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

Zondag  2 april:   Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes zijn op paasweekend 
 

Zondag  9 april:   Chiro.  
       Geen chiro voor de jongens 
       (net terug van paasweekend) 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag   16 april:   Geen chiro (pasen).  
        

Zondag  23 april:   Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  30 april:   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 

 

Geachte krakjes, oudertjes en sympathisanten 
 
Al jarenlang vlieg ik rond op deze planeet, maar ik heb nog nooit zoveel meegemaakt 
bij het volgen van een paar paarse sloebers die leven op het karmelieten. Ik ben 
namelijk een bromvlieg en ik had de eer om de krakjes de voorbije weken eens te 
mogen observeren. Laat me even kort vertellen wat ik met mijn facetogen allemaal 
heb mogen meemaken. Wat hebben onze krakjes allemaal uitgespookt ? Om deze 
vraag te kunnen beantwoorden, moet ik toch eventjes kunnen terug graaien in de 
verre kronkels van mijn kleine bromvliegbrein. 

Een paar weken geleden kwamen er 3 

detectives op het karmelieten opdraven. Leider 

Wouter en Leider Ferre waren vermoord !! EN 

HET WAS DAN NOG EENS POTVOLKOFFIE 

IEMAND VAN DE LEIDING !! WELKE VIEZE VUILE 

LEIDER KON DAT GEDAAN HEBBEN ?? Niemand 

wist van iets. Jullie moesten de 3 detectives 

helpen de moordenaar te ontmaskeren, met 

welk wapen hij de moord had gepleegd en waar 

de moord plaats vond. Allereerst moesten jullie 

aan de hand van een lijst met mogelijke 

moordenaars, de juiste moordenaar proberen 

aanduiden. Dit kon doordat een paar 

moordenaars op het karmelieten rond hingen 

die het zeker niet gedaan konden hebben. 

Uiteindelijk bleef er maar 1 moordenaar over en 

dat was natuurlijk Leider Cobbaert, wie had dat 

toch kunnen denken ? wat een snoodaard. Het 

wapen moesten jullie achterhalen aan de hand 

van een memory-spel en de locatie van de moord was ergens verstopt op het 

karmelieten. Jullie kwamen tot de conclusie: Leider Cobbaert heeft leider Ferre en 

leider Wouter vermoord met een banaan aan de open dok. Wat een vreselijk tafereel. 

Bedankt krakjes om hem te helpen vangen, Leider Cobbaert zit nu veilig achter slot en 

grendel.  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De volgende zondag was het tijd voor het grote ‘de burgemeester is een armoedzaaier’-
spel. 2 burgemeesters hadden al hun geld vergokt in een casino bij de 2 casino-uitbaters. 
En ze wilden toevallig net beiden een nieuwe stad opbouwen voor hun volk. 
Dommeriken ! God zij dank waren de krakjes er weer om voor hun burgemeester 
gebouwen te kopen en geld te verdienen in het casino. Met het geld verdient van het 
casino konden jullie gebouwen kopen voor de stad van jullie eigen burgemeester. De 
burgemeesters bleven ondertussen maar onderling discussiëren wie er de beste stad 
met de beste burgemeester was. Dit kon niet anders dan opgelost worden met een 
groot eindgevecht. Bommen, atoombommen en waterbommen waren de wapens die 
cruciaal waren tijdens dit groot gevecht. Uiteindelijk bleek dat jullie de beide steden 
hadden kapotgemaakt en dus zat er niet anders op dan vrede te sluiten.  
 
