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Kalender 
 
        

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 
 

Zondag  5 februari:  Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  12 februari:  Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  19 februari:  Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  26 februari:  Krakelingen. Info volgt later. 
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Pinkels 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Liefste Pinkels, mama’s, papa’s, oma’s, opa’s,…  
 
Het waren weer dolle zondagen de afgelopen weken! Omdat de tijd voorbij vliegt 
wanneer je je amuseert, zullen we jullie een kort overzichtje geven van wat we de 
voorbije zondagen gedaan hebben.  
 
Wij zoeken de schat! Wij zoeken de schat!  
3 knotsgekke piraten hadden jullie hulp nodig. Ze zochten de schat, maar hun 
schatkaart was in wel 100 stukjes gescheurd! Oh nee, wat nu gedaan? Gelukkig 
waren de Pinkels er om de stoere piraten te helpen. Jullie kregen eerst allemaal 
een ooglapje om er daarna een serieuze lap op te geven.  
We speelden allerlei echte piratenspelletjes en verdienden zo stukjes van de 
schatkaart om uiteindelijk de volledige schatkaart te plakken.  
We gingen op pad om de schat te zoeken en omdat jullie zo goede piratenogen 
hebben, vonden we die supersnel!  
In de schat zaten lekkere snoepjes, jammie! We kregen nog een lekker warme 
chocomelk van de Tiptiens (danku!) en dan gingen we naar huis.  
 
Hij komt, hij komt… Wie komt er?  

De lieve, goede Sint natuurlijk! Alle Pinkels waren een beetje zenuwachtig om de 

Sint te ontmoeten. We maakten allemaal een mooie tekening en versierden ons 

lokaal om een mooi welkom te geven aan de Sint en zijn Pieten!  

Gelukkig was iedereen braaf geweest dit jaar en kregen we allemaal een zakje 

met lekkers!  

MAAAAAAAAR! De Sint bracht ons nog een veel groter, leuker, mooier cadeau! 

Leidster Iebe is terug in België en zal er vanaf nu ook elke zondag bijzijn, joepie! 

Iedereen was superblij!  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De eerste volledige Chirozondag met leidster Iebe, spannend! Jullie hadden ook 
nog een andere leidster, Katrien, want Femke en Annabel moesten leren en 
Marthe was een beetje ziek L 
Maar ik hoorde dat jullie een fijne zondag hadden!  
Zo, liefste Pinkels, dat was het! Wij vonden het superleuk, hopelijk jullie ook?  
Tot de volgende! 
 
Heel veel kussen en knuffels  
Iebe, Lisse, Annabel, Femke en Marthe 
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Speelclub
-meisjes 

 
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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Tiptiens 

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

 

Liefste Tip-tiens  
 

Jammer genoeg hebben jullie op dit moment examens en kunnen we dus niet 
zoveel vertellen. 
 
De week na Kristus Koning was het eindelijk ons tip-tea’ns kaffee. Wat een succes 
was dat! Iedereen bracht zijn lekkerste dessertjes mee. De hele middag bleven er 
maar mensen komen om te genieten van onze lekkere glühwein, chocomelk, 
koffie, thee en taartjes. Het was een gezellige boel, dat hebben jullie heel goed 
gedaan! Hieronder vinden jullie enkele sfeerfoto’s van 27 november.  
Na tip-tea’ns kaffee was het jammergenoeg al de laatste keer Chiro voor jullie. 
Eigenlijk was het al geen Chiro niet meer, maar voor de Sint konden jullie 
natuurlijk wel jullie boeken twee uurtjes aan de kant leggen. Jullie waren met heel 
veel dus de Sint had wel wat werk met jullie. We hadden jullie nog nooit zo stil en 
verlegen gezien.  
 
Wij wensen jullie nog ongelofelijk veel succes met jullie examens!! 
Nog even doorbijten en dan is het vakantie. En vakantie wil zeggen: kerstfeestje J 
Vergeet jullie zeker niet op aanwezig te zetten.  
 

Kusjes 
Ellen, Isha en Eline 
 

 

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

 
Halloooooooooooo mormeltjes 
 
Grapje ik zie jullie zo graag <3 (of toch meestal). De eerste zondag speelden we 
wie is de beste kwik, sommige van jullie gingen supervlot naar boven. Uiteindelijk 
wonnen Jitske en Tess (of was het Noor???) alleszins jullie waren wel allemaal 
supergoed. De week daarna deden we een heuse achtervolgingstocht. Er 
ontstond even paniek toen jullie dachten dat leidster Judith haar gsm plat was 
(wat trouwens helemaal niet het geval was).  
Jullie waren wel supergoed en hebben er ook van genoten denk ik. De leidsters 
trakteerden jullie die avond ook op een stuk cake van op het tiptienscafé.  
 
