
   

 

Afgiftekantoor Kaai – postkantoor Geraardsbergen 1 

De chirokrant verschijnt maandelijks maar niet in augustus 
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Maandblad van  
Chiro Sint-Bartel Geraardsbergen 
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Kalender 
 
     

Zondag  23 april :   Kinderfuif en sneukeltocht 
       Zie hiernaast. 
 

Zondag  30 april :   Chiro. V-day (zie pag 5)  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 
 

Zondag  7 mei :   Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 
 

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

Zondag  21 mei :   Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 
 

Zondag  28 mei :   Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
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Vday en sneukel 
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Pinkels 

 
www.chirosintbartel.be 

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

Dag lieve lieve Pinkels 
 
Ons eerste spelletje na de krokus vakantie was ons Valentijnspel! Jullie moesten 
ons hart terug opblazen zodat we heel veel liefde konden geven aan iedereen. Dit 
moesten jullie doen door spelletjes te spelen natuurlijk! Het is jullie dan ook super 
goed gelukt en iedereen had terug heel veel liefde. J  
 
 De week daarna was het tijd voor een feestje waaaaant het was carnaval! Joepie! 
Iedereen moest verkleed naar de chiro komen en dan kon het spel beginnen. We 
hebben de stoelendans gespeelt en leidster Marthe en Femke waren zeker dat ze 
gingen winnen maar ze hadden er niet op gerekend dat de pinkels beter waren in 
de stoelendans dan zij natuurlijk.  Op het einde van de dag was het een super leuk 
feestje met ons allemaal!  
 
We zijn ook naar de abdij geweest en hebben daar op de speeltuin gespeeld of 
met onze reuze frisbee! Het zonnetje scheen een hele dag en jullie hebben veel 
plezier gemaakt op de speeltuin, de leidsters ook natuurlijk!  
En om af te sluiten hebben we een sprookjes spel gespeeld waarbij we altijd een 
brief kregen uit sprookjes land en om hun te helpen moesten we spelletjes 
spelen, het was weer een zondag om nooit te vergeten!  
 
Tot snel en we zien jullie allemaal terug op paaskamp! Joepie!  
 
Dikke kussen en Knuffels van de Leidsters! Xxxx 
Iebe, Lisse, Annabel, Marthe en Femke  

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 

 

Beste speelclubbertjes 
 

Wat hebben we weer enkele leuke zondagen 
achter de rug! Weten jullie nog, toen we het Kies 
Kleur Tegen Pesten-spel speelden? Om te tonen dat we pesten helemaal niet cool 
vinden, speelden we enkele reuzeleuke spelletjes die je alleen maar kon 
volbrengen door samen te werken en niemand uit te sluiten. Per volbracht 
spelletje kregen we een felle kleur en zo konden we op het einde van de dag onze 
mooie regenboog kleur geven (en jullie gezichtjes hadden ook een mooi kleurtje 
gekregen). We maakten ook een gekke foto waarbij iedereen hetzelfde uitbeeld: 
PESTEN IS NIET LEUK!  
 
De week daarna vierden we krakelingen. De speelclub werd verkleed als 
chocoladedragers en trok zo de straten van Geraardsbergen op. Met enkele toffe 
foto’s als resultaat. 

 
 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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WAFELS HMM!! De jaarlijkse wafelenbak stond weer voor de deur. En er zijn weer 
veel wafels verkocht (en ook opgegeten hihi)! Met dank aan de speelclub die op 
vrijdag komen uitdragen was, hebben we 15 000 wafels verkocht!  
 