 
 
 
 
 

Nu mochten ik eens mijn vleugels spreiden en 
naar een jeugdheem vliegen, genaamd ‘de 
korendries’. Wat ik daar gezien heb, was 
prachtig. Het constant kunnen aanschouwen 
van 13 kleine glimlachen was de moeite waard.   
Jullie werden ontvangen door 5 knappe 
mannen, namelijk jullie leiding. De valiezen 
werden in jullie slaapzaal gelegd en jullie 
slaapkamer werd omgetoverd tot een 
matrassenfestival waar jullie heerlijk gingen 
slapen. Opeens waren daar Ash, Misty en Brok. 
Zij vertelden jullie dat team rocket alle 
pokémons had gestollen. Giovanni had een 
machine gemaakt die alle pokémon’s had 
opgezogen. Godzijdank had Ash nog een paar 
eieren kunnen verstoppen. Pickachu leefde 
ondertussen op een eenzame berg als monnik. 
De krakjes moesten hem vinden en hem 
overtuigen om Giovanni te verslaan.  
Jullie werden ingedeeld in steen, water en 

vuur. Zo wisten jullie of jullie in het team van Brok, Misty of Ash zaten. Pickachu moest 

natuurlijk eerst gevonden worden. Aan de hand van verschillende opdrachten en 

obstakels vond team vuur/rood Pickachu als eerste en konden ze hem vangen met hun 

eerder verdiende masterball. Team vuur mochten dus Pickachu gebruiken in het 

eindspel om Giovanni te verslaan. Daarna was het tijd voor het vieruurtje, mmm lekker 

smullen smikkel smekkel smakkel. 
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Vervolg 
Krakjes 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

 
Na het vieruurtje was het tijd voor het 
eindspel: 4 gyms met als eindgym te gym 
van Giovanni. Bij de eerste gym moesten 
jullie een gat graven onder een touw en er 
met het volledige team kunnen 
onderkruipen zonder het touw aan te 
raken. Dit lukt echt natuurlijk mits wat 
valsspelen. De tweede gym was moeilijker 
dan de eerste, de krakjes moesten uit 3 
verschillende potten met bloem, confituur 
en water knikkers zien te vinden om zo 
door te lopen naar de 3de gym. In de 3de 
gym moesten jullie badges zien te vinden 
in een donker lokaal. Na deze gevonden te 
hebben mochten jullie uiteindelijk Giovanni 
uitdagen en hem verslaan. Bij giovanni 
moesten jullie vieze peperkoeken met 
ketchup van een touw afknabbelen. Lekker 
was dat hoor hihi. Uiteindelijk was het het 
team van Misty (team water) die Giovanni 
als eerste kon verslaan.  
Toen was het tijd om de maagjes weer eens te vullen met lekkere worsten met 
spinaziestoemp. Iedereen zijn buikje was mooi rond gegeten. Dat was nog al eens 
uitzicht zeg ! Na het godenmaal was het tijd voor een filmpje en werden jullie in jullie 
bedje gestopt. Zo brave krakjes heb ik van mijn leven nog niet meegemaakt ! 
 

Ik zag de zon al weer oprijzen in het oosten en zag al een paar paarse sloebers hier en 
daar piepen. Die volgende morgen werden jullie namelijk gedoopt in een echt 
beestenduel. Team tam en team wild gingen het tegen elkaar opnemen met een 
bloederig bosstratego. Team tam mocht met de prijs gaan lopen (wat nog al redelijk 
onlogisch is eigenlijk) en zo de trofee van het dierenstratego mee naar huis nemen.  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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In de namiddag stond er één vraag centraal: wie is den 
besten toartenbakken van G-town? De krakjes werden 
verdeeld in elk een bakkersgilde. De beste slagroomtaart 
maken was het doel van het spel. Maar de enige zure ziel 
in Geraardsbergen die hier niet tegen kan dat jullie een 
slagroomtaart willen maken is mattentaartenbakker Olaf 
flifflaf, die resoluut tegen de slagroomtaarten is omdat 

deze de woekerwinsten van de miljardenzaak der mattentaarten in gevaar kan 
brengen. De krakjes moesten bakkergeld verdienen en zo ingrediënten kopen voor hun 
taart. Met het geld mochten ze ook pogingen kopen om pieface showdown te spelen. 
Het bakkersteam die tijdens het eindspel de beste taart kon maken na een uitgebreide 
proeving door een panel van specialisten was de winnaar en Geraardsbergen.  
 
