
   

 

Afgiftekantoor Kaai – postkantoor Geraardsbergen 1 

De chirokrant verschijnt maandelijks maar niet in augustus 

Erkenningsnummer : P002906 
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CHIROKRANT 

Maandblad van  
Chiro Sint-Bartel Geraardsbergen 
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Kalender 
 

Zondag  20 november : Kristus koning. Zie pag 3.  
        

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

Zondag  4 december :  Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  11 december : Chiro. (geen chiro vanaf tito’s) 
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

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

Zondag  25 december : Geen Chiro.  
        

Zondag  1 januari :   Geen Chiro.  
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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. 

 

Groetjes de leiding.  
 

Christus 
Koning 
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Pinkels 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 
Dag lieve Pinkels  
 
Joepie het eerste artikeltje van de nieuwe leidsters! We hebben toch al een paar 
super leuke zondagen beleefd. Helemaal in het begin moesten jullie raden wie 
jullie nieuwe leidsters waren. Dat hebben jullie echt goed gedaan. We hebben 
ook al spelletjes gespeeld met de jongens, dat vonden jullie niet zo tof. We 
hebben rupsje Ribbel al ontmoet en we zijn er al dikke vriendjes mee. Er zijn al 
afspraken gemaakt want soms werken jullie oortjes niet goed, briefjes 
geschreven naar leidster Iebe, mooie tekeningen gemaakt om in ons lokaal een 
mega coole rupsje Ribbel te hangen en we hebben al 3 pestkoppen verslagen 
zodat we allemaal weer konden pipi doen. 
 
Wij vonden het al super tof en hopen op nog veel super toffe zondagen met jullie 
 
Dikke knuffels en kusjes  
Leidster Iebe, Marthe, Lisse, Femke en Annabel 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Speelclub
-meisjes 

Dag liefste speelclub 
 
Zeg zijn jullie hier al geweest, op het super speelclubfeest? Het juiste antwoord is 
ja! We hebben samen het speelclublied leren zingen en daarna een mega leuk 
speelclubfeest gehouden met enkel gele hapjes en drankjes hmmmm!  
 
Ohnee! De Dierentuin heeft nog maar plaats voor één diersoort. Wie verdient het 
om dat plaatsje te krijgen? Jullie allemaal natuurlijk! Jullie hebben bewezen dat 
zowel de dieren op het land, in het water, onder de grond en in de lucht dikke 
vriendjes kunnen zijn! Over dieren gesproken, met startdag waren de jongens op 
ons terrein! We speelden heel veel spelletjes en om eerlijk te zijn: wij waren het 
beste in rippel stippel. Met de opendeurdag van het vogelopvang centrum zijn we 
een kijkje gaan nemen naar de geadopteerde vogels.  
We hebben jammer genoeg de vossen niet gezien want ze waren nog aan het 
slapen L  
 
 

 
www.chirosintbartel.be 

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

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Op een zondag zaten de leidsters met een groot probleem! Onze vlinders in de 
buik waren weg! Hoe konden we nu nog verliefd worden? Gelukkig hebben jullie 
ons geholpen met het brouwen van het liefdeselixir. De zoektocht naar het elixir 
verliep wat minder vlot. Wat had professor Hartje het toch goed verstopt! Tijdens 
de laddercompetitie hebben jullie 
gestreden om de hoogste plaats. Om ter 
verst springen, zo snel mogelijk een 
bekertje water omgekeerd leegdrinken, 
een ballon stukblazen enzovoort… Hanne 
heeft zich goed verdedigd en is als eerste 
geëindigd. 
 
 
 
 
Liefs 
Ruth, Astrid, Emma, Lindsy en Bazi  
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Kwiks 

 
www.chirosintbartel.be 

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

Halooootjesss kwiksss 
 
De eerste chirozondag van het jaar was het overgang #spannenddd want wie o 
wie waren jullie nieuwesupermegafantastische leidsters?? We speelden dan ook 
eerst spelletjes met postjes en het thema was ' wie is het'. Jullie hadden jullie 
leidsters op het einde van het spel BIJNA allemaal juist... Maar niet helemaal!! 