En toen was het al December !!!! de eerste zondag van December kwam natuurlijk 
de Sint langs. We versierden het lokaal en jullie oefenden actjes. De sint zei dat 
jullie allemaal braaf waren geweest (de leidsters dachten daar toch anders 
over ;) ) jammer genoeg had de sint geen tijd om te kijken naar jullie act. Maar 
niet getreurd, Silke en ik keken wel.  
 
De week daarna was het enkel met Ine en mij te doen, want Silke en Jana hebben 
examens. Ouuuuh *weenween. Maar we amuseerden ons wel met 
vertrouwensspelletjes. Of de meeste amuseerden zich toch. En na lang zagen 
gingen we dan na lavertje naar de kerstmarkt. (die jullie dan toch minder leuk 
vonden dan gedacht) en toen was het al bijna kerstvakantie !!!!! 
 
 
Fijne feestdagen zoetekes en heeeeel veeeeel kusjes van jullie leidsters. 
 
Judith, Ine, Jana en Silke 
 

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

 

Hallooo blokbeesten!   
 

Voor de tippertjes onder ons die er (nog) niet van hebben gehoord, ‘den blok’ is een 
ander woord voor een periode van examens en leren…. Een periode waar jullie nu 
allemaal inzitten! 
 
Voor sommige tippers was/is het de eerste keer, SPANNEND! We hopen samen met 
jullie op goede resultaten! Dat kan ook niet anders met zo’n knappe koppen als jullie! 
1 ding staat al vast! Als jullie dit awesome (geweldig in het Engels – pff nog iets bijleren 
en jullie hoofd zit al zo vol) artikeltje lezen is de examenperiode al gedaan en is het tijd 
voor de KERSTVAKANTIE die jullie na al dat harde werk zeker en vast verdiend hebben!! 
Maar genoeg over examens, laat ons eens terugblikken op de vorige super-deluxe 
chirozondagen en laten we starten met KK! Ruimtevaarders overal! Aliëns overal! Wat 
een zondag was dat! In groep moesten jullie allemaal toffe spelletjes doen om zo mee 
te mogen met het ruimteschip! En dat alles nog eens samen met de jongens haha! 
Hopelijk zijn jullie allemaal op de grond gebleven , want wat een weer! Wind à volonté ! 
Lore, je bent toch niet weggevlogen hé ???   
De zondag na KK speelden we honkopoly! Monopoly gemixt met honkbal! We speelden 
nog maar het eerste spelletje op de Plage en het ging al mis haha! Leidster Jolien moest 
eens iets voordoen ze! Lomp lomp lomp…… De glijbaan was een beetje nat en haar 
top idee om met haar poep de glijbaan niet proberen te raken, is uiteraard mislukt. 
Check de foto van haar faal hier beneden  ! We hebben wel allemaal is goed kunnen 
lachen en gelukkige leidster Jolien ook!  
We vierden ook Sinterklaaaaas op de chiro!!! Jullie laatste zondag voor de examens! 
Wenen  ! Leidsters Jolien en Itza hadden examens en hebben de Sint moeten missen 
(waren ze wel braaf geweest?!). Jullie hadden het lokaal… euhm….mooi ….euh 
SPECIAAL versierd… Jullie tekening heeft de Sint en Pieten enorm doen verschieten… 
We gaan wel niet herhalen wat erop staat, te erg voor dit artikeltje  deugnieten! 
Ondanks dat alles hebben jullie allemaal wat lekkers gekregen en gingen de meesten 
onder jullie om 16 uur naar huis om nog wat te studeren, flinke meisjesss! Met de rest 
( ook flink natuurlijk!!!) speelden we nog wat gezelschapsspelletjes en deden we 
goocheltrucjes met kaarten! De max!  
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De twee weken erna was er geen chiro voor jullie door de examens, maar zoals al 
eerder gezegd , zijn jullie daar al vanaf als jullie dit lezen!  
Hopend op goede resultaten mogen jullie volop genieten van de welverdiende 
kerstvakantie!! Hopelijk veel leuke cadeautjes en lekker eten en dan kunnen jullie er 
weer helemaal tegenaan voor een nieuw super-mega-awesome chirojaar in 2017! Merry 
Christmas and a Happy New Year!  
Tot ‘volgend jaar’ met nieuwe wensen en nieuwe voornemens, maar nog steeds met de 
leukste tippers en de nog iets leukere leidsters van het hele universum! 
 