Ziezo, mijn verhaal zit er op. Ik vlieg terug naar een ander oord, want na zoveel 
varkenstreken heeft een bromvlieg toch wel nood aan een beetje verlof, is het niet ? 
Vele groetjes en smakkerds van de krakjesleiding xoxo 
 

De heldhaftige Stijn, de stoere Ferre, de sterke Brecht, de mysterieuze Wouter en de 

coole Ward 
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Speelclub
-jongens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Liefste speelclubbertjes 
 
Het is weer tijd voor ons maandelijks artikeltje. Eerst en vooral hopen we van de 
leiding uit dat jullie het jaar goed en probleemloos zijn kunnen starten. Zoals 
jullie weten hadden wij in januari een hele maand examens dus hebben we 
speciaal voor jullie de beste vervangleiding gezocht. We weten wel dat we 
onvervangbaar zijn, maar we hebben ons uiterste best gedaan en waardige 
vervangers gevonden. De eerste zondag van Januari zijn leider Sander en 
Holvoet van jullie echt bouwvakkers komen maken. Jullie kregen allemaal een 
bouwvakkershelm en werden aan de hand van spelletjes tot echte waardige 
bouwvakkers opgeleid.  
 

 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De week nadien was het tijd voor een uitstap naar het mooiste provinciaalse 
domein van het land, De Gavers. Waar jullie menige baantjes hebben kunnen 
trekken en duizenden keren door de buis zijn geweest. De week nadien waren 
leider Jasper en Jarne al klaar met hun examens, maar omdat er nog niet genoeg 
leiding was bij de rakkers hebben jullie met hun een spel gespeeld. De week 
daarop waren we weer verenigd en hebben we een heus cowboy spel, al had 
leider Glas callboy verstaan ;). De speelclub moest eerst een stok gaan zoeken en 
een paardenhoofdtekenen, om zo hun eigen ros te maken. Daarna leerden ze om 
elkaar te groeten als echte cowboys en nog zo veel meer. Dat was het weer voor 
deze maand en tot volgende maand met meer super stoere verhalen. 
 

Groetjes Leider Dries, Allert, Jarne en Glas      
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Rakkers 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Dag beste rakkertjes we hebben weer een drukke maand vol plezier achter de 
rug. Zo beginnen we ons artikeltje met de onze laatste zondag. 
Op zondag 12 februari gingen we met de rakkers naar de korendries om samen 
met de meisjes een paar spelletjes te spelen zodat we onze band met de meisjes 
te versterkken en voornamelijk om te tonen dat de jongens beter zijn dan de 
meisjes. Hier zijn een paar sfeerbeelden.  

De week daarvoor hebben we dan iets heel speciaals gedaan. Dan kwamen er 
namelijk 2 veeboerkes af die zoveel mogelijk vee wou hebben in België. Dus 
moesten de rakkers elk een familie helpen om deze hun veehandel uit te 
breiden. Zo moesten ze koeien verdienen, maar ook eten. Want als de koeien na 
een tijdje geen eten hadden stierven ze op dat veld en moesten ze nieuwe 
koeien verdienen. 
De ploeg van Nordine heeft dit uitstekend gedaan en dan ook gewonnen zij 
hadden duidelijk meer koeien in België en omdat Nordine het zo goed had 
gedaan in het spel kreeg hij dan ook de prijs van rakker van de week. 
De week daarvoor deden we een hele boel spelletjes door elkaar heen. Zo 

deden we koeienvoetbal, hockey, netbal, etc. De bedoeling was om te zien welk 

team er hop het einde van de dag het beste was. 

Dan sluiten we nog af met een stripje voor onze liefst rakkers.  

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

 
www.chirosintbartel.be 

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

Dag lieve toppertjes, 
 
Toen de meerderheid van de leiding examens hadden, was de geweldige PJ er 
nog om jullie in het oog te houden op deze geweldige zondagen. 
Hierbij was oudleider damien er ook om te helpen. We waren gaan zwemmen in 
de gavers met alle afdelingen. Daar hebben we vanalles gespeeld en hebben we 
gezien dat er wel een paar water ratten bij ons zitten. 
 