Ocharme leidster Judith  !! Na het spel maakten we even kennis met elkaar en 
gingen we naar muurrock JOEPIEEE met springkastelen, ghost Rockers, 
deathrides ( waren jullie dol op) enzovoort. De tweede Chiro zondag was het 
opendeurdag en speelden we een talentenjacht waar jullie oooo-zo dol op zijn! 
Uiteindelijk zagen we dat er talent in jullie allemaal verscholen zat!  
 
Na de opendeurdag was het wel eens tijd voor een gewone chirozondag met 
jullie leidsters en speelden we spelletjespot! 
En zoals te verwachten wouden jullie 
allemaal ruiltocht... Dit komt nog!! Geen 
paniek meisjes!! Toch besloten we om wat 
andere fantastische spelletjes te spelen in de 
abdij!  
 
De week daarna was de chirozondag waar 
jullie naar uit keken! Wat was er die zondag 
leidster? Startdaaaaag! Daar konden jullie 
spelletjes spelen met de jongen ( olalala) en 
gingen we zoals elk jaar op riooltocht. De 
een al wat banger dan de ander sprong in 
het riool. Jullie konden ook genieten van een 
stukje cake en wat fruitsap en naar het 
jaarlijkse toneeltje kijken, met als thema dit 
jaar:chirocycle 

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

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Heeeey Tiptiens 
Hier zijn we dan met het eerste artikeltje van jullie mega fantastische nieuwe leidsters 
#topteam. Het gebeurde op de 4de september. Jullie speelde een groot “Wie is het 
spel?”. Aan de hand van verschillende spelletjes die jullie goed volbrachten konden 
jullie vragen stellen en zo ontdekken wie jullie leidsters waren voor het komende jaar. 
En natuurlijk waren jullie super enthousiast als jullie te weten kwamen dat Leidster 
Eline, Isha en Ellen jullie dit jaar gingen vergezellen. En zo ontstond er op de 4de 
september een topteam!!!!! En niet te vergeten hebben we die dag ook nog is een top 
optreden gehad van de ghost rockers. En hadden Amber en Femke de lelijkste vis ooit 
op hun mond geverfd! 
 

Nu kwam de eerste chiro dag eraan. Jullie werden in jullie lokaal gedropt en vonden 
een brief die jullie onder de deur werd doorgeschoven. Daarin stond dat jullie vast 
zaten in het lokaal. We speelden dan ook wel ‘the escape from school room’. Overal in 
het lokaal waren er allemaal hints verstopt om een code te vormen, als jullie de juiste 
code hadden dan konden jullie de gsm ontgrendelen en bellen naar ons om jullie vrij te 
maken. Maar jammer genoeg verliep dit wat stroef (steekvlam ;) ). Gelukkig konden 
jullie ontsnappen en hadden we weer een 
fantastische zondag achter de rug. 
 
De week daarna was het STARTDAG!!!!! Tijd 
om de jongens beter te leren kennen. Veel 
meer ga ik hier niet over schrijven want als 
het met de jongens is, dan ist toch altijd een 
beetje minder leuk. 
GELUKKIGE VERJAARDAG ELINE!!!!! Ja hoor 
de week daarop de 2de oktober was het 
Eline haar verjaardag. En daarom hadden 
leidster Ellen en Isha een spel voorbereid 
helemaal ter ere voor Eline. De tiptiens 
werden in 2 groepen verdeeld en moesten Eline heel de dag verwennen en natuurlijk 
ook het beste feestje organiseren. En het zou geen goed feestje zijn als er geen lekkere 
taart bij was. BOEFEN!!!!!!!! 
 

 

 

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 was het tijd voor wat serieuzere zaken. Wat gaan we op onze t-
shirt zetten en hoe gaan we die financieren??????  Natuurlijk kwamen wij met een top 
idee af een tiptea’ns kaffee. Waar jullie allemaal van harte naar toe mogen komen. 
Hier ons prachtig affiche gemaakt door leidster Eline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zondag daarna was het wel is tijd om iets actiever te zijn. Het was tijd voor een 
ruiltocht. Jullie kregen de zotste dingen mee. Zoals frietjes, 
ijs, mega veel koeken, chocoladesaus en nog zo veel meer. 
Die zondag zijn we allemaal 
al rollend naar huis gegaan. 
De winnaars van het spel 
kregen een blik soep mee en 
Louise kreeg de kant en 
klare pasta mee omdat ze 
verloren was. En blijkbaar 
was die mega lekker aan de 
foto te zien. 
 