SPEELCLUB BAAS! Dat mochten jullie een hele zondagnamiddag zijn. We trokken 
naar de plage, en daar kregen jullie van ons per groepje een stadsplan waarop 
jullie aan de hand van opdrachten helemaal zelf mochten beslissen waar in jullie 
stad jullie de school, het zwembad, de chiro, de milkshakebar,… zouden 
plaatsen. Aan de hand van enkele toffe spelletjes konden jullie zoveel mogelijk 
punten winnen waardoor de echte speelclubbazen beslist werden: het groepje 
‘Hasal’ (Hanne, Annika, Stien, Alijah en Lore) konden zich nu officieel als de baas 
van deze zondagnamiddag benoemen. Supergoed gedaan meisjes! 
De week daarna speelden we het recyclagespel rond het jaarthema ‘chirocycle’. 
Leidster Ruth bracht enkele spulletjes mee die ze eigenlijk niet meer nodig had, 
en daar moest de speelclub een spel rond bedenken waarbij wij het voorwerp 
konden gebruiken. Er kwamen leuke ideeën naar boven: zo speelden wij 
pottekestamp met een hoedje, krantenmeppen met een keukenpapier-rol, loop 
naar het eiland met kapotte paraplu’s en natuurlijk het spelletje met de lepels! Op 
die manier toonde de speelclub dat je met oud materiaal eigenlijk ook hele leuke 
dingen kunt doen.  
Wij kunnen al niet wachten tot de volgende 
chirozondag! 
Veel liefs, Bazi, Emma, Ruth, Lindsy en Astrid 
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Kwiks 

 
www.chirosintbartel.be 

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

Liefste kwiks 
Het eerste spelletje was het valentijnsspel met de jongens Oe Oe Oe. Wat zijn de 
jongens toch mietjes. Ze begonnen al te wenen bij de eerste knuffel. Jullie meisjes 
waren veeeeeel beter! Jullie deden goed mee met de spelletjes en jullie hebben 

zich echt ingezet, maar de jongens zijn toch niet zo boe als jullie lieten blijken  
want sommige onder jullie hebben stiekem wel een oogje op een aantal rakkers 

 
 
Daarna deden we het uithoudingsvermogen spel, want we moeten jullie af en toe 
toch eens testen hé. Jullie hebben zitten zweten en zwoegen. We begonnen met 
een keiharde beeb-test en al snel werd duidelijk dat er sportieve typetjes in de 
kwiks zitten! Daarna ging het er wat rustiger aan toe en we sloten af met een 
geweldige baseball-match! 
 
De week nadien was het al krakelingen we zagen er allemaal heel erg beeldig uit! 
Het was kei leuk dat er toch een paar van jullie aanwezig waren. 
 
Toen naderde bijna het einde van de maand en was het mooi weer. We gingen 
allerlei spelletjes spelen in de abdij. Een beetje zonnen en jullie waren ook een 
beetje vrij. Er deden er een paar een wandelingetje en de anderen speelde losse 
spelletjes. 
 
De laatste week van deze maand alweer was het een rustige zondag, we deden 
eerst waarheid durven of doen extreme, nadien een portie weerwolven, waar 
jullie trouwens heel goed in zijn! Daarna lieten jullie je talenten nog eens los op 
een kwiks got talent show. Een kort intermezzo van kiekeboe en daarna een 
lange lange vleeshoop. Haha jullie hingen goed aan elkaar geplakt. 
VELE KUSJES EN KNUFFELS EN TOT OP PAASKAMP!!  
Jana, Silke, Judith en Ine :* xxx 

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

 

Hallooo rode monstersssssss 
 
Het Tippersweekend is alweer voorbij en wij hopen dat jullie jullie allemaal rot 
geamuseerd hebben J ! Wij in ieder geval wel!  Gelukkig moeten we niet lang 
zonder elkaar want we vertrekken bijna op Paaskamp! JEEEEEEJ! We zijn zo 
enthousiast en kunnen niet wachten om te vertrekken! Hopelijk zijn jullie allemaal 
sportieve meisjes want het is voor het eerst met de …. FIETS !! Maar vooraleer we 
van Paaskamp al gaan wegdromen, eerst nog even terugblikken op de vorige, 
hopelijk, leuke weken! J 
 
Zondag na Tippersweekend zijn we gaan bowlen! Wat was me dat ;-) ! Sommigen 
onder jullie zochten vaker de goot op dan de bowlingbaan, maar hé niemand is 
perfect hé haha! Zolang we ons maar geamuseerd hebben J! Leidster Jolien was 
de winnaar gevolgd door Margot, maar als het om het minst punten ging, waren 
leidsters Sarah en Xena zeker de beste haha J 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De zondag erna gingen we de culturele toer op , 
namelijk Krakelingen! Jullie moesten de flyers 
uitdelen! Niet zo een leuk taakje , maar jullie 
hebben dat enorm goed gedaan! Dikke duim van 
ons! Jullie hebben de kou getrotseerd en zagen er 
beeldig uit J! Om jullie zelf nog eens te 
bewonderen, kijk naar het kiekje hieronder hehe :)! 
 