Een weekje later zijn we samen met de kerels naar het heilig hart geweest. Om 
daar van de bevroren helling af te schuiven/vallen. Misschien komt er volgend 
jaar zelf sneeuw. Waarmee we dan de berg rapper kunnen afglijden. 
De Zondag erna had de leiding het efjes rustig. Die dag hadden ze nieuwe 
leiding voor 1 dag, De Aspi’s. Zij hadden een groot spel gemaakt dat over 
rappers en gangsters ging. Hier werden ze verdeeld over verschillende gans van 
G-Town. Elke gang wou de beste worden die er ooit heeft bestaan. Maar de 
enigste manier om de beste te worden was door iedereen te verslaan in 1 grote 
Rap Battle. 
 
En toen was het gedaan met de examens. Toen kwamen de geweldige leiding 
allemaal terug van de examens en waren we weer met ons vieren. Toen hadden 
we de toppers opdrachten laten doen om bakstenen te verzamelen om “The 
Wall Of Trump” te bouwen. Ze moesten hierbij een bepaald aantal stenen 
verzamelen om de opdracht te voltooien. Als die opdracht voltooid werd kregen 
ze de zondag erna iets speciaals. En ja het is jullie toch gelukt. 
En zo gezegd zo gedaan. De volgende zondag hadden we een variant van 
momopolie gedaan in het thema van trump, als extraatje had de leiding 
voorzien van heerlijke mexicano’s die we tijdens het spel hebben gegeten.  
 

Jochen,Pj,Bjarne,Dickson 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Aspi-
jongens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

Beste aspiranten van st bartelkens,  
 

Na de lange donkere examenperiode was het opeens tijd voor nekeer iets 
anders, VALENTIJN! Weulen op baan om af te spreken met de vrouwtjes en 
mannekens van het prachtige chiro albatros. Hier hebben we letterlijk nen 
helen namiddag ons goe geamuseerd en hebben we deze mensen wa beter 
leren kennen, hieronder enkele foto’s van de toffe namiddag:   

 

 

Groetjes en tot zondag!  
Segers, Joontje en Jeffie 

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

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Dag lieve paarse schatten van ons! 
 
Onze zondag was begonnen met een klein beetje sneeuw. We moesten Sjakie 
een jas, wanten, sjaal aandoen want hij had niet zoveel aan. Hiervoor moesten 
jullie natuurlijk spelletjes spelen. Zogezegd, zo gedaan. We speelden super veel 
spelletjes en toen het donker was had Sjakie het plots al veel warmer. Hij had 
ook veel meer kleren aan.  De week erna waren we allemaal heel blij want jullie 
hadden opnieuw 5 leidsters! Iebe en Marthe waren eindelijk terug want hun 
examens waren gedaan! J We speelden een muziekdoosspel. We moesten een 
pakketje rondgeven in een kring en er mocht altijd 1 kindje een papiertje afdoen. 
J Het laatste spelletje dat we toen gespeeld hadden was de stoelendans, leidster 
Marte en Femke speelden mee en ze dachten dat ze konden winnen van jullie 
maar toch niet! Alweer een super toffe zondag achter de rug!  
Op een zondag kwam er een pannenkoek op bezoek en 3 bakkers. Jullie waren 

meteen heel enthousiast want jullie hadden een klein vermoeden over wat we 

vandaag gingen spelen. Een pannenkoeken spel natuurlijk! Eerst moesten jullie 

spelletje spelen om eitjes te verdienen, de bloem, de vanillesuiker en de melk.  

Als jullie dat allemaal hadden 

dan konden Leidster Lisse en 

Femke beginnen aan de 

pannenkoeken terwijl jullie nog 

wat spelletjes aan het spelen 

waren. Iedereen kreeg speciaal 

(ook omdat het lichtmis was) 

een super lekkere pannenkoek. 

Het heeft bij iedereen wel 

gesmaakt! Bij de leidsters ook! J  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Ons laatste spelletje dat we gespeelt hebben was voor Valentijn <3  jullie moesten 
het hart vullen met lucht maaaaar dat kon niet zo maar he! Jullie moesten 
daarvoor spelletjes spelen, we hebben een nieuw spelletje geleerd he: ik (naam) 
rippelstippel, zonder stippels, vraag aan (naam) rippelstippel zonder stippels, 
hoeveel stippels heb jij? Het staat er nog eens bij. Oefen maar goed dat jullie het 
allemaal kunnen tegen Paaskamp! Jaja dat is niet meer zo lang! Wij kijken er al 
naar uit en hopelijk gaan er veel pinkies mee! Het is ons ook gelukt om het hart te 
vullen dus er is weer genoeg liefde in de wereld door jullie!  
 
