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De chirokrant verschijnt maandelijks maar niet in augustus 
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CHIROKRANT 

Maandblad van  
Chiro Sint-Bartel Geraardsbergen 
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Kalender 
 
        
 

Zondag  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. 
 
Zondag  5 maart:   Geen Chiro. (wafelenbak) 
 

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

Zondag  19 maart:   Geen Chiro. (ontspanningsweekend) 
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Pinkels 

 
www.chirosintbartel.be 

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

Hallo allerliefste paarse wezentjes,  
 
Gelukkig nieuwjaar allemaal! Hopelijk hebben jullie een super leuke vakantie 
gehad en veel cadeautjes gekregen!   
 
Nu het is twee weken geen Chiro geweest   
Maar vorige week was het wel Chiro! Jullie hadden wel maar 3 leidsters, 
Leidster Iebe en Marthe hebben nog examens  maar eind januari zijn we 
terug met 5! Joepie!  
Zondag hebben we het drie koningen spel gespeeld! Er waren maat 14 
pinkeltjes maar dat ging ook he   De kameel had het goud, wierook en 
mirre opgegeten van de drie koningen…. De drie koningen moesten jezus 
gaan bezoeken maar zonder cadeautjes gaat dat niet he… dus moesten jullie 
verschillende spelletjes spelen om het goud, wierook en mirre uit de buik te 
kunnen halen van de kameel  en ra ra ra het is jullie gelukt ook! Dus konden 
de drie koningen op bezoek gaan bij Jezus 
Jozef, Maria en Jezus waren heel blij met hun 3 cadeautjes!  
 
Vele paarse knuffels en kussen van jullie super coole Leidsters!  
 
XXX Iebe, Marthe, Lisse, Annabel en Femke  
PS: een kleurplaat van de drie koningen voor als je eens niets te doen hebt   
  

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

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Liefste Speelclub! 
 
De vorige weken kregen jullie elke zondag nieuwe leidsters. 
De superleuke aspi’s kwamen met jullie spelletjes spelen zodat jullie leidsters een 
beetje konden rusten! 
 
OEHOEHOEHOEHOEHOEEEEEE! 
Er kwamen indianen op bezoek want er 
waren niet genoeg indianen om het 
feest van hun stamhoofd te 
organiseren. Maar gelukkig wilden jullie 
hen helpen. Daarvoor moesten jullie wel 
eerst echte indianen worden en slagen 
voor de loodzware indianenproeven. 
Vuur maken, jagen, dansen rond het 
vuur, de indianenkreet leren, 
paardrijden, niets was te moeilijk voor 
jullie. Op het einde van de zondag waren 
jullie echte indianen en kregen jullie een 
stoere indianenband. Supergoed 
gedaan! Tot op het feest ;) 
 
 

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 moesten jullie allemaal jullie uiterste best doen om Clara te helpen 
oefenen zodat ze haar droom kon waarmaken: lid worden van de fanfare! Dat 
deden jullie door verschillende spelletjes te spelen om Clara haar muzikaal talent 
meer te ontwikkelen. Jullie konden de hoogste noten zingen en de moeilijkste 
noten waren ook geen probleem voor de speelclub! (denk maar aan die harde 
kokosnoot ;) ). Bij het memory-spel konden jullie ook moeiteloos de bij elkaar 
horende instrumenten zoeken en ook dansen konden jullie als de beste! Allemaal 
dankzij jullie hulp kon Clara eindelijk lid worden van de fanfare! JOEPIEEE!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misschien tot volgend jaar lieve Speelclub! 
XOXO 
Luka, Hanne, Clara en Roos 



 8 

 

Kwiks 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Dag lieve lieve baby’s, 
 
we hebben jullie een tijdje moeten missen (ween ween) door de examens en door de 
kerstvakantie maar niet getreurd we zijn terug! Hier nog even een opfrissing. Voor de 
vakantie speelden we het raadspel waarbij jullie elk een voorwerp uit een mand 
moesten nemen en daar dan het spelletje van moesten raden. Jullie hebben jullie vast 
en zeker goed geamuseerd! 
Direct na de vakantie kregen jullie stage leidsters. Dit is hun artikeltje: 

