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De chirokrant verschijnt maandelijks maar niet in augustus 
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Kalender 
 

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.  
 
Zondag  8 januari :   Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 

 
Zondag  15 januari :  Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  22 januari :  Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  29 januari :  Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
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Krakjes 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Lieve kleine purperen krakjes, 
 

Wij hebben onlangs een gesprek gehad 
met de koning van België, en hij heeft 
ons benoemd tot de beste afdeling van 
de lage landen. Maar dit even terzijde. 
Laten we even overlopen wat we de 
voorbije zondagen allemaal uitgespookt 
hebben, zodat we even kunnen 
terugblikken op de mooie momenten 
van de maand Oktober en November.  
Als ik me goed herinner was er een 
zondag waarbij we de enige, echte, 
fantastische, superdubercoole krak van 
de dag gekozen hebben. Jullie werden 
allemaal blootgesteld aan zware 
proeven waarbij jullie kracht, techniek 
en behendigheid werd getest. Er waren 
krakjes die bliksemsnel waren bij de 

loopproef. Er waren krakjes die uitblonken in de artistieke kunst van het 
krijttekenen. Maar uiteindelijk kon er maar één iemand winnen, en dat was Louis ! 
Proficiat Louis ! 
 
De zondag die daarop volgde werden jullie ontvangen door 3 vogeltjes, beter 

bekend als de Angry Birds. Zij hadden jullie hulp nodig, want er was een stout 

varkentje die al hun eieren had gestolen. Gelukkig stonden jullie met jullie paarse 

bezemsteel paraat om de tranen van de vogeltjes weg te vegen. Bij de zwarte 

Angry Bird moesten jullie geld verdienen, met dat geld kregen jullie van de gele 

Angry Bird een katapult. Hoe meer geld, hoe beter de katapult. Met deze katapult 

mochten jullie mikken op de roos waar er varkentjes op waren getekend.  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Hoe beter jullie schoten, hoe meer seconden jullie konden verzamelen om zo 
achter een voorwerp te zoeken die jullie nodig hadden voor het eindspel. 
Onderweg naar elk postje liep het gemene en lelijke varkentje rond die jullie kon 
gevangen nemen en jullie geld of seconden af te pakken. Het team van de zwarte 
angry bird en ook knapste angry bird had natuurlijk het meeste voorwerpen. Bij 
het eindspel werden jullie schietkunsten op de proef gesteld. De angry birds 
hadden een katapult gebouwd waar we zo dicht mogelijk bij de eitjes moesten 
schieten die het varkentje had gestolen. De katapult werkte formidabel, zonder 
enige problemen. Iedereen was de winnaar, en jullie konden het varkentje 
overmeesteren/uitschakelen.  

 
De zondag daarop scheen de zon harder dan nooit tevoren, want in Amerika 
waren het verkiezingen. Er moest namelijk een president verkozen worden. Er 
waren 4 mogelijke kandidaten: Trump (de oranje), Hillary (de lelijke), Obama (de 
zwarte), en Harambe (de gorilla). Jullie moesten per team zoveel mogelijk staten 
van de 52 staten van Amerika veroveren. Uiteindelijk was het Harmabe die de 
strijd won.  
 
En toen kwam er een varkentje met een lange snuit, en het verhaaltje was uit ! 
 
Vriendelijke groentjes, 
 

Stijntje, Ferreke, Woutertje, Brechtje en Wardje  
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Speelclub
-jongens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Dag liefste speelclubbertjes!! ❤ 
 