HO HO HO,  
 
Yara, Sarah, Itza en Jolien XXXXXXXXXXXX 
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Aspi-
meisjes 
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Dag coolste grieten van G-town. 
 
Een verslag van de voorbije weken dat zo kort is dat ik mijn best zal moeten doen een 
blad vol te pennen. Na KK daagden we jullie uit. Wij vs jullie. Wie verloor zou het 
kerstfeestje moeten organiseren. Powerhand, dood aan, schaar-steen-papierrace... Ja, 
we zijn verloren. Zeg het maar nog is. Maar het kerstfeestje zal in orde zijn, beloofd. Om 
ons verlies door te spoelen/de overwinning te vieren gingen we iets eten en drinken op 
het Tiptea’ns Kaffee. TE VEEL TAART. Mijn oma zou zeggen: ‘U ogen waren weer groter 
dan uwen buik.’ We daagden jullie nog uit voor time’s up en nu waren jullie de LOSERS. 
Eat that. 
 
De Sint kwam langs. Blije kindjes overal. Jullie vooral blij dat jullie in een warme bunker 
konden gaan zitten. De Sint wist veel, iets over duvelbakken, engelengezang en te laat 
komen. Ach ja, uiteraard iedereen braaf, iedereen een pakje. Joepie! We hadden net 
een keer omgekeken en dat van Clara was al op. Dat komt ervan, dan maar buikpijn op 
je voorhoofd. Kerstelf,etentjes, blok en pyjama. Onze kerstvakantie‘s zien er lichtjes an-
ders uit. Dus we kunnen allemaal wel een verwenvriendje gebruiken. Vergeet elkaar 
niet. ‘t Is zo leuk om onverwacht iets te krijgen. 
 
Wat staat er ons nog te wachten? Gezellige avonden teveel koekjes en cola bij mensen 
thuis. Na ongemakkelijk Jingle Bells op te geven en hopen niet te vals te klinken in de 
versierde woonkamer van die ene 
oudleidster. We kijken wel uit naar fritu-
urhapjes, lichtjes in de kerstboom en enthou-
siast publiek. Vergeet jullie kerstmuts niet! 
Epic party, 1 januari. Be there. Om 1 uur tellen 
we nog eens af, krijgen we drie kussen van 
werkelijk  IE-dereen. Ook van beschonken 
mensen waar we op onze hoge hakken 
stiekem van wegglippen. En dan: dansen, 
dansen, dansen! 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Een beetje examensmotivatie is hier wel op zijn plaats. Tips en-
zo 
Vergeet je ontbijt niet. #bananenzoudengoedzijn 

Schrijf je naam op je examen. #details 

Kom op tijd. #waarishanne 

Maak mindmaps stopmetdekadertjesin-
tekleurendatduurtlangerdandemindmapmaken 

Herhaal samen #mettaartenkoekjes 

Brain Food #vis haha #noten #blueberries #kaas 

Water drinken #geencavakatrien 

Praat tegen jezelf #liedjesmakenvandeleerstof 
#onehitwonders 

PAUZE! #stiekembelachelijkdansen 

Sport #detrapteltniet #lui 

Chocolade helpt tegen stress #vreugdedansje 

Gebruik geen pepmiddelen! Cafeïne is verslavend (je hebt er steeds meer van nodig) en 
is bovendien niet goed voor 
de gezondheid. #wenen 
#meerwenen 
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Krakjes 
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Een lange tijd geleden, een universum hier ver vandaan. Alle galactische federaties van 
Chiro Sint-leefde in harmonie samen. Angst omringde onze dierbare leden. Door 
jarenlang overtollig gebruik van de grondstoffen van onze aarde, verspilling en 
vervuiling hebben onze aarde misbruikt. Onze dierbare planeet is niet langer leefbaar, 
we moeten hier zo snel mogelijk vandaan. Gelukkig leven er dit decennium nog een 
paar dappere mannen en vrouwen. Helden die een ruimteschip zullen bouwen om 
nieuwe, jonge planeten te ontdekken. Planeten waar de mens in harmonie met de 
natuur zal leven. Een nieuw begin, zonder einde. Maar duistere krachten zorgden 
ervoor dat we onze planeet niet zomaar mochten verlaten. De kapitalistische krachten 
in onze maatschappij willen ons hier houden, ons uitbuiten en gebruiken als 
voorwerpen. Maar gelukkig zijn de krakjes sluw genoeg om hier een stokje voor te 
steken. Gezegend door de heilige liefde van onze lieve heer, Jezus Christus.  
 