 

 
Dat was het dan ons eerste artikeltje en onze eerste 
leuke dagen op de chiro. Wij jullie mega fantastisch 
mooie leidsters kijken uit naar onze volgende 
avonturen.  
 
-xoxo- 
Eline, Isha en Ellen 
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Aspi-
meisjes 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Liefste aspiranten, 
4/9 
Na de zoektocht naar jullie nieuwe leiding kon het jaar beginnen. Ready Set Go. Als 
tieneridolen smeekten jullie om de handtekening van Jonas van Ghostrockers. De grens 
tussen speelclub en aspi was blijkbaar minder groot dan gedacht. 
11/9 
Wat jullie gedaan hebben? Een verslag gedaan over buitenlandse reis en alle mogelijke 
roddels bijgebracht aan Katrien. En eigenlijk ook weer niets. Omdat het kan. 
18/9 
TikTakTikTak. De klok stond op 10. Aan de hand van opdrachten konden jullie bewijzen 
hoeveel goesting jullie hadden in het komende aspijaar. Het doel: de tijd op nul krijgen. 
Maar de tijd liep, en voor de ene ploeg was dat al een groter probleem voor de andere. 
Geen nood: goesting hadden we allemaal. Team loser, het was gewoon jullie dag niet. (: 
Bij het inschrijven kregen jullie nog een klein cadeautje om jullie aspi-zijn officieel te 
maken! 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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25/9 
Met vier waren ze. De 
diehard aspiranten van Sint-
Bartel. De enige echte. 
Besluit van de dag: baren is 
nog fijner met drie ploegen. 
Pijn is fijn. Flip flap flop 
grasmaaier. En Roos en Clara, 
jullie waren beter dan al de 
rest tijdens de massaspelen. 
Das een feit. 
2/10 
Er was eens een zondag met 
twee aspiranten. Ze aten 
cake, dronken thee en 
hadden de bunker mooier 
gemaakt dan ooit. Altijd feest 
bij ons. De bucketlist werd in 
het leven geroepen. Wie zal 
Bartel ontmoeten? Winnen 
jullie van de jongens? Gaan jullie de uitdaging aan? Krijgen jullie meer brieven dan de 
pinkels op kamp? Slagen jullie erin ons te verrassen? :D #aspi7op7 
9/10 
Aspi’s! Komen eten! Rad-van-fortuin-gewijs gingen jullie op zoek naar ons menu van 
inleefweek. Tijdens het spel zou het rad bepalen wie ook voordelen en nadelen zou 
toegewezen worden op inleefweek zelf. Deze voor- en nadelen hadden jullie zelf 
neergeschreven. Wie zou Shenaia meenemen naar school? Wie kreeg een uitgebreide 
massage? Wie mocht passen voor de afwas? Wie zou de film mogen kiezen op een 
gezellige avond? Wie zet er koffie om 6uur ‘s ochtends? En? Was’t lekker? 
10-14/10 
INLEEFWEEK aka defijnsteweekvanhetjaar 
Wij zijn aspi 7 op 7. Dit wil zeggen dat chiro voor ons niet stopt om 18uur op zondag? As-
pirant zijn de hele week. Het hele jaar door.  
Het eten was lekker, de sfeer zat goed, jullie hadden veel meer huiswerk dan verwacht. 
Maar jullie konden het aan en maakten er gezellige avonden van. Jullie waren hilarisch. 
Wil iemand het filmpje van Clara delen op facebook? We dagen jullie uit. (: Roos, wil je 
nog een keer zingen in de keuken? De tiramisutaart was lekker, de lasagne heeft 
gesmaakt. D A N K U Charlotte! En dat veggie eten viel eigenlijk wel mee. Zondag, 
afsluitdag. En hoe! Flair Shopping Day in stijl. De leidsters laten hun gaan bij Sasha. Luka 
twijfelt een eeuw over schoenen,zijn ze besteld? De treinrit terug wil ik mij in naam van 
ons allemaal excuseren aan de rest van de passagiers. Sorry voor alles. 
Oei, er heeft mij iemand gebeld. 
Tot snel! xoxo Jullie leidstertjes, Katrien en Sara. 
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Krakjes 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