Veel dikke knuffels en kusjes  
 
Liedster Annabel, Lisse, Iebe, Marte en Femke  
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Speelclub
-meisjes 

 
www.chirosintbartel.be 

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

Liefste speelclub,  
 
We hebben er weer een maand vol plezier opzitten! 
Een zondag plezier waarin we naar de cinema zijn geweest. Jullie kozen de film 
ballerina en jullie werden na de film allemaal echte ballerina’s!  
De week daarna waren de bouwplanners vergeten hoe ze een feestje moeten 
bouwen. Gelukkig was de speelclub er om alles voor hun te doen! Jullie moesten 
podium verdienen en de hapjes en drankjes. Na lavertje hielden jullie de mooiste 
dansjes en toneeltjes op het podium! Proficiat meisjes!  
14 februari is het natuurlijk Valentijn maaaar… Cupido was langs gekomen op de chiro 
want hij had een probleem! Hij wist niet meer welke persoon bij wie hoorde en wie op 
wie verliefd moest zijn! Zijn liefdespijlen konden niet worden afgeschoten L Dit was 
natuurlijk geen probleem voor jullie om de koppeltjes weer samen te brengen. Met 
enkele tips die verstopt lagen op de chiro en de opdrachten die jullie tot een goed 
eind brachten is het jullie gelukt cupido zijn probleem op te lossen. Zo konden alle 
koppeltjes gezellig valentijn vieren. 
 
Maar bij ons op de chiro is het elke zondag valentijn want de leidsters zien jullie 
graag!!! 
 
Xxx Ruth, Astrid, Lindsy, Emma en Bazi 

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

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Dag liefste kwiks!  
 
Na een aantal weken zonder jullie geliefde leidsters doorgebracht te hebben en de stage 
van de aspi's waren onze examens gedaan en konden wij terug naar de Chiro! 
JOEPIEEEE!  
 
Het eerste spel was een pannenkoekenspel! Ja hoor, lekker eten! Maar die 
pannenkoeken gingen zich natuurlijk niet zelf bakken. Jullie moesten de ingrediënten 
verdienen aan de hand van een stadsspel. Blijkbaar was de tip om naar het ziekenhuis te 
gaan niet helemaal overgekomen en gingen jullie allemaal naar de kerk! Wat helemaal 
niet de bedoeling was, daardoor stonden jullie al snel terug aan de korendries( want de 
kerk was een van de laatste posten). Er was duidelijk wat chaos, maar na een tijdje kwam 
het allemaal goed en hebben we jullie een beetje geholpen.  
De week daarop speelden we een ' wie is het spel'. Bij de eerste opdracht werd iedereen 
al vuil met bloem en water, maar dat vonden jullie niet erg natuurlijk! Sommigen hadden 
zelf een heel goede techniek om minder vuil te worden. Omdat het die dag geregend had 
lag het nogal een beetje modderig en doordat we veel spelletjes buiten speelden was het 
nogal ploeteren, maar geen enkel onder jullie dat dat erg vond. Sommigen vonden de 
modder zelfs zo leuk dat je ze ermee gingen smijten ( Hanne en Noor ;) ).  
 