Weten jullie nog al die voorbije zondagen?! Waren die niet top? Mega mega cool? 
Wij vonden allesinds van wel en dat hebben we aan jullie te danken! Onze eerste 
zondag van deze maand zijn we begonnen met een uitermate groots piratenspel. 
Onze twee bloeddorstige piraten hadden een probleempje. Alhoewel toch 1 van 
de twee. Piratos armini is vertrokken met de kostbare schat! Paniek paniek. Wat 
moet piraat valvatros nu doen? Alleen kon hij het niet aan om op te boksen tegen 
die sterke piraat armani.. Dus ging piraat valavatros opzoek naar een trouwe 
groep bemanning om hem te steunen. Dit vond hij dan ook bij de speelclub! De 
harde binken helpten piraat valvatros de grootse schat te vinden aan de hand van 
een moeilijk leesbare schatkaart! Eind goed al goed vinden ze samen de schat. 
Jeeeej, knallen, partyyyy!! Wat een stoere macho's! Omdat de leiders zagen 
hoeveel potentieel er zat in de speelclub, besloten ze om een stapje verder te 
gaan. Zo vertrokken we de volgende zondag naar het verre oosten, DE ABDIJ! 
Daar gaven we eerst een pak tips over het bergbeklimmen en zo deden we tot 
slot een grootse beklimming op de rotsboom in de abdij. Daarna zakten we af 
naar het karmelieten om rustig nog even na te genieten en te vertellen over onze 
stoere verhalen! Nu dachten we de speelclub heeft toch even rust nodig.., 
mopjeeee. Er was alweer een incident gebeurt! De stoute heks allertsmos had de 
ozooo knappe prinses glasiee betovert tot een lelijk gedrocht. De enige oplossing 
dat prinsesje glassie zag was de beren van de speelclub erbij te halen om een 
toverdrank uit te vinden die haar kon helpen. Zo gezegd zo gedaan! Na enkele 
queesten vonden ze de correcte ingrediënten en gesmuld dat ze hebben, 
nietwaar?! De prinses werd weer knap en leerde daarna de heks nog een lesje wij 
gingen allemaal binnen zitten in de warmte en de heks mocht buiten blijven! 
Nananana stoute heks!!!  
 
We hopen op nog zo een fantastische weken en daar zullen we alles voor doen 
want jullie zijn toch zo een stoere knappe speelclubbers! 
Groetjes jullie oogappels Glas, Allert, Jarnekenskenskens en Driesje!! Xxxxx ❤ 
 

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

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Beste rakkertjes, 
 

Een paar weken geleden, je weet wel op natte 
voeten- en sokkendag (zoals eigenlijk bijna elke 
week) waren we in de Abdij om het spel Stratego 
te spelen, je weet wel, dat spel waar de een de 
ander zijn vlag moet afpakken en in zijn kamp 
zien te krijgen. Ons volgende spel kan dan 
‘sleutels zoeken’ worden want leider Vince was 
die kwijt, ge kent hem hè ;-). 

 
De week nadien was er het rakkersweekend met 

onze acht dappere rakkers met als thema eten, 

jamjam en hmmmm. Het werd een strijd om de 

beste, schoonste en kleurrijkste versiering te bemachtigen voor hun kostuum dat 

op eten trok. En Obi die er 

helemaal voor ging . Die avond 

was er een film over eten. De 

volgende dag zijn we naar het 

Abdijpark gegaan voor een 

echt paintball gevecht van 

eten tegen mensen, een 

gevecht met veel buizen en 

klei. Plezant dat dat was! Onze 

vlag pikken is toch niet gelukt 

hè rakkertjes J. Veel spelen 

betekent veel honger en hoe 

konden we dat beter oplossen 

als met van die heerlijke 

croque monsieurs te maken en 

voeren.  

 

  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Die avond was er ook nog de verschrikkelijke schriktocht die dan toch zo 
verschrikkelijk niet bleek te zijn, of wel? Op zondag waren onze jongens wat moe 
en hebben we het wat rustiger aan gedaan kwestie dat de mama’s en papa’s 
geen wrakje thuis kregen, of toch ? 
 
De week die er op volgde week was er het grote presidentenspel omdat we er 
zeker van zijn dat onze dappere rakkers het beter zouden doen dan die lelijke 
Amerikaan. Een 1 tegen 1 spel waarbij Lars de grote overwinnaar werd.   
Groetjes van jullie liefste en beste leiders aller tijden!! 
 
Tot de volgende!!! 
 
Vince, Robin, Daan, Brent en JJ 
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Toppers 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

 

Dag liefste Toppertjes, 

 

De leiding gaat jullie zeet het een en het ander vertellen over de geweldige 

zondagen die onze lieve toppertjes hebben beleefd. 

Omdat de toppers zo geweldig zijn hebben ze 2 nieuwe toppers in de groep 

uitgenodigd. Wat altijd superleuk is. Die zondag waren we te voet naar het bos 

gegaan, om daar een ouderwets stratego te spelen. Hierbij moesten ze in het bos 

het kamp van het andere team vinden en de vlag proberen stelen. 