De week na Krakelingen hadden we wafelenbak! 
Bedankt aan iedereen die een dagje, of meer, 
komen helpen uitdragen is of die thuis uitgedragen 
hebben! Ook een dikke danku wel aan de mama’s 
( of misschien ook papa’s ) die mee een handje 
toegestoken hebben! We zijn heel dankbaar!  
Dan daarna speelden we het bekende spel : DE MOL! Jullie waren niet zo een 
goede mollenvangers, want onze mol, Margot, werd maar door 1 iemand 
geraden! Proficiat Flore! Jij was de beste mollenjager tussen alle tippers! Het was 
een super zonnige dag en dus zalig om ons buiten samen te amuseren J! Meer 
van dat ! 
 
Hieronder bij de foto’s kunnen jullie al onze leuke momenten nog eens 

herbeleven! Nu kunnen 
we alleen nog maar 
zeggen : WIJ KIJKEN 
ENORM UIT NAAR 
PAASKAMP! Daar kunnen 
we nog meer mooie 
momenten samen 
beleven en vastleggen op 
beeld haha! Ook voor we 
het vergeten…  
 
Aan iedereen die nog 
examens hebben, veel 
SUCCES! Jullie gaan dat 
goed doen, daar twijfelen 
we niet aan! 
 
Veel rode bezen, 
Jullie liefste leidstertjes  
XXX 
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Tiptiens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Hellowski lieve Tip-10’s 
 
Beginnen doen we bij de krakelingenstoet! Danku aan alle meisjes die aanwezig 
waren, jullie hebben dat allemaal super goed gedaan J Ook nog eens shoutout 
naar Jeanne want haar groepje won dit jaar de regieprijs van het stad.  
 
De week na krakelingen was het weer geen normale chiro doordat we wafels 
moesten bakken/verkopen. We waren een beetje verdrietig omdat er zo weinig 
meisjes zijn komen uitdelen L foei foei! 
 
Na wafelenbak was het eeeeindelijk 
nog eens tijd voor een leuke 
chirozondag op onze geliefde 
korendries. De leidsters waren al 
keihard in hun nopjes omdat het zo 
goed weer was, dit kon niet anders 
dan een superleuke zondag worden.  
We speelden het Tijdscapsule-spel. 
Door middel van de postjes die 
verspreid waren over het hele terrein 
moesten jullie proberen jullie 
tijdscapsule-doosje vol te krijgen met 
diverse spulletjes (rosse centjes, gras 
van de korendries, jullie profielfoto,
…). Ons favoriete postje was toch wel 
een parcours afleggen met een 
pamper gevuld met waterballonen 
hihi. De tijdscapsules moesten jullie 
bijhouden en mogen pas 10(!) jaar later 
terug geopend worden, keispannend!  
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De volgende week hadden de meesten 
van jullie examens waardoor we geen 
chiro konden geven… We hopen dat 
iedereen goede examens heeft gemaakt! 
Maar we hebben wel een lichtblauw 
vermoeden dat jullie dat ongetwijfeld 
heel erg goed gedaan zullen hebben, 
slimme kindertjes. 
 
De week erna besloten we toch chiro te 
geven voor de meisjes die ondanks hun examens toch nog eens naar de chiro 
wouden komen. Omdat enkel Hanna, Jeanne en Natasha er waren besloten we 
een ontspannende zondag aan de gavers door te brengen. We namen ons 
lavertje en onze viking kubb mee om ons optimaal te kunnen ontspannen. We 
dachten het jullie een beetje moeilijk te maken door de tiptiens tegen de leidsters 
te laten spelen maar al snel bleek dat jullie keigoed zijn in dat spel! Na een klein 
overleg met de leidsters besloten we dat we jullie toch wouden laten winnen, 
anders zou de overwinning voor ons natuurlijk veel te vanzelfsprekend zijn… 
PROFICIAT DUS!!!!! 

 
WIJ ZIJN TROUWENS 
SUPEREXCITED DAT WE OP 
PAASKAMP GAAN JOEPIE!!!!!! 
 