De week daaaaarnaaaaa was het tijd voor KWIKSWEEEKENDDDDD JOEPIEEEEEE. We 
hadden een briefje in jullie brievenbus gedaan, maar sommigen wisten dus al wat we 
zaterdag zouden doen. Jullie hadden in de brief zitten neuzen! Stoute kwiks! ;) mopje  
Zaterdag gingen we dus naar Sealife en jullie waren super enthousiast! Eerst moesten we 
heel lang op de trein zitten, dat vonden jullie niet leuk want na amper 20 minuten kwam 
de vraag :' hoe lang nog leidster?' , maar het was het wachten zeker waard. Van 
waaiervissen tot haaien tot zeehonden hebben we kunnen spotten. We hebben enkele 
shows bijgewoond en dat was dus echt de max he! Jullie waren ook supergeïnteresseerd 
naar hoe de otters en pinguïns leefden. Eenmaal terug op de Chiro hebben we voor jullie 
spaghetti gemaakt en nog een filmpje gekeken, daarna was het tijd om te slapen. Zondag 
hebben we eerst een quiz gespeeld en een stadsspel gespeeld. Jammer genoeg waren 
enkele van onze eitjes dat we verstopt hadden verdwenen :(  
 
Veel liefs 
De leidsters  
 

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


 20 

 

Tippers 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Heey liefste en coolste tippers van de hele wereld!! 
 
Er zijn weer heel wat leuke weken achter de rug!   
Jullie moesten een Valentijndate zoeken voor Yara en Jolien, SUPERSPANNEND! Al 
waren sommigen niet zo blij met de knappe boys die we jullie hebben 
voorgeschoteld….. Gelukkig kregen de leidsters Leonardo en ‘dienen van Divergent’ ;) 
Onze date was zeker geslaagd! Ook het stadsspel die de Aspi’s voor jullie in petto 
hadden vonden jullie hopelijk super-mega-de-max! Jullie kregen ook de keuze om zelf 
een spelletje te kiezen, en natuuuuuuurlijk kozen jullie voor ruiltocht! Amai jullie zijn 
daar goed in ;) vooral in het bijhouden van al het lekkers dat jullie kregen (hé Lore, 
alles in je kap en jas steken). We hebben natuurlijk alles opgegeten en opgedronken. 
Zo’n ruiltocht zouden jullie elke zondag wel willen doen hé! ;) Dan hebben we nog het 
super-mega-fantastisch-cool weekendje achter de rug! Jullie ‘babbelutjes’ waren al 
mega enthousiast bij het begin, het was tof om te zien dat jullie er veel zin in hadden!  
 