De zondag die daarop viel (na Duveltrophy) was het weer eens geweldig weer 

om eens buiten te spelen in de grote paralympische spelen. Hierbij mocht het 

winnende team van elke spel iemand kiezen van het andere team die een kleine 

handicap kreeg. Hier hebben de toppers duidelijk begrepen dat een handicap 

lastig kan zijn, maar dat het nog niet het einde van de wereld is. Je kan met wat 

denken en durven veel beleven. 

 

Dan was er die ene zondag, toen de beste, mooiste en sterkste leider PJ er alleen 

voor stond... (door voorexamens van de andere leiding) gelukkig kon hij rekenen 

op ons team van reserves, de oud-leiding, Randa en Holvoet! Die samen met PJ 

een supertof spel hadden voorbereid met teddyberen. Jullie moesten op zoek 

gaan naar jullie teddyberen, die werden dan je beste vrienden voor die dag, jullie 

hebben lief en leed gedeeld, samen opdrachten vervuld om zonder jullie weten 

seconden te verdienen voor het eindspel. Op het einde lagen alle knuffels in ons 

lokaal en mochten jullie 1 voor 1 naar binnen met de seconden die jullie verdiende, 

om de anderen hun teddyberen te verscheuren... Kevin zijn teddybeer bleef het 

beste intact waardoor hij dus de winnaar was van die dag, proficiat Kevin! 

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


 11 

 

 
Na al het lekkere eten die jullie hebben gegeten op het pastafestijn gingen we het 
met de toppers eens chill houden. Ze moesten in groepjes van 2 (een koppeltje) 
rond de markt een ruiltocht doen, hierbij kregen ze per koppeltje 1 frangipane en 
moesten ze die gaan ruilen voor alles wat ze maar konden ruilen. De toppers 
hebben dat weer uitstekend gedaan, want ze zijn geëindigd met een hele zak vol 
met eten en zelf een borstbeeld van jezus. Na al het verzamelen van de lekkere 
snacks hebben we natuurlijk naar een film gekeken en alles lekker opgegeten. 
 
Groetjes van jullie geweldige leiding: 
 

Bjarne, PJ, Dickson en Jochen 
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Kerels 

 
www.chirosintbartel.be 

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

Allerliefste kereltjes, 
 
Enkele weken geleden was er een groots evenement op zaterdagavond. 
Duveltrophy! Het was geweldig,  zo geweldig dat iedere kerel zondagmorgen 
opstond met spierpijn van te hard te dansen! Daar is maar één remedie tegen: 
rust. Dat wisten we maar al te goed en hebben onszelf lekker verwend met een 
leuk filmpje, Scary Movie 1. Om het nog wat aangenamer te maken hebben we 
eerst een ruiltocht gedaan :)  Daarbij was het de bedoeling om met bergen chips 
en frisdrank terug te komen, maar blijkbaar hadden jullie meer zin in appels en 
droge koeken.  
 
Het volgende weekend was het Ketiweekend, een weekend voor alle kerels en 
tiptiens ons gewest. Wat daar allemaal gebeurd is blijft top secret. Met de 
enkelingen die na dit weekend de zondagnamiddag toch nog naar de chiro zijn 
gekomen, hebben we wat gechild en gegamed bij leider Dries thuis want iedereen 
van jullie was nog moe en het was nat buiten. Probeer in het vervolg misschien 
wel een klein beetje te oefenen want jullie waren écht totaal geen partij voor de 
leiding :). 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De volgende zondag zijn we erop uit getrokken richting Gavere om te gaan kijken 
naar dé sport van Vlaanderen: de cross. Hier kon iedereen zijn grootste idool van 
dichtbij aanmoedigen richting de overwinning en zagen we regelmatig eens een 
coureur op zijn bek gaan. Hoewel jullie favoriet slechts tweede werd, was het 
achteraf wel nog een dik feestje in de tent. Eenmaal terug op het karmelieten 
was het al goed donker, ideaal voor de zondag af te sluiten met een spelletje 
potteke stamp. 
 
Hieronder nog enkele sfeerbeelden van op de cross 
Tot de volgende!! 
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Aspi-
jongens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Helabakest! 

 

Wat was het weer een crazy tijd bij ons waar weer heel veel op het programma 

stond. 