HOOOLAAA POOOLAAAA!!!!! 
Dag lieve mama’s en papa’s en natuurlijk mogen we de krakjes ook niet vergeten 
hé!!  ;-P 
Drommels, drommels, er nog aan toe!!! 
Wat hebben we nu de voorbije weken allemaal weer gedaan op de chiro… 
awel ik zal jullie da nekeer allemaal vertellen zie. 
SAPPER DE FLUITJES!! De eerste zondag dat we elkaar ontmoet hebben was op de 
dag van de overhang, hier zagen we meteen hoeveel paarse mannetjes in onze Chiro 
zaten, deze dag was vooral om elkaar het goede in zich zelf te vinden en het geluk 
van de leiding terug te krijgen, op het einde van die zondag kregen ze er 5 nieuwe en 
enthousiaste leiding bij en de leiding enkele nieuwe krakjes!! 
 
11 september 
Hey wat ruik ik daar… zijn dat… HAMMMMMBURGERS!!!! WAUW 
SUPER COOL!!! Het was onze opendeurdag en jullie weten wat dat 
betekend!! Iedereen krijgt een gratis hamburger!! Maar wacht eens 
even… er lopen daar 2 dikzakken rond!! En slechter nog… ze willen onze hamburgers 
stelen en allemaal voor hun zelf houden!!! Maar daar gaan de krakjes een stokje voor 
steken, via verschillende opdrachten en ultra gevaarlijke spelen, versloegen de 
krakjes de 2 dikzakken en zo kreeg iedereen op de Chiro toch nog zijn gratis 
hamburger! “NOT ALL HEROES WEAR CAPES” 

 
OH nee…. Wat is er met het lokaal 
gebeurd!!! Het is volledig paars…. Plus 
een glijbaan en enkele torens!!! Als dit nu 
niet het beste lokaal is van de wereld… 
dan weet ik het ook niet meer ze!! 
Maar buiten een cool lokaal, zijn we die 
dag ook nog eens naar de abdij 
geweest… waar we ons beste in ons zelf 
naar boven gehaald hebben om op de 
speeltuin te gaan spelen en te picknicken 
op de bankjes, het was een leuk, maar 
ook een gezellig dagje. 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Hey wacht eens even… wij zijn niet meer op het 
karmelieten…wij zijn op de Korendries, omringt 
door allemaal meisjes… wat!! … 
meisjes?!?... eikes!!  
Des ondanks er nu meisjes bij waren 
hebben de krakjes zich nog altijd super 
geamuseerd, want hoe ge het draait of 
keert, de Chiro is een plek voor iedereen!  
 
 
 

 

Nu we weer een week verder zijn komen we nu op zondag 2 oktober terecht, ik zal 
jullie eerst laten raden waar we naar toe zijn geweest (via enkele foto’s) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Nog altijd geen idee waar we zijn geweest? 
 
 
Wij zijn die zondag naar het VOC gegaan, zo toonde we onze “kop” nekeer aan alle 
zieke diertjes en werden we toegelicht door enkele knappe gidsen! 
Wie heeft er wat meer kleur nodig?? JIJ, Ja jij daar… degene die dit nu zit te lezen… 
hebt u soms wat meer kleur nodig? Wel misschien jij niet, maar de kleuren wit en zwart 
misschien wel ( ook al zijn dit geen kleuren en kunnen we wit onmogelijk veranderen) 
deze zondag stond kleur centraal, hierbij moesten de krakjes opgesplitst in 2 groepen 
(wit en zwart) hun kleur te doen winnen via verschillen en uitdagende spellekes! 
Naast deze tekst staat de winnaar, van het kleuren spel! => 
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Vervolg 
Krakjes 

 
www.chirosintbartel.be 

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

OHNEE!!! Wat gebeurd er nu weer op zondag 
16 oktober… er wordt een leider ontvoerd!! 
Maar door wie dan wel?? 
En waarom?? 
 