Ziezooooo dat was het voor deze 
week, geniet nog van deze 
sfeerfotos <3  
 
Eline, Ellen en Isha 
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Aspi-
meisjes 

 
www.chirosintbartel.be 

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

Hallootjes liefste aspi’s 
 

Pom pi dom, wat is er de afgelopen weken nu ook allemaal weer gebeurd? 
Euhm…  
Juist! Wafelenbak! Aangezien jullie leidstertjes heel braaf in de les zaten, weten 
we niet wat jullie daar allemaal hebben uitgestoken. Maar we zijn heel blij dat 
jullie er allemaal waren! De beloning komt nog    
 
De week erna werden twee van jullie omgetoverd tot bloedmooie (uhum) 
ijsprinsessen. Veel getover was er niet nodig natuurlijk hehe. Roos kreeg een mooi 
kostuum om boekjes uit te delen en Hanne mocht verkleed gaan als man. En wat 
bleek, het was dan ook nog eens het zelfde kostuum als de fanfare HAHA. Ok, dit 
was de laatste keer dat ik hier mee heb gelachen, beloofd! 
 
‘Aspi’s, doe maar allemaal jullie schoenen uit!’ Haha. Want met jullie smerige 
moddervoeten komen jullie niet in onze auto’s! Na jullie allemaal mooi 
geblinddoekt te hebben laten dansen (voor wie wil, Katrien heeft het filmpje), 
werden jullie per twee ergens gedropt in Everbeek. Al snel vonden jullie de weg 
naar de kerk waar de echte dropping dan kon beginnen (of was het ruiltocht?). Na 
veel te veel eten gekregen hebben overal, moesten we jullie dan ergens komen 
ophalen met de auto want het zat er al weer op.  
 
Ooit iemand al een kuiken een koprol zien maken? Nee? Wel, kom dan maar eens 
een kijkje nemen bij de Aspi’s. Meer over deze middag wil ik hier niet kwijt. Ze 
zouden namelijk denken dat we zot zijn. 
 
Zo! Dat was het al weer. 
Groetjes 
Katrien en Sara a.k.a  
Jullie heldinnen 

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 krakjes 
 

Hier zijn we weer met ons maandelijks verslag over ons superdecoole je weet 
zelluf zondagen. 
Ons avontuurlijk verhaal begint na het krakjesweekend, wat een leuk en tof 
weekend was, credits to you guys xoxo. Na het weekend was het Krakelingen, 
veel valt hier niet veel over te vertellen, aangezien de krakjes niet mogen 
meelopen.. Ach niet getreurd, zo cool is het niet hoor, beetje wandelen in het 
stad met een veel te klein of veel te groot oubollig pakje. Dus veel hebben jullie 
niet gemist hoor. 

 
Dan begint het echte chiroverhaal 

terug, met een eerste zondag die 

we nog is gaan bespreken. We 

hebben zondag het super grote en 

coole piratenspel gespeeld. Jullie 

enthousiaste leiding was alweer op 

en top verkleed in echte zeerovers, 

namelijk de beruchte piraten. Jullie 

werden onderverdeeld in 2 grote en  

belangrijke piratengroepen, 

namelijk de kapiteinen en de 

matrozen. Jullie mochten dan 

allerlei coole spelletjes spelen met als winst Inca-doodhoofdjes. Deze konden 

jullie uiteindelijk inzetten in het Piraten-casino geleid en zo meer inca-

doodhoofdjes verdienen. Met deze inca’s konden jullie telkens 1 letter kopen van 

Locatie X, waar de piraten/krakjesschat verstopt zat. Na een hele dag spelen en 

een resem aan inca’s verdiend te hebben, vonden jullie uiteindelijk de locatie waar 

de schat bedolven lag. Deze locatie was de zandbak.  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Natuurlijk, onze krakjes kennende, liepen ze met volle snelheid en enthousiasme 
naar de zandbak. Eenmaal aangekomen konden ze beginnen graven en 
uiteindelijk vonden ze de schat: een klein houten kistje, met daarin op 
piratenpapiergeschreven: “Krakje zijn is de grootste schat”.  
Maar, het was nog niet gedaan, jullie mochten een boot knutselen waarmee we 
onze schat konden vervoeren van het onbewoond eiland naar onze thuishaven. 
Verschillende kunstwerken werden in elkaar geflanselt en uiteindelijk konden we 
de schepen te water laten gaan. Net wanneer de schepen niet meer in het zicht 
waren, was het al 18u en was het al tijd om naar huis te gaan. ☹ ☹ ☹.  
 