 

De verkiezingen werden door onze leiding prachtig ingeleid met een Trump vs 

Hillary spel. Dit was niet zómaar een spel, dit was EXTREME! De leiding 

transformeerden gepeupelse spelen tot zeer gewaagde en amusante 

opdrachten. Hierbij moest elke kandidaat zoveel mogelijk grondbezit van het 

prachtige G’Town te weten overheersen. De strijd om den Oudenberg, et Station 

en de marbol waren zeker en vast van de partij. Zoals we wel gedacht hadden 

won Trump met een groot verschil van Hillary. Het eindspel was dan weer zo 

spannend en tactisch, dat we het binnenste van ons brein hoorden knarsen!  

We will make G’Town great again! Maar deze ervaring was nog helemaal niet 

alles! Even daarna ging Trump met zijn kiesmannen en stemmers het grootste 

feestje van het jaar 

organiseren, den 

Duveltrophy! Zonder twijfel 

was het dit jaar ook weer 

een groot succes met zeer 

veel straalgelukkige mensen 

die over-enthousiast waren 

na de overwinning van onzen 

Donald.   

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
http://cards.boomerang.nl/cards/amerikaanse-verkiezingen/
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Prachtige vrouwen met goddelijke lichamen waren natuurlijk zeker van de partij 

en daarbij bleven wij niet onverschillig. Het besluit van de leiding was snel 

genomen; het werd een topmodel wedstrijd! Elke aspi kreeg hierbij een topmodel 

dat hij vertegenwoordigde en bijstuurde. De modellen hadden het zeker en vast 

niet gemakkelijk. Ze stonden vuur tijdens de proeven. Een topvrouw moet 

capabel zijn om karweitjes uit te voeren en daarom begon de nek aan nek race 

met een behendigheidsproef; een bed opmaken! Daarna kwam de tache langière 

waarbij onze dames het eens moesten uitleggen aan de jury. Ze vertelden ons 

vlotjes alles over droge worsten en de noorse walvis met oosterse roots. Stuk 

voor stuk waren ze geweldig… Een kort intermezzo was aan de beurt, het grote 

K3 spel, waarbij de meids naar elk land moesten reizen om daar de mensen te 

overtuigen. Dit was helemaal niet zo gemakkelijk omdat het er zo mooi was. 

Jannes kon het dan ook niet weerstaan om enkele foto’s te trekken voordat hij 

weer op zijn tocht vertrok.  

 

En last but not least, een model moet schoon zijn! Elk om de beurt moesten ze de 

leiding overhalen om hen mee te nemen in een auto ritje. Unieke creaties en 

verleidelijke blikken ontbraken zeker en vast niet! 

 

  ( x-jes van leiding Jef, Segers en 

Jonas ) 
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Pinkels 

 
www.chirosintbartel.be 

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

  

Dag allerliefste pinkels  

 

Nu jullie elke zondag al met zo veel zijn hebben we toch al mega zotte spelletjes 

gespeeld. Wij hebben er voor gezorgd dat er super mooie plakkaatjes waren op 

het pastafestijn... Njam njam! Het was ook lekkere pasta. Maar we konden dat 

niet zo maar. De andere afdelingen hadden al ons knutselmateriaal  We 

kregen dit alleen terug door spelletjes te spelen. Dit hebben jullie zeer goed 

gedaan.        

De week erna hebben jullie een ganzenbord gespeeld met leidster Femke en 

Marthe. Want leidster Lisse en Annabel waren er niet, maar wat hebben ze jullie 

gemist! De week erna waren we er weer allemaal! Joepie jeej! We speelden een 

balonnenspel. In elke ballon zat een spelletje en die hebben we dan gespeeld.                                                

De volgende chiro was een speciale dag, het was christus koning! Een volledige 

dag chiro. Jullie waren allemaal heel mooi verkleed in astronauten, 

ruimtemannetjes, sterren. We aten lekkere spaghetti en we hadden super veel 

plezier. Gelukkig is de aarde toch niet vergaan en konden jullie na deze dag vol 

plezier gewoon naar huis.   

Weten jullie ook wie er bijna terug naar de chiro komt? Leidster Iebe komt bijna 

naar huis, ze heeft er al super veel zin in om jullie te ontmoeten! 