Wel het zijn de KSSA’ers en ze zijn hier om alle 
leden en leiders af te pakken van de Chiro, 
omdat ze jaloers zijn op onze goede 
samenwerken, binnen en buiten de Chiro! oOh, 
en de enigste echte mannier om de leiders en 
leden terug te winnen, is door de KSSA uit te 
dagen via verschillende spelen! 
Na vele spelen later, hadden de KSSA leiders 
verloren en moesten ze hun leiders en leden 
terug geven. En zo hadden de krakjes weer 
eens Chiro Sint-Bartel gered van enkele 
boosdoeners! 
 
WAUW, zo veel coole en plezante zondagen 
dat we beleeft hebben, ik hoop dat er zo snel nog komen! (waarschijnlijk wel) 
Wel dit is het dan, hierbij heb ik zowat alle zondagen kort samengevat die er zijn 
gepasseerd!! 
 
Ik zie jullie de volgende keer in een nieuw artikel,Tot dan!! 
 
Vriendelijk groet, 
 
De Krakjesleiding; 
Ferre Van Damme, Brecht De Roeck, Warde De Bremme, Stijn Janssens en Wouter 
Franceus 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Liefste speelclubbertjes, 
 
We zijn al direct aan een fantastisch nieuw 
Chiro jaar gestart met natuurlijk de allerbeste 
(speelclub) leiding ooit. De eerste Chiro 
hebben jullie natuurlijk alles gedaan om geld te 
verdienen dat jullie ons zouden kunnen kopen. 
Het was niet gemakkelijk want wij waren 
natuurlijk erg gewild maar het is jullie toch 
gelukt! De zondag daarop hebben we direct al 
eens getest hoe fotogeniek jullie waren. We hebben namelijk enkele foto’s 
getrokken op prachtige locaties in Geraardsbergen. Dit om een prachtige 
speelclub kalender mee te maken waar later meer duidelijkheid over komt. De 
week nadien was het de startdag bij de vrouwtjes. Waarvan enkel speelclubbers 
helemaal wild werden. Na het leren kennen van de meisjes moesten we maar 
eens afscheid nemen en wachten op de volgende zondag.  
 
Na een weekje geduldig te hebben gewacht was het dan weer zo ver, een 
nieuwe Chiro. Jullie zijn met hulp van het VOC (opvangcentrum voor vogels en 
wilde dieren) opgeleid tot volwaardige vogel- en vossenspotters. Daarna zijn we 
nog enkele bosspelletjes gaan spelen in het 
Boelarebos. Daarna maken we weer een 
tijdsprong naar een zondag verder. Toen we 
Het-Grote-Koning-Crunchy-Spel hebben 
gespeeld. Waarbij jullie werden opgeleid tot 
ware strijders die in het leger van koning 
Crunchy moesten vechten. Nadat jullie dan 
volwaardige soldaten waren moesten jullie 
dan tegen kolonel Jasper vechten. Die was 
natuurlijk niet voorbereid op een leger van 
bijna 20 speelclubbers die genoeg strijdlust 
hadden om een leger van 10.000 man te 
verslaan. Tot over maandje en dan zijn we er 
weer met een nieuw super delux artikeltje!!! 
Groetjes Dries, Jasper, Jarne en Tibo xxx 

Speelclub
-jongens 



 18 

 

Rakkers 

 
www.chirosintbartel.be 

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

Beste rakkers en ouders 
Het begon allemaal op de overgang, waar er nieuwe groepen werden gevormd 
en de nieuwe leiding van de groepen werden onthuld. De rakkers waren 
natuurlijk super blij met hun 
nieuwe leiding omdat wij 
gewoon de max zijn. De 
week daarna was het 
startdag en hadden we 
afgesproken bij de meisjes. 
Daar hebben we met de 
krakjes, speelclub en kwiks 
samen massaspelletjes 
gespeeld en daarna naar 
het toneeltje gekeken over 
het nieuwe jaarthema 
namelijk Chirocycle. Dan 
hebben we de jaarlijkse 
riool tocht gedaan met de rakkers. Thijs had zich dan “verstruikelt” en is dan in 
de beek gevallen en zat tot zijn buik in de modder en heeft de leiding hem wel 
moeten redden. Toen ze door een riool moesten kruipen waren er een paar die 
bang hadden om erdoor te gaan maar doordat de rakkers elkaar aan het 
aanmoedigen waren zijn ze er toch allemaal doorgegaan.  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De zondag erna was er een grote strijd tussen de Vikingen en de piraten, waar de 
Vikingen wel in het algemeen beter waren dan de piraten. Hoe dit kwam wisten 
we niet maar het leek wel alsof de piraten helemaal geen kans hadden tegen de 
piraten. Dan hebben we ervoor gezorgd dat de groep 1 ging worden, door ze 
groepsspellen te laten spelen. Ze moesten door het spinnenweb geraken zonder 
het touw aan te raken en door elkaar te helpen. Die opdracht was zeer geslaagd 
en was zeer snel gedaan. Ze moesten dan ook nog allemaal op een touw gaan 
staan dat opgespannen was. Deze opdracht duurde iets langer dan we dachten 
maar uiteindelijk is het toch gelukt. 
 

