor 
de Michael zijne schouder, diejen had dezen fameuzen dag nie te goed overleefd. 
Na de familiedag gingen we terug naar de beschaving en speelden we nog een supertof 
sluipspel!  
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Vr 29/07: Op dezen schuunsten dag van de mondj werde gullen wakker gemoakt mee 
carnavalsmuziek, twas noamelijk famieledag in thema van carnaval feitelijk. Doarveur 
werde in verschiedene pluugen ingedield, leefgroepen gelijk da ze zeggen. De bedoelink 
was da ge mee alle meenschken van ulle leefgroep bewees dat au stad de beste 
carnavalsstad was. Oilsjt, Halle, Ninof, Knokke of Binge: ge ging der allemoal vol veur. 
Welke stad der nau just gewonnen had weet ik niemeer, ma da moakt eigentlijk oek nie 
te viel uit eh, als ke au mor amuseert. Spijtig genoeg waren we ewa te ruig voor de 
Michael zijne schouder, diejen had dezen fameuzen dag nie te goed overleefd. 
Na de familiedag gingen we terug naar de beschaving en speelden we nog een supertof 
sluipspel!  
 
Za 30/07: Tijd om jullie grootste passie te volgen, want het 
was namelijk Pokémon-dag. In de voormiddag konden 
jullie bewijzen dat jullie het waard waren een echte 
pokémontrainer te worden aan de hand van een pokémon
-getinte triatlon.  Al fietsend, lopend en zwemmend 
slaagden jullie erin dit tot een goed einde te brengen, 
althans buiten Noach gerekend. Tweede straat rechts, dat 
is dde kant waar uw duim links staat he Noach :). Winnaar 
van deze triatlon was Robbert met een zeer straffe tijd, proficiat! In de namiddag 
moesten jullie trachten zoveel en vooral zo sterk mogelijke pokémons te verdienen, 
alsook aanvallen voor deze pokémons en nog veel meer. Dit gebeurde aan de hand van 
een bordspel doorheen Kanto, de geboortestreek van Ash Ketchum. Door tijdsgebrek 
hebben we het eindspel niet meer deze dag kunnen spelen, maar de ultieme battle werd 
toch nog uitgevochten op de trein (met wie wakker was). ’s Avonds was er een 
spetterende Vlaamse kermis, gevolgd door een blackbox, waarbij jullie aan de hand van 
goed gekozen vragen moesten proberen julllie plaats binnen de kerelsgroep zo goed 
mogelijk in te schatten. 
 
Zo 31/07: Een dag die steeds volgens het boekje verloopt. Na wasmoment en ontbijt 
vlogen jullie er stevig in om de bontering voor te bereiden. In de namiddag werd (veel!) 
hout gesprokkeld voor het kampvuur. Hierna volgde de ontknoping van het 
kampverhaal en zetten we de avond stevig in met de bontering, waarin jullie toneeltje 
natuurlijk erbovenuit stak! Daarna was het al tijd voor het meest emotionele moment 
van het kamp, het kampvuur.  
 
Ma 01/08: Kuisen, opruimen en nog eens kuisen. En ’s middags toch een lekkere 
hamburger als lichtpuntje voor deze dag.  Eénmaal vertrokken wouden we al terug, 
hoewel de treinrit wel dik chill was. Ieders gedachten waren nu al in Spanje, want amper 
twee weken later zouden we vertrekken richting Montseny. 
 
Bedankt iedereen voor het supertoffe kamp! Hopelijk hebben jullie er evenveel van 
genoten als ons. 
Vele groetjes van jullie leiding, Niels, Bassie, Dickson en Evert. 
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Beste aspiranten, 
 
Ik heb jullie iets droevig te melden, ons jaar is ten 
einde gekomen! Sommigen onder jullie verkiezen om 
nog eenmaal zich volledig vollenbak te smijten als lid 
en anderen -meer dapperen- onder jullie, kiezen er 
dan weer voor om zich in onze voetsporen te wagen 
en het heldenverhaal van leiding aan te vatten. Maar 
voor we dit doen, moeten we natuurlijk eerst nog 
eens terugblikken op het kamp. Twas weer zalig aja. 
Tbegon allemaal op een zonnige dinsdagmorgend 19 
juli 2016. De aspiranten van chiro sint bartel spraken 
af om al liftend naar de plaats der luxe te gaan. Na 
menig pokémon gevangen te hebben (zie foto 
hieronder, de leiding was er ook mee bezig 
natuurlijk), en ook af en toe volledig verkeerd 
afgezet te zijn geweest, kwamen we aan in aywaille.  
 

 

Een idyllisch dorp dat uitstrekte in de waalse vallei. De volgende dag werden de aspi’s 

verrast met quadrijden, nee tom, het was geen kayak zoals u mama dacht, of nee het 

was geen paintball. Twas quadrijden! Na de zalige toch liftten we nog gedeeltelijk 

verder naar neufchateau, daar wast feest, vuurwerk enal! De volgende dag wast 

voorwacht. Na een dagje zwaar werk kon het kamp dan toch eindelijk beginnen. Tijd 

voor werk aan de kampversiering enzo. Tenslotte werd ook de toog gesjord naar 

jaarlijkse gewoonte en kregen jullie de kans om daar naartoe te sluipen. Indien jullie 

gezien werden konden jullie gestraft worden, want het oog van de leiding was goed op 

jullie gericht. De dag erna wast al tijd voor bezoekdag. Na al die verplichte conversaties 

en gedwongen glimlachen was deze helledag gelukkig ook voorbij, nu kon het kamp 

eindelijk beginnen!  
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2 daagse werd ingezet door een verrassend snel tempo, jullie haalden de leiding bijna in 
die met de vélo was. Dit had waarschijnlijk niet te maken met het feit dat leider ferre zo 
sportief aangelegd is. We stapten via bossen, dalen, rivieren (niet om te kayakken), 
stranden, bergen, ijslandschappen en woestijnen om ten slotte te arriveren aan een 
meer. Hier had de leiding jullie een bbq snackietje voorzien, om iedereen gunstig te 
stemmen. De leiding had die nacht besloten om in een hangmat te slapen, maar werd 
gewekt door meneertje regen rond de 5’en smorgens. Daarna, de 2e dag stapten we 
nog langs een paar prachtige dorpkes om ten slotte niet ver van het kampterrein in te 
dommelen. Dag erna gingen we zwemmen met z’n allen.  
 
Dag erna was het tijd voor het GROOOOTE walking dead spel. Iedereen was echt 
supergood verkleed in zombie waarvoor onze dank! In de voormiddag konden jullie 
terrein verdienen bij allerhande postjes die in de namiddag moest gebruikt worden om 
zoveel mogelijk delen van de wereld te besmetten met jullie ziekte. Savonds was het 
nog een fluospel, waar spijtiggenoeg veel te weinig tijd voor was. Den dag erna was het 
tijd voor familiedag. Na de carnavalsheld verkozen te hebben, proficiat ferre van aalst, 
speelden we samen een firequiz. Hoe maak ik vuur met ander woorden.. 
 

Den dag erna gingen we landschapsschilderen en savonds was dropping. Toen we 

hadden uitgeslapen was het al de laatste dag, met een prachtig kampvuur en weeral 

een paar “goede” leiders die eruit gingen. Na de opkuis de volgende dag namen we 

alles mee en ook het goede weer en was het tijd voor de vrouwen om op kamp te gaan.   
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Website 

Alle chirokranten kunnen steeds gedownload 

worden op de website : chirosintbartel.be 
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http://www.chirosintbartel.be/
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