Deze zondag vierden we de naam van Christus koning, hij gaf ons zijn lichaam en zijn 
bloed. De tekens van het altijd durende verbond. Maar of dit genoeg zou zijn, is nog de 
vraag. Een oorlog komt eraan. Bloed moest vloeien, met laser- en plsmawapens vielen 
we de tegenstand aan met huid en haar tot er niets over bleef dan een smeulend 
hoopje stof. Kinderen, vrouwen en mannen moesten mee mee de strijd inrijden, maar 
alles voor het grote goed. We trotseerden de zon, ons verblindend met zijn felle licht, 
met stroboscopisch effect baande we ons een weg door de onbekende zones van het 
melkwegstelsel, om zou het grote raadsel des levens te weten te komen. Maar al gauw 
werd onze baan vermoeilijkt door een dodelijke meteorieten storm, met een kracht van 
5 zuchtende vrouwtjesleidsters raasden de kometen ons langs de oren. We verloren 
veel dierbare vrienden onder de weg, maar we maakten ook een heleboel nieuwe. Het 
moment was daar, de aarde was niet langer leefbaar. Het was tijd om ons huis te 
verlaten, op wegg naar ons nieuwe huis. Maar concurrentie steekte algauw op, 
doorheen de dag werden allienties gevormd. En iedere groep wou als eerste voet 
zetten op deze nieuwe planeet. De mens zal nooit veranderen, oorlog zal nooit 
veranderen. De Krakjes waren hier natuurlijk essentieel.we er uiteindelijk gewonnen is, 
maakt niet zoveel uit. Wat belangrijker is, is of we als mensen doorheen de jaren zullen 
winnen van onze ergste vijand. De mens zelf. Wordt vervolgd… 
 
 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Tovenaars, tovermeesters en trollen kom bij elkaar. Welkom op de magische school van 
zweinstein. Deze week was zweinstein de organisator van het 4-jaarlijkse dodelijke 
vuurbekertoernooi. 4 afdelingen: griffoendor, zwoederich, huffdepuff en ravenklauw. 
En maar 1 beker, de vuurbeker. De vuiurbeker is het materieel geworden symbool voor 
roem, vriendschap en eer. Niet iedereen heeft het recht op deze beker, maar iedereen 
wilt hem. Met veel glorie stapte ieder krakje naar voor, om zijn naam in de vuurbeker te 
steken. Doormiddel van 4 loodzware taken, zou beslist worden welke afdeling recht 
had, zichzelf meester van zweinstein te noemen. Zou het de winnaar van het 
zwerkbaltoernooi zijn, diegene met de grootste kennis van spreuken of vloeken, of 
toch eerder de meester gedaanteverwisselaar. Het maakt niet uit, want de laatste 
opdracht maakt van iedereen een niettig wezen ten opzichte van de moeilijkheid die hij 
uitstraalt over de krakjes. De crackies kregen een kaart met een stip op. Niemand wist 
wat de stap was, enkel dat hij belangrijk was. Geblinddoekt werd hun groepsband 
getest, zou het lukken om als volledige groep de onbekende step te halen. Of zou toch 
egoïsme en zelfroem de krakjes in duistere krochten leidden. De toch was ongekend, 
monsters, draken, en heksen lagen op de loer. Maar uiteindelijk mocht ravenklauw 
zichzelf de vuurmeester noemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hij komt, hij komt… het idool van onze krakjes. De man de magnifieke witte baard. De 

allesweter. de man die het eindoordeel velgt over ieder levend wezen op deze aarde.De 

god op aarde. SINTERKLAAS. Deze zondag kwam sinterklaas op bezoek. Maar och god 

och god och god. Sinterklaas zat met een probleem. Door bemoeiienis van de 

amerikaanse en belgische ovehreid is er een sterke regulering geroepen op de 

gelevderde arbeid van zwarte pieten.  Overuren worden niet langer betaald, en naar 

vakantiedagen mag ook al gefloten worden. Daarom stuurde wij onze liefste 

krakjesmensen op een heuse zwarte pietencursus. Hier leren ze hoe ze gracieus over 

daken moeten strompelen, oefende ze hoe ze pakjes op de meest efficiënte manier in 

een schoorsteen kunnen smijten, of nog beter, dat ze het juiste pakje bij het juiste 