 

Dikke paarse kussen 

Leidster Iebe, Femke, Marthe, Lisse en Annabel 

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

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

 

Kwiks 
Liefste kwikkertjes 
 
Het was weer een dolle maand met keizotte spelletjes. Dat kan natuurlijk niet 
anders met zo dolle leidsters als die van jullie J. Als eerste spel deze maand deden 
we een keizot verboden liefde spel. Het was niet altijd even makkelijk om de 
stelletjes te vinden maar na een aantal tips en leuke spelletjes en opdrachten 
vond iedereen toch zijn koppeltje. De liefde hing in de lucht hoor © 
 
De week nadien kregen jullie EINDELIJK jullie ruiltocht hadden jullie niet zo snel 
verwacht eh! We konden jullie toch niet laten wachten J J. Jullie verzamelden vele 
dingen chips, frietjes een jezusbeeld waar leidster Judith stiekem verliefd op was. 
(niet zeggen J ons geheimpje) Het was een knettergekke zondag DOLLETJES! De 
vraag was natuurlijk wie ging het meeste verzamelen? Ik heb er geen idee van 
jullie deden allemaal jullie uiterste best en dat vonden wij heel erg fijn. Wij zijn 
trotse leidsters!  
 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Nog een weekje later speelden jullie vlaggenroof enkel met leidster Judith en 
leidster Ine jullie waren kei competitief en gingen stiekem jullie vlaggen 
verplaatsten J HELAAS zo werkt het spelletje niet J uiteindelijk kwam alles goed 
en hadden we denk ik een gelijke stand? Jullie zijn zo goed dat jullie  met 2 
ploegen wonnen J Soms was iemand snel dood maar dan deden de anderen het 
weer een tikkeltje beter waardoor jullie elkaars sterktes en zwaktes opvingen! 
#teamwork! 
 
Supperspannend wat zouden we doen in de voorlaatste week van onze maand? 
Misschien eens een actieve sport en spel namiddag en om af te sluiten en lekker 
op te warm een keicrazy film? KEIGOED IDEE!! We speelden eerst enkele spelletjes 
omdat het zo mooi weer was. Jullie konden kiezen, we speelden schipper mag ik 
over varen, dikke berta, kiekeboe en nog veel meer tot aan het lavertje. Na het 
lavertje hadden we genoeg gespeeld en wilden we even uitrusten. We keken naar 
de megaenge film Coraline… hihihi eng was hij toch hé? Sommigen moesten af en 
toe eens naar het toilet van de spanning ;) … Schattigaardjes dat jullie zijn J Dikke 
kus! 
De week daarna weet ik al niet goed meer wat we deden.. volgens mij was het 
één tegen allen spel. De tijd met jullie gaat zo snel dat ik zelf al nietmeer kan 
onthouden wat we allemaal deden, straks is het jaar voorbij OHNEEEEE! Het één 
tegen allen spel was super leuk jullie konden niet alle opdrachtjes volbrengen 
maar wel BIJNA alle opdrachtjes! Applaus voor de kwiks! De massage deed echt 
deugd, de batterijtjes waren direct weer opgeladen! Tijd om nieuwe spelletjes te 
verzinnen voor een nieuwe maand want in kwiksland gaat het er dolletjes aan toe! 
Tot volgende week dikke kussen en knuffels van jullie leidsters!  
 
  Jana, Judith, Silke en Ine! DOOOEEEEI 
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www.chirosintbartel.be 

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

 

Tippers 

Halloooo rode beestjesssss 

 

Het nieuwe Chirojaar is begonnen, JEEEEJ! Zoals elk jaar moesten jullie op 

overgang, de eerste zondag van het nieuwe jaar,  jullie nieuwe ultra coole, mega-nice-

de-max, fantastisch knappe en leuke leidsters ontdekken! En dat zijn WIJ hehe  ! 
Hopelijk zijn jullie even blij met ons als wij met jullie! Tippersgroep for the win ! :D  

 

Ondertussen zijn er al een paar weken gepasseerd en hebben we al zotte 

Chirozondagen samen beleefd ! Er was ruiltocht, stadsspel levensweg waar jullie 

gelukkig allemaal gepensioneerd geraakt zijn… Bij de baby’s in het ziekenhuis zijn 

we spijtig genoeg niet meer geraakt…. Maaaar we maken dat ooit wel nog eens goed 

met iets anders  ! Dan was er ook nog de startdag met ……. de jongens ! Niet 

iedereen zag dat even goed zitten precies ;) ! Leidster Jolien heeft het dan ook voor 

jullie opgenomen en een topper ( we gaan geen namen noemen  ) een ‘beetje’ doen 

afzien… ‘Tis gelukkig allemaal goed gekomen haha :D 

We waagden ons ook aan een namiddagje monopoly en jullie waren verassend goed 

in de vragen, de meeste toch….. nee, mopje! Jullie hebben het er allemaal goed vanaf 

gebracht!!  