Rakkers van de week: 
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www.chirosintbartel.be 

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

 

Kerels 
Lang geleden leefden de 
vier naties in vrede samen, 
maar alles veranderde 
toen de vuurnatie aanviel. 
Alleen de kerelsleiding 
meesters van alle vier de 
elementen konden ze 
stoppen. Deze 3 beiren 
zijn in hun missie geslaagd 
en doen er alles aan om de 
vrede tussen de kerels te 
bewaren. Dit verhaal 
vertelt over hun tot nu toe 
meest spannende 
verhalen. 
Allereerst hebben we de 
dag waarop meester Smettah vergezeld werd van meester Van De Velde. Niet Evert 
maar de grootste vuurmeester aller tijden Ward. Zij hadden grootse plannen om een 
levensgevaarlijk parcours af te leggen. Dit kon niet zomaar gebeuren want hiervoor 
moesten de kerels opdrachten uitvoeren in de meest marginale stad van Europa en 
omstreken. Sommigen van hen waren te zwak en konden het hongerleed niet aan en 
besloten hun ziel te verkopen aan de duivel om toch wat eten te kunnen 
bemachtigen. Maar de andere kerels zijn er met lof en glorie in geslaagd het parcours 
te vol maken en kunnen zich daardoor ook echte mannen noemen. 
De week daarop volgend gingen de grootmeesters en hun leerlingen op bezoek bij de 

meest afgrijselijke wezens der aarde. Deze gedrochten wouden de kerels verleiden 

zodat ze samen kinderen zouden kunnen krijgen van deze mannen met hun 

godenlichamen. Enkelingen kwamen toch in de verleiding om eens te proeven van 

deze kwaadaardige schepsels maar konden de drang om zich voort te planten dan 

toch weerstaan. Het was een moeilijke opgave maar de kerels hebben deze test met 

trots doorstaan. 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Het volgende avontuur start 
onder de brug. Dit is de plek waar 
geschiedenis geschreven is. Hier 
werden de grote van de kleine 
onderscheidden. Maar voor we de 
uitdaging aangingen moesten de 
kerels zich bewijzen tegenover de 
grootmeesters. Enkelen draaiden 
volledig door en wouden bijna 
zelfmoord plegen door de berg 
met onderaan een beek vol 
slangen en krokodillen af te 
glijden. Gelukkig konden de 
meesten zich op het einde nog 
bedenken en over de beek 
springen, maar voor één iemand 
was het bijna gedaan met stoer 
doen. Zijn staartbeentje was 
namelijk bijna gebroken toen hij 
zichzelf wou bewijzen. Maar goed, 
nu de echte uitdaging. Deze was 
namelijk nog een stuk moeilijker 
en gevaarlijker dan deze berg af te 
glijden.  Slechts de besten 
slaagden erin om de "Toren des 
Doods"  volledig te beklimmen. 
Toen iedereen z'n best deed met 
het bestijgen van de toren, kwam 
er toch bij een aantal een traantje 
piepen. Maar stoere kerels dat ze 
zijn, deden ze voort en 
overwonnen hun angst en 
beklommen deze toren alsof het 
niets was. 
Dit waren de afgelopen 
avonturen. Volgende maand meer 
van dat!  
Groeten van jullie leiders nl. 

Driesje, Evert en Cobbaert 
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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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