De eerste dag moesten we natuurlijk vroeg opstaan om aan onze activiteit te 
beginnen. We speelden NERVE, jullie hebben al jullie opdrachten voltooid en 
supergrappige filmpjes en foto’s gestuurd! Jammer genoeg een klein beetje gesukkeld 
met de film…… maar die kunnen jullie ook bekijken op popcorn time (met 
ondertiteling ;)). Daarna was het tijd voooooor… JUMPSKY!!! Superleuk! Jammer dat 
Anouk ziek was :(! Een uur lang springen en de volgende dag spierpijn…Teken dat we 
ons geamuseerd hebben! De frietjes hebben ook gesmaakt! (mopje we moesten het 
doen met een broodje…). Later op de avond hebben jullie jullie kennis bovengehaald 
bij onze megacoole quiz, en zondag was er het superduper Valentijnspel met tha 
boyzzzz. Dat vonden jullie jammer genoeg minder leuk… Maar de gedichtjes waren 
wel heel mooi! ;) Een mooie afsluiter van het tippersweekend zou ik zeggen! We kijken 
al uit naar de komende zondagen, met weer veel spelletjes en plezier!  
XOXO, the watchers aka jullie liefste leidsters  
Sarah, Yara, Itza & Jolien  
xxxxxxxxxx 
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Liefste Tip-tiens  
Na dagen, weken en maanden zonder ons was het drie zondagen geleden 
eindelijk weer eens Chiro met jullie eigen leidsters. Wat hadden we jullie gemist! 
En aan jullie ‘talrijke’ opkomst te zien jullie ons duidelijk ook. J  
Geen beter spel om onze hereniging te vieren dan met een stadsspel. Ellen-
maakt-Instagram was geen stadsspel zoals een ander. Nee, nee, alles lag in jullie 
handen. Het spel was simpel: Ellen gaat Instagram maken (al dan niet onder 
lichte dwang van Isha en Eline) en jullie mogen alles beslissen. De profielfoto, de 
bio, de eerste foto die geplaatst zal worden en last but not least moesten jullie 
ook volgers verzamelen. Want wat is het allemaal waard zonder volgers? 
#folowforfolow #likeforlike #ifollowevereyone  
En zo gezegd zo gedaan. Wanneer iedereen nog maar goed en wel thuis kwam 
na de Chiro verscheen daar al die eerste foto van Ellen. Joepie! Welcome to the 
other side Ellen Janssens!  
Eén week later, dezelfde dag, dezelfde plaats, dezelfde gezichten maar een 
ander spel. Jullie vertrokken op de Korendries en dat was het dan ook. Gewoon 
de pijltjes volgen, niet al te moeilijk, langs de mooiste pareltjes die 
Geraardsbergen te bieden heeft alsook langs de donkerste en gevaarlijkste 
krochten (iets aan het water en iets met een rondpunt). Uiteindelijk kwamen 
jullie toe op jullie bestemming en wat een leuke middag was het! Wij gaan 
bowlen, joepie! Echte talenten zijn jullie, de competitie was bikkelhard met maar 
enkel kleine puntjes verschil. Proficiat aan Saartje en leidster Isha!  
Alweer één week later stonden we klaar voor wat een reuzeleuke zondag 
wordt. De Korendries was even de Korendries niet meer maar een prachtig 
resort in Thailand. Valentijn zit er aan te komen dus kregen we bezoek van de 
jongens. Yes! Welkom op Temptation Island. Na enkele spelletjes, leuke dates en 
een romantische picknick was het tijd om afscheid te nemen. L We zullen niet al 
te veel details vrijgeven maar hieronder vinden jullie enkele sfeerbeelden om na 
te genieten.  
Dit was het alwaar voor de voorbije maand.  
Zoentjes en knuffels van jullie favoriete leidsters!  
X X X 
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Lieve aspiranten 
We kunnen helaas weinig vertellen over de laatste weken. Well done trouwens: 
jullie stages waren origineel en de kinderen hebben zich duidelijk geamuseerd. 
Het thuis-stadsspel was blijkbaar wel fijn (ik wou ook meedoen!) en jullie 
hadden ons duidelijk gemist. Behalve Clara, want die zat ergens op een 
familieweekend. Het liefdesvuur van jullie leidsters brandde. Jullie taak: de vlam 
zo snel mogelijk doven. Hanne nam het dapper op tegen Roos en Luka. Zolang 
jullie opdrachten wonnen bleef het water in de emmer steigen. En Hanne won, 
omdat de kaars in het water sukkelde. Foutje van de leiding. Om dat te vieren 
hebben we nog wat gegeten. Want ’t was vier uur. Aja. 
Omnomnom. 
Eten. ’t is alsof onze zondagen maar om 1 ding draaien. De Montana gaat nog 
een fortuin verdienen dit jaar (; Redenen om te eten: 
Iemand maakt per ongeluk teveel dessert en bengt het mee naar de chiro. 
Tiramisu for life. 
Emo-food (slechte punten, bad hair day, ldvd...) 
Die ene week van de maand waar chocolade en ijs nog lekkerder zijn dan 
anders. 
’t Is feest, verjaardag, nieuwjaar.. Moeten wij trouwens geen 
nieuwjaarsreceptie houden? ** 
’t Is vier uur. Ahja, vieruurtje. Chips en cola en fanta. Omdat dat moet van ons 
geloof: chirozondag. 
We hebben maar mooi goed gewerkt op Duveltrophy en de leidsters hebben zin 
in iets anders dan chips en cola en fanta. Dat geld moet goed besteed worden. 
Dus we bestellen wafels en pannenkoeken en chocomelk en koffie. En koude 
melk, want Hanne houdt van koude melk. Liefst met koekjes. 
We leerden van Clara dat normaal doen niet altijd een optie is in haar leven. 
Maar dat hadden we zelf ook wel kunnen bedenken. Nee? 
Luka: Misschien moeten we eens werken aan een fotoglimlach. ’t Wordt 
griezelig, da hoofdje op die selfies :D 
En enkele kiekjes: we zijn zo fotogeniek *ahum* 
XOXO 
Katrien en Sara 
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