 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
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Dan was het weeral tijd voor onze jaarlijkse dia-avond voor al de zotte en leuke foto’s 

van op kamp te bekijken en de herinneringen van het leuke kamp dat gepasseerd is 

nog eens op te halen! Het was een MEMORABELE avond, en dit niet alleen door de 

leuke foto’s en sfeer , maar ook door onze DESSERTJESVERKOOP! Wat hebben 

jullie jullie best gedaan! Wij konden niet fierder zijn! Aan iedereen die iets gebakken 

heeft ( iedereen dus! ) DANKUWEL! We waren (bijna) helemaal uitverkocht! Hoe 

cool is dat?!!! Met  die centjes kunnen we dankzij jullie (en jullie mama en papa die 

ook helpen bakken hebben) iets fantastisch plannen…. Wait fot it :D ! Conclusie van 

de dia-avond : een dikke merci aan ALLE tippers en bedankt aan de mama/papa/oma/

opa om iets te maken, alsook de tippers te helpen! Wij zijn heel dankbaar!  

De zondag na de dia-avond als jullie wat bekomen waren, speelden we 1 tegen allen! 

Hup hup tippers! Voor de komende zondagen staan er enorm zotte en plezierige 

activiteiten gepland en we hebben er keiveel zin in! Dus kom maar elke zondag naar 

de Chiro want we gaan er een topjaar van maken  !  
 

14 mega-coole tippers + 4 über-coole leidsters = VUURWERK EN PUUR PLEZIER 

Geniet nog van de kiekjes hieronder van de voorbije weken en tot de volgende 

zondag! 

 

(ps : hopelijk hebben jullie allemaal genoten van jullie Dag van de Jeugdbeweging!! )  

VEEL groetjes, Willekisjjj, Itzaaaaa, Yaraaa en Sarahhh  X X X  
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Tippers 
bis 

Dag liefste, coolste, beste, mooiste, felste tippers van de hele wereld. 
 
Het moment waar jullie zo lang op gewacht hebben: een nieuw artikeltje, joepie! 
Jullie vragen zich waarschijnlijk af: “hm, wat hebben we de vorige weken ook 
alweer gedaan?”. Wel, we zullen eens vertellen wat jullie zoal uitgespookt 
hebben! 
Het begon allemaal op een zondagnamiddag op de Korendries... 3 knappe 
punkers kwamen jullie lastigvallen. (Ik wil nog even benadrukken hoe goed die er 
wel niet uitzagen!). Deze punkers wilden op tournee vertrekken maar ze hadden 
te weinig bandleden.  GELUKKIG WAREN JULLIE ER NOG!  
Jullie gaven elkaar een echte punk make-over en ik moet toegeven, jullie zagen er 
FAN-TAS-TISCH uit. We besloten jullie ook allemaal mee te nemen op tournee! 
De zondag erna hielden we een heuse girlsnight (het was eigenlijk wel in de 
namiddag, maar shhhht het klinkt leuker zo!) Er waren verschillende snackies en 
we keken naar Mean Girls. Het werd een heel gezellige en lekkere namiddag, 
logisch ook met zo geweldige tippers en leidsters HIHI! 
DRAMA!  ER IS IETS VRESELIJK GEBEURD... Graag vragen we nu 1 minuut stilte.  
 
     - 1 MINUUT STILTE -  
Leidster Yara is vermoord... 
     - 1 MINUUT WENEN – 
 

Jullie dachten dat Yara examens had, maar niets in minder waar... Ze werd 

vermoord. Jullie moesten uitzoeken wie het gedaan had, op welke plaats en met 

welk wapen. Na heel wat speurwerk vonden jullie de uiteindelijke dader. 