brave kindje konden brengen. Het werd meoilijk, zeker omdat de speelclub ( aka. De 

weenclub ) zich bemoeide met ons spel. Door een miscommunicatie moesten zou mee 

profiteren van onze geringe welkomspassen bij de pietenschool. Gelukkig zijn de krakje 

duizend keer slimmer, knapper, schattiger, sterker en in het algemeen beter. Iedereen 

was met grote onderscheiding geslaagd. Maar toen kregen we te horen dat de Sint heel 

dicht in de buurt was. Een aantal Krakjes zaten al te beven en te trillen, omdat ze wel 

wisten dat ze soms niet al te braaf waren. Waren ze wel braaf geweest om een pakje te 

krijgen? Of nog erger, niet in de stoute zak van Sinterklaas te worden gesmeten. Ze 

maakten nog vlug prachtige tekeningen, verhaaltjes en een oh zo mooie troon, om hun 

maagdelijk witte zieltjes te redden. En toen was hij daar…  
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Vervolg 
krakjes 

 
www.chirosintbartel.be 

https://
www.facebook.com/

DE SINT. Ik ben heel blij om te zeggen dat er geen enkel stout krakje bij was, iedereen 
kreeg een pakje. Op 1 iemand na, maar die werd al gauw meegenomen door de Sint, en 
zijn naam zullen we vanaf nu ook niet meer noemen. Zelf de leiding was braaf geweest, 
maar dat kan ook niet anders. Deze hardwerkende, geod studerende studenten, die 
zich elke zondag opofferen om de krakjes de beste 4 uur van hun hele leven te geven. 
Hoe kunnen zij nu stout zijn? wat kunnen zou nu fout doen? Maar wie weet…misschien 
gaat het er volgend jaar wel niet zo vlotjes aan toe. 
 
Wel Krakjes, met onze alle vijf willen we jullie een complimentje geven. We hebben nog 
nooit zo een leuke, avontuurlijke gemotiveerde bende als jullie gekend! Jullie zijn de 
beste krakjes ook, met de beste ouders terwijl. Met de knapste mama’s en de 
(stoerste) papa’s. Tot volgende jaar! Hoe jullie maar al zeker klaar voor een jaar dat nog 
beter zal zijn als het vorige. Er komen van alle spetterende activiteiten aan. zo gaan we 
op krakjesweekend ( de brief komt eraan) gaan jullie op Paaskamp, en het grote Bivak 
( 11 dagen groot feest, met lekker eten en drinken), dat voor de meeste onder jullie de 
eerste keer zal zijn komt eraan. Wat valt er toch zo veel te beleven!  
Tot de volgende keer. 
 
Heel veel groetjes van jullie beste leiding. 
Leider Ferre, Leider Stijn, Leider Wardje, Leider Brechtje en Leider Wouter. 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
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Na het eetfestijn werden we allemaal opgeleid tot de beste indianen. Hiervoor had de 
leiding een geheime brief gekregen waarop allerhande opdrachtjes opstonden. We 
moesten als allerbelangrijkste opdracht e indianen roep kunnen. Wat iedereen zonder 
probleem is gelukt. Ook moesten we onze strijdvaardigheid tonen aan de hand van een 
dassenroof. Waarbij de leiding natuurlijk onovermeesterlijk was. Uiteindelijk kregen we 
een rooksignaal van de opperindiaan dat we allemaal geslaagd waren. 
 

De zondag nadien van dit artikeltje was er weer één met de vrouwtjes. Kristus Koning 
was dit jaar in het thema van de aliens. Hierbij werden onze lieftallige speelclubbers 
opgedeeld bij verschillende postjes. Zo moesten ze bijvoorbeeld alien zwerkbal spelen 
en een lasershoot battle houden. 
De zondag na KK begonnen we met een sportieve toon. Een olympische spelen voor 
speelclubbers. Alle speelclubbers kregen een beperking, die we aanbrachten door 
middel van tape. Sommigen kregen een beperking aan hun been waardoor ze slecht 
konden stappen, andere aan hun armen waardoor ze niks konden opnemen, anderen 
zagen niks,… kortom een ware paralympics!  
De zondag nadien hadden we samen met de krakjes een spel gespeeld omdat leider 
tibo dacht dat hij alleen stond. Maar dat was niet het geval leider Jarne had de speciale 
opdracht gekregen van de Sint om hem te helpen. Dus wie een beetje later kwam Jarne 
toe met de sint. Die vertelde dat alle speelclubbers braaf zijn geweest.  
De laatste zondag zijn we naar de binnenspeeltuin gegaan dit omdat de speelclub met 

een laag aantal aanwezig waren. Maar dat is niet erg want met weinigen maken we ook 

plezier. 