Deze week was een speciale week, want aangezien een deel van jullie leiding 
momenteel zit te zwoegen achter zijn boeken om te leren riepen ze de hulp in van de 
aspi’s. Roos en Clara speelden met jullie een bouwvakkersspel, want ze wouden te 
weten komen wie van hen 2 nu de beste bouwvakker was. Per opdracht kregen jullie 
spullen om een pepperkoekenhuisje mee te bouwen. Jullie bewezen dat jullie goed 
zijn in gereedschap terug vinden, elkaar verstaan met veel achtergrond lawaai en 
goed naar de vrouwen kunnen fluiten ;). Team B verzamelde het meeste spullen 
maar…  1 bouwvakker bouwt natuurlijk geen huis, daarom besloten we samen een 
mega-deluxe kwiksvilla te bouwen (met zwembad enal!!). En toen zat de chiro er 
alweer op. 

De week hierna kregen jullie nog eens stage! Deze keer van leidster hanne en luka hier 
is hun artikeltje: 

Dag groene monstertjes! 
Na de stage van Roos en Clara kwamen de allerleukste aspi's eindelijk bij jullie! Samen 
speelden we het bakkersspel. Jullie moesten alle ingrediënten verzamelen voor de 
cake om zo de bakkers (ons) te helpen. Jullie waren geweldig en verdienden daarom 
een beloning. Na onze buikjes al gevuld te hebben met appels en choco, kregen de 
flinke kwiks (en wij natuurlijk) een lekker stuk cake! Wij vonden het superleuk bij 
jullie, hopelijk tot snel! 
XXX Hanne en Luka 

 
En dan eindelijk is het nog eens aan ons jullie echte leidsters.  
Vergeet niet dat jullie van 3 tot 5 februari het meest ongelofelijke, 
fantastische weekend ooit hebben! Wij kijken er alvast naar uit jullie toch 
ook? 
groetjes, Jana, Ine, Judith en Silke xxx  (vergeet niet te dabben) 

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

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Allerliefste Tippertjes!  

 

Eerst een vooral: Een heel gelukkig Nieuwjaar en 3 dikke kussen! Hopelijk zijn jullie 

examens allemaal heel goed gegaan, maar daar twijfelen we niet aan natuurlijk! Jullie 

hebben de vakantie zeker en vast verdiend! Een vakantie vol feesten en cadeautjes! 

Hopelijk hebben jullie een leuke kerst gehad en zijn jullie het jaar in stijl begonnen. 

Jammer genoeg was er daardoor een hele tijd geen Chiro : Gelukkig was het 

kerstzang. We hebben heel Geraardsbergen vervult van blijdschap door onze mooie 

stemmen. Jammer genoeg hebben we jullie daar moeten missen . We hopen dat 

jullie er de volgende keer ook bij zijn ♥♥♥ 

 

Na heel lang wachten kwam samen met het nieuwe jaar ook een ander cadeau, terug 

Chiro!! Dit hebben we uitbundig gevierd door te gaan schaatsen! Joepie! Wij vonden 

het super tof! Buiten sommige professionals onder ons hebben we allemaal wel even 

op het ijs gelegen, maar dat nemen we er met plezier bij! Daarna speelden we 

weerwolven en leerden jullie ons alle tips & tricks. 

 

Terwijl sommigen nog pijn hadden van ons schaatsavontuur bepaalden we de zondag 

nadien wie er de prins carnaval werd. Met allemaal opdrachtjes en spelletjes konden 

jullie verkleedkleren winnen en zo de best verklede carnavalganger worden. Jullie 

zongen, gorgelden en raadden erop los. Ook wij hadden nooit verwacht dat er zo veel 

marshmallows in jullie (grote) monden gingen kunnen . 

 

Volgende week is het stage en zullen er twee gloednieuwe (tijdelijke) leidsters jullie 

vergezellen. Maar treur niet, wij zullen er ook eventjes bij zijn en we twijfelen er niet 

aan  

dat ze dat supergoed gaan doen!  