*Applausje voor het team dat supersnel was!*  

* Klein applausje voor het trage team* 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
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Gelukkig was Yara tegen de volgende zondag alweer herrezen en kon ze erbij zijn 
op de leuke feestjes die jullie die namiddag moesten organiseren, tegen de tijd. 
Het ene team bedacht een soort black and white party waarbij het de bedoeling 
was om met schone witte kleren binnen te gaan en met vuile kleren naar buiten 
te gaan. Jullie stelden een geweldige playlist samen en ook de lekkere hapjes 
mochten zeker niet ontbreken! 
Het andere team bedacht een P-ONESIE feestje, met als dresscode ONESIES! Hoe 
cuteeee! Ook zij vonden echte skijfkes om op te dansen, en bedachten een 
heerlijke cocktail die geserveerd zou worden op jullie feestje.  
 
Als we ooit een feestje organiseren, mogen jullie dat voor ons doen want het was 
echt goeeeed!   
Bij deze zijn jullie weer helemaal op de hoogte gesteld van jullie avonturen binnen 
de Chiro.  
 
See you next time!  
XOXO , de leukste leidsters van de hele wereld, 
Itza, Jolien, Sarah en Yara 
PS: jullie zijn de beste xxxxxxxx 
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Lieve Tiptiens, er is weer heel wat gebeurd in de tussentijd! 
 
Eerst en vooral speelden we het super uitdagende spel: doet ie het of doet ie het niet. 
Hierin moesten jullie opdrachtjes uitvoeren die toch niet zo heel gemakkelijk waren. 
Zo plaste Eline in een flesje, liet Femke G een stuk uit haar wenkbrauw epileren, moest 
Ine slaafje spelen de hele chiro dag en zong Jeanne ons een schone opera ;) Jullie 
leiding is ongeloofelijk proud dat jullie dat allemaal gedaan hebben! De chiro is nu 
eenmaal een beetje je grenzen verleggen hé. 
 
De week erna waren we super triest want dan was het ketiweekend en konden jullie 
jammer genoeg geen supermegafantastisch leuk spel spelen met de beste leidsters in 
chiroland... Maar aan jullie verhalen te horen waren jullie toch ook zeer enthousiast 
over ketiweekend dus kunnen we op ons beide oren slapen, kan ook niet anders met 
jullie erbij hé! Oei we gaan misschien stoppen met slijmen zeker haha. 
 
Na ketiweekend was het etentje en we willen toch graag nog eens alle meisjes 
bedanken die zijn komen helpen, das echt dedicatioooooon <3 

 
De zondag na Pastafestijn speelden we het grote 'wie worden 
de nieuwe callgirls spel', we denken dat jullie wel doorhadden 
aan ons enthousiasme dat we super 
excited waren om dit prachtspel met 
jullie te spelen hehe. In het begin liep 
het een beetje stroef omdat jullie er 
nog een beetje moesten inkomen maar 
tijdens balloon hump waren jullie al een 
heel pak competitiever, bij sommigen 
lukte het maar niet om die verdomde 
ballon kapot te krijgen dus moesten 

jullie, jullie fantasie een beetje laten werken om hem toch te 
laten ontploffen, het was een zeer mooi zicht meisjes, 
nooooot :D  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
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We waren aangenaam verrast door jullie verleidingstechnieken maar op het einde van 
deze mooie chirozondag hebben toch 3 meisjes het gehaald (je mag ons volgende week 
nog eens zeggen wie dat waren want ons vissengeheugen laat ons WEERAL in de 
steek... Ine, ons nieuwtje die haar van een heel andere kant heeft laten zien en niet 
bang was om er voor te gaan stond op de eerste plaats!!! Proficiat guuurl). Het was 
weer een meer dan geslaagde chirozondag en dus kropen we allemaal met een voldaan 
gevoel ons bedje in :) 

De volgende week stond Kristus Koning op het programma! We waren een beetje 
verdrietig.. Er waren maar 5 tip-tiens, aanwezig :'( shoutout naar degene die er waren, 
super dapper van jullie. Het spel draaide om een ruimteschip dat de aarde ging verlaten 
maar er kon maar 1 leefgroep mee! We aten eerst op ons gemakje een spaghettike op 
de korendries en vlogen er daarna met volle goesting in! Om 
te bepalen wie mee mocht moesten jullie allerlei battles 
voeren om spacemoney te verdienen, die moneyzzz konden 
gebruiken bij de eindopdracht om extra tijd te verdienen. 
Jullie hebben allemaal superhard jullie best gedaan meiden, 
proficiat :D 
 
 
 
Ziezo en hiermee eindigen wij alweer ons artikeltje! 
 
Veel kusjes van jullie favo leidsters 
 
Eline, Ellen en Isha XXX 
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