Speelclub 
Jongens 
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Rakkers 

 
www.chirosintbartel.be 

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

Beste groene chiroliefhebbers, 
 

Tot jullie spreken jullie 5 oppergoden die niets aan jullie verbeelding overlaten. 
Wij bezorgen jullie wekelijks de beste 4 uur van jullie week. Hier volgt een overzicht van 
jullie spannende, levensgevaarlijke avonturen van de voorbije weken.  
 
Allereerst was er Christus Koning, een dag die winderig begon, en hiermee bedoelen we 
de weersomstandigheden. :p Een dag in het teken van de ruimtevaarder. Het begon 
allemaal wat hectisch door het barslechte weer, maar niets kon ons weerhouden van 
eerst wat te ravotten, uiteraard ver weg van de bomen. De jaarlijkse Christus Koning-
mis kon er natuurlijk ook niet aan ontbreken, prachtig begeleid door de 
engelenstemmen van onze oudere afdelingen. Na een overheerlijke spaghetti konden 
we eindelijk beginnen naar de ultieme battle voor een plaats in het ruimteschip naar de 
nieuwe planeet omdat onze aarde zou stoppen met bestaan.  
De week erna was het tijd om te bepalen wie het meeste lef had en wie een lid kon 
worden van onze grote tafel, de ridders van de rakkerstafel. Met een 
doorschuifsysteem konden jullie je bewijzen, jullie moesten onder andere een grote 
troon maken voor de ultieme ridder. Uiteindelijk kwam er helemaal geen ultieme ridder, 
er kwam een heel ander speciaal alom bekend persoon: de enige echte sinterklaas, 
helemaal naar onze chiro gekomen om de brave kindjes snoep te geven en de stoute 
kindjes mee te nemen in de zak. 
 
Tot onze grote spijt moesten wij jullie mededelen dat julie oo zoo geliefde leider Jonas 
Janssens vermoord werd en daardoor dus niet op de chiro kon zijn. Wij vroegen jullie 
hulp om de dader te vinden en het moordwapen te ontdekken. Klinkt allemaal bekend, 
inderdaad, het Grote Cluedospel. Wie had Jonas vermoord? Was het Stijn? Was het 
Jarne? Met de dolk? Met het touw? Wie weet het nog?  
 
Wij kijken alvast uit naar meer chirozondagen met jullie 
Groeten van jullie goden 
JJ, Vince, Brent, Robin en Daan 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Kerstzang en 
middernachtmis 



 22 

 

Toppers 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Dag onze lieve lezertjes, 
 
De voorbije zondagen is er weer het een en het ander gebeurd. 
De eerste zondag was het Christus Koning, waar we flink hebben geluisterd naar de mis 
en meegezongen. Na de mis was er lekkere spaghetti klaar gemaakt voor IEDEREEN. En 
ze zaten allemaal lekker vol hoor. Na al dat eten werden we gewaar dat de wereld ging 
vergaan. Maar jammer genoeg kon er maar 1 leefgroep naar een andere planeet gaan. 
Om deze golden ticket te winnen moesten ze per leefgroep verschillende spelletjes 
doen voor buitenaards geld te verzamelen,. Om zo dit ticket te bemachtigen. 
een weekendje later is het weer zo ver. Het GEWELDIGE TOPPERSWEEKEND. Een zalig 
weekendje waar de Toppers zich volledig kunnen uitleven. De eerste avond hebben we 
de breinen scherp gesteld door een hot en spicy quiz te houden. Waar ze bij elke ronde 
brandende chips en andere pikante lekkernijen moesten eten. De dag erna hebben we 
enorme competitie gehouden, waar leider Bjarne, de onverslaanbare, heeft gewonnen. 
Die zelfde dag hebben we lekkere spaghetti gegeten en 
een super cool spel gespeeld. Waar de Toppers hun eigen 
industrie park konden bouwen en uitbreiden. Hier was het 
de bedoeling om de grote zonnen centrale te kopen die 
veel groene energie aanmaakt zonder afval. Als het 
zonnetje onder ging en de Toppertjes werden een beetje 
moe, hebben we lekker gezellig een filmpje gekeken. 
 