Dit was alweer een verslagje van coole 
zondagen 
Laten we er de komende maand, nog vele 
maken. 
Groetjes jullie lieve leiding 
 

Brecht, Ferre, Stijn, Ward en Wouter 
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Speelclubjongens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Beste speelclubbers en ouders 
 
 
Hier zijn we weer om de strafste en meest spannende verhalen te vertellen die er 
maar zijn, want er is natuurlijk geen stoerdere afdeling dan de speelclub!!  
In het begin van de maand begon het al met een opleiding tot echte cowboy: we 
leerden hoe we andere echte cowboys moesten begroeten als we ze tegen 
kwamen, hoe we raceten met onze paarden, en wat een cowboy zoal doet voor 
de rest.  
 
Om dan toch eindelijk eens te kunnen besluiten wie nu echt de stoerste 
speelclubber was besloten om een wedstrijd te organiseren om dit uit te kunnen 
maken, namelijk wie-is-de-beste-speelclubber-aller-tijden-spel! De stoere krijgers 
werden op verschillende gebieden getest, niet alleen op fysiek vlak maar ook op 
psychologisch vlak. Zo werden ze getest op de manier waarop ze raadsels 
oplosten, hoe ze ermee omgingen dat hun bijna voltooide kaartenhuisje steeds 
omviel en nog veel meer. Op fysiek vlak testten we hoe sterk ze waren a.d.h.v. 
krachtoefeningen, hoe snel ze waren d.m.v. wedstrijden en hoe behendig ze het 
parcours aflegden. 
Nadat we al deze proeven hadden afgelegd en de resultaten vergeleken hadden, 
kwamen we tot de constatatie dat, u raadt het al, het allemaal even stoere 
helden zijn die allemaal evenveel recht hebben op de naam van beste 
speelclubber! 
 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De week erop was het tijd voor het het allertofste weekend, het 
speelclubweekend natuurlijk!! De leiding was al van vrijdag op de korendries om 
alles voor te bereiden voor de speelclubbers een heel weekend te kunnen 
verwennen. Spijtig genoeg hebben we vrijdag avond al afscheid moeten nemen 
van leider Allert en De Glas omdat ze zich niet goed voelde, maar leider Jarne en 
Mezelf konden het wel aan en waren dolgelukkig toen de speelclubbers 
toekwamen zaterdag morgend. Na enkele opwarm spelletjes konden we direct al 
gaan smullen (met dank aan leider Daan en Wouter). Na het eten begonnen we 
aan het mechanieker spel. De speelclub werd opgedeeld in 2 groepen en moesten 
tegen elkaar strijden om de beste auto te maken en daarna tegen elkaar te racen! 
In tal van toffen spelletjes zoals autologo's zoeken, banden testen... werden ze 
echte mechaniekers en konden ze hun auto beginnen te maken. Toen was het tijd 
voor hun auto te maken en tegen elkaar te racen. Maar omdat beide auto's 
evengoed waren zijn alle speelclubbers gewonnen. Dan na het avondeten was 
het tijd om een film te kijken. Dan mochten ze in hun bedje kruipen want zondag 
was het tijd voor de krakelingenstoet. 
 
Groetjes de beste leiding ooit!! 
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Toppers 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Het was weer een mooie maand voor onze toppers. 
 
De maand waar de liefde in de lucht hangt. Op Valentijn had de leiding een 
geweldig spel in elkaar gestoken samen met de tippers leiding. We hadden de 
toppers in groepjes naar bepaalde locaties gestuurd in het stad waar ze moesten 
wachten op andere personen. Na enkele minuutjes wachten kwamen ze op die 
plaats de tippers tegen. Met hun groepje moesten ze verschillende opdrachten 
doen en voorwerpen zoeken op verschillende plaatsen in het stad. Het was een 
super romantische dag waar ze op het einde een heel lief gedichtje voor elkaar 
moesten schrijven. 
 

Een weekje later zijn we eens lekker gaan sporten in het bos, wat niet al te 

gemakkelijk is met al de bomen die in de weg staan. Alle toppers waren heel erg 

enthousiast en waren heel actief tijdens de activiteiten in het bos. 