 

XOXO 

Jullie favoriete leidsters, 

Jolien, Sarah, Yara en Itza  
 

 

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


 11 

 



 12 

 

Tiptiens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

Heey tip-10’s  
 
Laat ik beginnen met jammer nieuws te vertellen. Deze maand hebben we 
eigenlijk niet zo veel van onze zotte avonturen kunnen beleven en zagen jullie u 
fantastisch knappe leidsters wat minder. Dit kwam doordat eerst jullie examen 
hadden en daarna wij. Tis ook altijd school dat de leuke dingen moet verpesten!! 
Gelukkig organiseerde jullie toffe leidster samen met de iets minder leuke jongens 
een kerstfeestje. Het kerstfeestje was ‘one of a kind’ met reuzemooie kerstsongs. 
Op dit feestje konden jullie genieten van een lekker drankje, hapje, verassend 
leuke cadeautje, originele spelletjes en om alles mooi af te sluiten een top 
kerstfilm. Het was gewoon een top avond met jullie!! Sommige feestbeesten 
zagen we ook op onze altijd even leuke nieuwjaarsfuif!!  
 
Na jullie examen was er gelukkig vervanging voorzien zodat jullie de gezellig 
roddel chiro zondagen niet 
moesten missen. Hiervoor zorgden 
leidster Coenie en Elissa, ze 
maakten een spectaculair drie 
koningenspel. Uit goede bronnen 
heb ik vernomen dat het een leuke 
namiddag was maar dat jullie 
natuurlijk allemaal verdrietig waren 
omdat je rolmodellen er niet waren 
namelijk wij jullie fantastische 
leidsters. Omdat er zoveel 
examens zijn kan ik niet meer 
vertellen dan dit. Daarom deel ik 
nog een goeie mop en DE RODDEL 
van het jaar 2017!!! 
Laten we beginnen met de 

fantastisch goeie mop. 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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En nu de roddel van het jaar 2017!!! Spannend!!! Ik ga de 
roddel effe in het klein noteren zodat andere mensen het 
niet kunnen lezen. DIT BLIJFT ONDER DE TIP-10’S!!!! 
 
Jullie leidsters hebben tijdens de examens alle drie  toevallig een nieuwe vlam in hun leven hieronder de foto’s om te 
bewijzen dat we niet aan het liegen zijn. 
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Aspi-
meisjes 

 
www.chirosintbartel.be 

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

Liefste Aspi’s 
 

Koekoek! Zegt het nieuwe jaar 
En, heu, wat zie ik daar? 

Het zijn 4 dolenthousiaste aspi’s 
en hun 2 superfantastischeformidabele leidsters 

(oei, dat rijmt nie) 
Wij zijn alvast klaar voor een nieuw jaar vol cosy momenten 

En vooral voor het opdoen van al onze centen 
Deze nieuwjaarsbrief trekt op niets 

maar zolang mijn examen van morgen maar goed is 
Ik sluit nu af met een hoogtepunt 

 
Jullie allerliefste kapoenen 
Gent 
17 januari 2017 
XOXO 

Sara & Katrien (Hé da rijmt!) 

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

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Beste Paarse vriendjes!  
 

Ten eerste een zeer gelukkig nieuwjaar en drie bezen aan de krakjes en hun 
familie en vrienden! Wij hopen dat al jullie wensen in 2017 mogen uitkomen! 
Jullie zullen waarschijnlijk al gemerkt hebben dat jullie leiding er de afgelopen 
weken niet was op de chiro. Geloof het of niet, maar de leiding heeft naast de 
chiro ook nog een leven! De blokperiode was aangebroken, dus moesten jullie 
helden het opnemen tegen de duistere wezens gemaakt de examens. Jullie 
leiding zijn natuurlijk allemaal uitzonderlijk goede studenten en doorlopen deze 
periode dan ook met de vingers in de neus.  
 