Toen de Toppers zondag wakker werden was het tijd voor 

de grote opkuis. Na veel schuren en schrobben was alles 

blinkend mooi. In de middag zijn we lekkere frieten gaan 

eten in het stad. En dan was het weer chiro J 

De tippers hadden een soort cafetje opgericht met wat 

koffie e, taartjes en andere lekkernijen. We hebben ze 

natuurlijk een bezoekje gebracht en hun gesteund in het 

verzamelen van wat geld. Erna zijn we terug gekeerd naar 

het lokaal en hebben we nog wat basketbal en kiekeboe in 

het bos gespeeld. 

 

 

    

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De week erna was het al bijna tijd voor de toppers om te leren voor de grote 
examenperiode. En om de stress wat te doen verminderen, hebben we met hun een 
gezelschapsspel gespeeld genaamd Dungeons & Dragons. Hier werden ze in groepjes 
van 2 verdeeld en mochten ze een personage kiezen. Elk team met elk zijn eigen 
personage hadden allemaal samen een opdracht gekregen om het einde van de map te 
vinden en de boosaardige en verwoestende draak te verslaan.  
 
En zo hebben de toppers weer een geweldige maand gehad op de chiro 
Jochen, Dickson, Pj, Bjarne 
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Kerels 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

jippie ja yee het was weer zover, de dag waar we een, heel jaar naar 

toe leven…Christus Koning wel eens waar. 

De dag waarop alle chiroleden samenkomen voor een mega leuk 

spelletje te spelen. 

Alle lieve kindjes mochten zich verkleden als ruimtevaarders en zich naar de korendries 

begeven. Als ze toekwamen geloofde ze hun ogen niet, de korendries was verdwenen 

(ohneee dramaa!) Er stond een nieuw ruimtestation van chiro sint bartel, gebouwd 

door de knappe kerels leiding(lees dit zonder evert.) OMG!!! 

Eens de ruimtevaarders onderverdeeld waren, werden ze onderworpen aan 

verschillende uitdagingen. 

Bij het eerste postje kwamen ze terecht in een waanzinnig grote space laser schiet 

elkaar kapot oorlog, iedereen kreeg een wapen en moest zien te overleven. 

hierin blonken de kerels natuurlijk niet in uit! 

Bij de meteorietenstorm moesten ze met levensechte meteorieten op elkaar gooien en 

het andere team helemaal kapot maken. Bij deze opdracht verloren de kerels alweer  

En zo ging het dus bij elke post, de kerels hebben zich proberen te bewijzen bij de 

vrouwtjes met heel weinig succes, behalve tjorven met zijn gespierde torso kreeg hij 

alle vrouwen die hij maar wou! 

Zo eindigde een heel vermoeiende dag en gingen de kerels naar huis  

 

Maar niet getreurd want de volgende zondag was het alweer Chiro!  

De leiders hadden weer een hele week zitten brainstormen, vergaderen, skypen,… 

voor met een briljant spel de kerels te verrassen. 

We trokken het stad in, maar niet zomaar, met een stoel in de hand ahjaaa   $WWaG  

Bij onze eerste stop werd het al snel duidelijk waar de stoelen voor dienden, om op te 

zitten wel eens waar :o We zetten ons in een kring en begonnen met het eerste spel, 

Billekenclash. 

De kerels dol enthousiast natuurlijk, zeker toen Evert begon te wenen. 

Al snel was er ook paparazzi, Het was koning Guido van Gtown, hij pakte snel de camara 

en begon een praatje met ons te slaan, wat een lieve man, die krijgt zeker onze stem! 

Behalve van evert want da is nen SOS. 

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


 25 

 

na nog enkele kringspelen zoals het land van 

nochrnochi, toverstokjes, de maan,…kwamen 

we aan op de korendries, die was omgetoverd 

tot een melkherberg, daar hebben we op ons 

gemak een warme choco gedrongen en nog 

een spelletje gespeeld, maar daar geef ik liever 

niet teveel uitleg over eh Zeno???????? Xjes aan 

dylan! 

Hier sloten we onze dag mee af, prachtig!  

 

De zondag daarna was aangebroken, de kerels niet kunnen slapen van de stress, een 

hele week liggen piekeren waarom ze zich nu als een echte kok moesten verkleden. 