De zondag erna was het een dagje om te verkleden op de krakelingenstoet. Met 

onze pareltjes van toppertjes die alleen maar mooier werden in de kostuums 

moesten ze samen met anderen heel het stad doorstappen in heel mooie kleren. 

In de week erna werden er vele dagen gewerkt. Het was wafelenbak. Samen met 

de leiding en alle afdelingen hebben we 15 000 wafels kunnen verkopen in 

verschillende deelgemeentes van Geraardsbergen. Veel toppers waren jammer 

genoeg op skireis. Maar toch hebben we met de toppers en tippers heel veel 

wafels kunnen verkopen. 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Het weekend erna hadden we ons op zondag verdeeld in verschillende stammen. 
Elke stam had zijn eigen kleur. Via een grote paintball oorlog moesten ze in het 
andere teamkamp proberen geraken waarmee ze zo de kleur van het andere 
team kunnen krijgen. Buiten dit waren er nog veel verschillende opdrachten 
waarbij ze andere kleuren konden verdienen. Maar voor de toppers die dat kleur 
al hadden konden hun eigen kamp gaan verdedigen of meedoen.  
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Kerels 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Hallo daar kerels, tijd voor …. *tromgeroffel* … het artikeltje!! 
 
We beginnen eraan op een zondagnamiddag in februari. Het was een mooie 
zondag, sommigen zouden het zelfs een prachtige zondagnamiddag durven 
noemen. Het weer was top, de sfeer zat goed en last but not least er stond jullie 
weer een chironamiddag vol spel en avontuur te wachten: een heuse levende 
monopoly! Zoals het bordspel, maar dan in’t echt :)  
 
De week nadien 
verzamelden we al wat 
vroeger voor de dag 
waar eenieder een 
volledig jaar naar 
uitgekeken heeft: 
krakelingen. Jawel, de 
lente is bijna in het 
land en dat zal gevierd 
worden. Om mee in de 
stoet te lopen 
moesten jullie er 
natuurlijk wel wat 
treffelijk uitzien. 
Gelukkig was er 
genoeg schmink 
voorhanden want 
anders zou het geen 
waar geweest zijn. Of 
wacht, bij Lars was de 
schmink dan toch op 
zeker? Alleszins, goed gedaan alle kerels dat mee waren!  
 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Zeven dagen en duizenden tags in prachtige foto’s van de stoet later was het 
terug op het karmelieten te doen. We hadden een prachtig spel voorbereid, een 
patattenspel. Hoofdattractie: het patattenkanon.  Helaas was het deksel van iets 
mindere kwaliteit en dus al rap kapot. Volgende keer beter! Bon, aan het einde 
van het spel bleven we dan wel nog met twee zakken patatten zitten die we niet 
konden opschieten. Wat is de kans dat er dan toevallig nog een friteuse mee was? 
Genoeg om 100kg frieten te beginnen schellen. Na een verdiend lavertje van al 
dat schellen en eten hebben we de zondag afgesloten met sportspelletjes om die 
kilo’s weer kwijt te geraken. 
 
 
Enkele dagen later waren jullie massaal op post om wafeltjes (15 000!) te 
verkopen van deur tot deur. Alhoewel hier en daar er misschien wat pakjes ‘per 
ongeluk’ open gescheurd waren en dus op moesten hadden jullie dit zeer goed 
gedaan! Hiervoor gaat zeker nog een leuke bedankingsactiviteit georganiseerd 
worden. Merci! 
 
 
Een week later was het tijd om jullie verstand erbij te halen en tactisch na te 
denken. Er waren namelijk drie teams van farmamaffia die de macht over G-town 
probeerden te grijpen. Via tips (tussen alle zever door) met walkie-talkies en een 
soort levend stratego waar elk personage een bepaalde kracht had konden jullie 
jullie politieke invloed 
vergroten. Snelheid was 
hierbij cruciaal. Maar enkel 
de ploeg dat de andere 
ploegen genoeg kon 
saboteren bij het einspel 
was de winnaar: proficiat!  
 
 
Zozozo, de week erna was 
er geen chiro omdat de 
leiding toe was aan een 
welverdiend 
ontspanningsweekend 
woehoew! 
 
Tot volgende keer! 
Cobbaert, Dries en Evert 
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Aspi-
jongens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Oh heey jij daar, ja jij, de persoon door wie ik het liefst gelezen wordt.  
 