Wij konden er dus niet zijn op de chiro, dus moesten we wat telefoontjes plegen 
naar oud-leiding die het zag zitten om de beste, wat zeg ik, meest geniale krakjes 
ter wereld te mogen begeleiden. Ze zagen dat natuurlijk direct zitten! M. E. R. C. I., 
Merci oud-leiding!  
 
De eerste zondag van 2017 
gingen jullie op verplaatsing. 
We lieten de lokalen op et 
karmelieten links liggen en 
besloten is een plonsken te 
gaan pakken in De Gavers. 
Geniaal! De wildwaterbaan, de 
golven en de buis: de krakjes 
temden ze allemaal! Voor het 
gemak kwamen de ouders de 
krakjes om 18u aan de Gavers 
ophalen en er zat weer geniale 
chirozondag op. 
 
 

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 heeft Seppe geregeld dat de krakjes (nog maar eens!) op een 
verplaatsinksken azo konden gaan. Bestemming: den brandweer! Oud-leider 
Seppe legde de krakjes het reilen en het zeilen van brandweerman zijn  uit en de 
krakjes mochten eens aan het stuur van een echte brandweerwagen zitten! Na 
het bezoek waren alle krakjes super enthousiast, dus da komt dik in orde voor 
den brandveiligheid van Geraardsbergen later! 
Bon krakjes, het zit er weer op! We willen jullie juist ook nog laten weten dat het 
18 en 19 Februari het ultieme krakjesweekend is! Alle info staat in de brief! De 
leiding kan al niet wachten jullie terug te mogen verblijden met spelletjes na de 
examens!  
Groetjes, jullie helden J  xxx 
Stijn, Ward, Wouter, Brecht en Ferre 
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www.chirosintbartel.be 

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

Speelclub 
Jongens 

Dag allerliefste speelclubbers 
 

Het is weeral een tijdje geleden sinds jullie de übermooie leiders gezien hebben 
maar vrees niet onze helse blok is bijna afgerond en binnenkort zijn  we terug bij 
jullie met superdeluxe spelletjes.  
 
De laatste keer dat we elkaar gezien hebben waren we maar met 5 
speelclubbertjes. Jammer kon de leiding hun voorbereide spel niet spelen dus zijn 
we naar de binnenspeeltuin gegaan.  
 
De weken nadien was het kerstmis en Nieuwjaar en was er geen chiro.  
Maar plots stonden er 2 vervangleiders  genaamd holvoet en sander. Zij kwamen 
met het mega-bob-de-bouwer-spel waarbij de speelclub moest bewijzen hoe 
goed ze zijn in het bouwen van allerhande moeilijke constructie’s. 
 

Veel liefs, 
Jullie tofste leiding 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
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 groene kapoenen 
 
Aan allen wie dit leest proficiat, aan allen wie dit niet leest ook proficiat. En dit is 
gewoon omdat jullie deel uitmaken van de leukste, coolste, stoerste en meest 
sexy groep van het universum NAMELIJK DE RAKKERS van Chiro Sint-Bartel. 
Samen gaan we elke zondag op avontuur en trekken we erop uit met de meest 
wonderbaarlijke leiding die jullie maar kunnen wensen.  
 
MAAR deze maand was er iets aan de hand. Na het vieren van kerst en Nieuwjaar 
met de familie gingen jullie weer met volle moed naar de Chiro in de hoop dat 
jullie de felbegeerde leiding kunnen weerzien, helaas kwamen jullie er toen achter 
dat de meesten van de leiding gekidnapt waren door een afgrijselijk monster 
genaamd de ‘Examens’ BRRRRRRRRRR direct koude rillingen. Dit hield ons weken 
gevangen. Toch gingen jullie de eerste zondag maar mee gaan zwemmen. Na 
enkele dubble flick salto’s, het monster van Lochness te verslaan en de 
beeldschone prinses te redden was het avontuur afgelopen en moesten jullie ook 
weer naar huis.  
 