Wel, ik zal het eens zeggen, De kerels (lees losers) moesten op  het einde van de dag 

pannenkoeken bakken! Wheeeudeeh…  

Maar eerst moesten ze de ingrediënten verdienen door opdrachten te vervullen, hier 

konden ze geld verdienen om naar het casino te gaan, daar konden ze hun geld 

verdubbelen, maar aangezien de kerels een gokverslaving hebben gokten ze alles op 

en verloren altijd al hun geld. Daarom hebben we hun de ingrediënten gegeven, de 

kerels begonnen vol goede moed, maar ze bakten er niks van, evert gaf een 

demonstratie les maar die trok spijtig genoeg op niks. Na het lekker eten van 20.000 

pannenkoeken gingen we met een volle buik naar huis,  

TOT VOLGENDE WEEK!  
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Aspi-
jongens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Dag liefste schattigste aspi’s, 
 
Het was weeral eens een maand vol met leuke en spannende activiteiten.  
Na dat super leuke spel van vorige week dacht de leiding eens om tchill te doen. We zijn 
namelijk naar de veldcross gaan kijken in Gavere. Het was een zeer toffe namiddag 
samen met de vlag van de Jokido. We waren allemaal diep in ons hart geraakt toen we 
zagen dat Wout niet won maar wel zo een homo van een Mathieu. Na deze toffe 
zondag was het spijtig genoeg weer tijd om naar huis te gaan, maar niet getreurd. We 
keken al uit naar de volgende zondag.  
 
Toen alle aspi’s zagen dat het weer die ene speciale zondag was kropen ze direct in hun 
verkleedkoffer. We moesten allemaal als astronaut naar de Chiro gaan, want het was 
weer die tijd van het jaar om de hoogdag van de Chiro te vieren. Het was namelijk 
Christus Koning. Op de mooie winterochtend spelend in de kou en dauw boven de 
velden was het tijd om eens naar die prachtige geile stem te gaan luisteren van die oh 
zo lekkere pastoor. Peace paus zag het helemaal zitten en verdiepte zich grondig in wat 
die goed heilige man zei. Jannes en Tom lieten hun prachtige stem ook eens horen, 
want zij zaten namelijk in het koor. Na deze prachtige mis was het tijd om ons buikje vol 
te eten. Daarvoor gingen we naar bij de vrouwtjes om diene lekkere spaghetti te gaan 
eten. Altijd da zelfde, ze mogen is afwisseling brengen ze ;). We hadden goede 
vooruitzichten, we gingen namelijk gaan lasershooten. We hadden er wel allemaal een 
ander idee van, maar al bij al was het nog zeer leuk. Daarna moesten we zoveel 
mogelijk balletjes ontwijken die naar onze kop werden gegooid. Na dit leuks allemaal 
was het weeral eens tijd om onze chirovriendjes vaarwel te zeggen.  
De leiding had compassie met PJ omdat hij nooit eens een spelletje kan winnen en 

daarom hebben ze de grootste stront van het jaar spel gemaakt. Dit is natuurlijk een 

spel op PJ zijn lijf geschreven, want wie is der nu ne groteren stront dan PJ? Het begon 

allemaal met een potje biljart. De aspiranten dachten dat ze weer alles gingen winnen 

maar dat was dik tegen hun bozze. De leiding hebben de lieve aspi’s maar liefst 4 keer 

afgedroogd.  De leiding kon het winnen niet langer meer aan, daarom zijn we de 

vrouwtjes gaan sponsoren. Het was namelijk chirocafé. Daar zijn we dik in het zak gezet 

geweest. 2 doekoes voor zo ne kleine chocomelk. Schandalig noem ik dat en die oh zo 

lekkere kaastaart van Segers J.  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Na dit vieruurtje zijn we een wat gaan roddelen in het lokaal. We zijn heel wat te weten 
gekomen hoor.  
 
De laatste zondag was natuurlijk weer de leukste want de goed heilige man sinterklaas 
kwam naar de Chiro. Spijtig genoeg was Thibaut alleen aanwezig, maar hij heeft zich 
zeker en vast goed geamuseerd. De leiding had zo een mooi spel georganiseerd, maar 
ja kijk zie. Daarom zijn we dan maar gaan bowlen. Je mag eens raden wie er heeft 
gewonnen? Ahja das ni moeilijk, Thibaut heeft de leiding weer eens afgedroogd. De 
moed van de leiding zakte helemaal weg, maar er was een lichtpuntje op het einde van 
deze donkere tunnel. We waren namelijk aan het manillen en Segers en Jefke waren 
goed aan het winnen. Peace Paus wou is zot doen en blind den bos in gaan. Dit heeft 
uiteindelijk tot ons overwinning geleid.  
 
Dit was het weeral voor deze maand en succes iedereen met de examens!! 
Groetjes van jullie lieftallige leiding Segertjes, Jefke KK en Peace Paus 
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