Je bent eindelijk aangekomen aan het plezantste stukje tekst uit dit hééééle 
boekje. Voor de nieuwe onder ons, ja écht waar, het ALLERLEUKSTAAAAAH 
werkje literatuur mede mogelijk gemaakt door de aspi’s van Chiro Sint-Bartel. Zal 
ik je eens vertellen wat wij zoal de afgelopen maand hebben uitgestoken? Want 
na zo’n een maand hebben wij wel t’ een en ’t ander te vertellen. Jij waarschijnlijk 
ook maar helaas zal ik het nooit te horen krijgen. (Moest je een onwaarschijnlijke 
nood hebben om het mij te vertellen, kan je mij persoonlijk contacteren via het 
volgende mailadres: laatmijmetrust@mopje.be).  
 
 
Dat gezegd zijnde, kan ik beginnen aan onze belevenissen van afgelopen maand. 
Buiten onze fantastische zondagen vol chiro zijn er ook een paar speciale 
evenementen gepasseerd.  
 
 
Zoals jullie ongetwijfeld al weten was er op 26 februari de traditionele 
krakelingenstoet waar wij weer vol enthousiasme onze benen lieten voor 
zwoegen. Als u toevallig een knappe jongen zag lopen tijdens de stoet, was dat 
waarschijnlijk iemand van Sint-Bartel. Want: “Wij zijn een mooie bende, wij zijn 
van de Chiro ! EJ”. Je weet wel hoe dat gaat….Oh oh oh ruiken jullie ook al de 
verrukkelijke geur van het volgend evenement. JAWEL, onze wafelenbak 
aaaaaaaa. Van 2 tot en met 4 maart gaven leiding, leden, ouders, sympathisanten,
…en zoveel meer mensen, het beste van zichzelf om voor ons breed doelpubliek 
de lekkerste wafeltjenstjens te bakken. Ambachtelijke wafeltjes zijn er niets 
tegen. Chiro wafeltjes all the way. Moest hiervan het water je in de mond lopen, 
vrees dan niet, want volgend jaar zijn we er weer met onze befaamde 
wafelenbak.  
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
mailto:laatmijmetrust@mopje.be
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Nu denk je ongetwijfeld: Wow, dit kan gewoon niet beter. FOUT, het kan altijd 

beter. Zal ik je nu eens iets vertellen wat je misschien nog niet wist? Oké dan, 

omdat je zo aandringt. Het weekend van 10-11-12 maart hebben wij, de apsi’s, ons 

leidingsvormingsweekend gehad. Onze lieftallige leiding (Peace Paus, Jef en 

Segers) kregen het weer voor elkaar om een bangelijk goed weekend in elkaar te 

franselen. But this is not your average weekend with the chiro.  

Tijdens zo een leidingsvormingsweekend gaat het er toch een pak rustiger aan 

toe dan je zou denken. Het woord spreekt voor zich, het weekend is bedoeld als 

aanloop naar onze leidingsjaren. Aan de hand van toffe spelletjes leerden we de 

belangrijke dingen over leiding zijn. Al snel bleek dat het toch niet zo evident is, 

dat leiding zijn. Chiro wordt een groot deel van je leven en je zal er dus met hart 

en ziel een dikke portie werk 

moeten in steken.  

 

Buiten de traditionele 

zondagen zijn er ook talrijke 

activiteiten en evenementen 

waar héél wat werk komt bij 

kijken. Tijdens zo een week-

end wordt je er stilletjes aan 

van bewust wat Chiro alle-

maal betekent. Er komt heel 

wat bij kijken en dat wouden 

onze leiders ons alvast 

duidelijk maken aan de hand 

van dit educatief weekend. Ik wil snel even oudleider Randast bedanken om heer-

lijk te koken voor ons dit weekend.  

Ziezo, leuke maand hé? Vind ik ook. Als je zover bent geraakt dat je deze zin leest, 

dan wil ik je feliciteren. Gewoon zomaar feliciteren. Komt ie dan.  

Gefeliciteerd.  

 

Moest je je nog steeds afvragen wat die bloemkool daar in godsnaam doet. Ik 

weet het ook niet. Het heeft ook recht op leven. Dag daaag. 
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