De week hierna waren de leiders nog altijd gevangen door dat afgrijselijke 
monster behalve leider Vince MAAAAAAR 2 heldhaftige leiders waren sterk en 
slim genoeg om eventjes uit de klauwen van “DE EXAMENS” onderuit te komen 
en brachten jullie een bezoekje. Ze vochten zich een weg door cursussen met 
doorns zo groot als draken en letters die aanvoelden als vuur uit de hel. Dit waren 
Ridder Daan en zijn Mede ridder in opleiding (schildknaap) Brent. Direct sprongen 
de verliefde blikken op in de ogen, vooral in de ogen van Senne.  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Helaas werden ze weer door de klauwen van het monster gegrepen en moesten 
ze weer de strijd aangaan met het Monster die hen nog enkele weken zou bezig 
houden. De rakkers vertrokken ondertussen op een stadsspel waar ze 
opdrachten moesten uitvoeren op enkele wonderbaarlijke plaatsen in het 
prachtige hart van Geraardsbergen. Deze opdrachten waren zwaarder dan 
verwacht en het was ook kouder dan verwacht. Maar dat lieten de rakkers niet 
aan hun hart komen hoor. Als stoere binken trokken ze erop uit samen met leider 
Vince en Cookie. Overal waar ze kwamen trokken ze de aandacht van 
toeschouwers die de Rakkers ongetwijfeld nooit gaan vergeten aangezien ze ons 
niet elke dag in onze glorieuze uniformen zien. Helaas was dit het weer voor deze 
maand, maar volgende maand komen er sowieso meer avonturen. 
 
Groetjes de rakkersleiding Janssens J., Robin, Vince, Brent en Daan XOXO 
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Kerels 

 
www.chirosintbartel.be 

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

Beste kerels 
 
In deze donkere tijden valt er niet zo veel te vertellen maar we doen ons best. 
Deze duistere periode startte voor jullie met die vreselijke examens waarop 
sommige alvast wat beter deden dan andere. Maar genoeg over die stomme 
examens! Na deze tijd van zwoegen en zweten kwam er een lichtpuntje in jullie 
zielige leven. De leiding (Dries) had namelijk een vrouwtje van de Tiptiensleiding 
versierd (echt waar!!!) waardoor ze samen op het idee kwamen om een 
kerstfeestje te organiseren. Dat kerstfeestje kwam goed uit zo konden jullie als 
ware players ook nog eens scoren. We speelden eerst een soort vampierken om 
te bepalen wiens cadeautje je in ontvangst mocht nemen. Tjorven had de 
hoofdprijs gewonnen met zijn bakje vol zand! Daarna was het tijd om gezellig 
samen een romantische film te bekijken. The Grinch had kerstmi s gestolen!! Oh 
nee!! Gelukkig was er het supercute meisje 
dat hem van zijn kwaadaardigheid verloste 
en zo er toch nog een zalige kerst kon 
gevierd worden. 
 
In de kerstvakantie kwamen de leuke 
mensen onder jullie de chiro toch steunen 
door samen gezellig een liedje te komen 
zingen. Spijtig dat er een paar debielen niet 
zijn komen opdagen.  
 
Als laatste wilt de leiding iedereen nog een 
gelukkig Nieuwjaar wensen!! 
XOXO  
De kerelsleiding  
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Liefste en Teerbeminde Aspi leiders 
 

Wij wensen jullie een jaar vol goede wensen, omringd door vrouwelijke 
schoonheden en nieuwe coole tendensen. 
we wensen jullie een jaar van lieve kinderen die goed mee spelen en jullie niet 
hinderen. 
Maar ons zelf kennende is dit geen probleem wij dansen voor jullie door de 
regen heen. 
Een regen van goed geluk en een tip top gezondheid, ons cadeau is voor jullie 
een by nike customed GEIT. 
We GABBEREN met de aspi’s door 2017 heen on the beats from spittin alpaca’s, 
met multiple bitches op onze gespierde armen.  
Nog een laatste woordje dat rijmt op mandarien 
Pom pam pien hier een appelsien We wensen jullie een spetterend 2017! 
 

Aspi-
jongens 
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