
   

 

Afgiftekantoor Kaai – postkantoor Geraardsbergen 1 

De chirokrant verschijnt maandelijks maar niet in augustus 

Erkenningsnummer : P002906 
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CHIROKRANT 

Maandblad van  
Chiro Sint-Bartel Geraardsbergen 
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Kalender 
 
     
 

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 
 

Zondag  4 juni :   Jongens Geen chiro       

              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  11 juni :   Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  18 juni :   INSCHRIJVEN KAMP van 13u30 tot 14u30 
       Chiro. (Geen chiro vanaf tito’s) 
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  25 juni :   INSCHRIJVEN KAMP van 13u30 tot 14u30 
       Chiro. (Geen chiro vanaf tito’s) 
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 
I 
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Krakjes 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Kom dichterbij, zet je rustig neer en smijt alles weg dat je zou kunnen afleiden van de 
woorden van dit verhaal. Ik wil jullie vertellen over de dappere avonturen van een 
legendarisch barbaren volk: de Krakjes van de heilige plek Sint-Bartel. Er zijn veel 
verhalen om te vertellen over deze dappere kerels, maar nu is het tijd voor het verhaal 
van de Krakjes in Pepingen. 
 
Heel lang geleden heeft deze grote groep alles opgeofferd om 4 dagen lang de 
gebieden rond het kasteel van Pepingen te verkennen. Ze moesten alles achterlaten: 
hun familie, hun schattige knuffels, de kilo’s snoep van hun vorige tochten… maar dit 
kon hun allemaal niets schelen. Geen tranen werden er gelaten tijdens het afscheid, in 
tegendeel: met een lach op hun gezicht  vertrokken ze met hun kin de lucht in om het 
kasteel volledig te personaliseren. Wat er deze dagen allemaal gebeurde is onmogelijk 
om te begrijpen, het is zo absurd, zo compleet gestoord, zo een verzameling van 
onsamenhangende gekkigheid dat je er zelf moest bij zijn om het te geloven. 
In de verte zagen de Krakjes 4 rare snuiters ruzie maken. Ze hadden zeer rare pakken 

aan. éen van hun had een raar kruis rond zijn nek, de ander gekke krullen aan zijn hoed, 

nog éen met een kleurrijk gewaad, en de laatste… ja de laatste was eigenlijk niets op 

aan te merken. Juist dan dat zijn kleren een beetje te veel spanden, maar dat komt niet 

door zijn kleren. Het waren afgezanten van de 4 grootste religies in deze mooie wereld. 

Een Christen, een Jood, een Moslim en een Atheïst. Ze maakten ruzie om de meest 

belachelijke reden: wie nu eigenlijk de echte God is. ze probeerden elkaar te overtuigen 

met allerhande argumenten, maar ze spraken maar lege woorden met elkaar, er 

ontstonden ruzies en zelfs oorlogen door dit argument. Er zou een wonder nodig 

moeten zijn om deze 4 overeen te laten komen. Gelukkig werd dit wonder 

gepersonifieerd door de Krakjes. De Krakjes wisten namelijk allang wie de enige, echte 

God is. Koning Sint-Bartel, de God van de Chiro. Ze namen de kwaadmakers mee op een 

tocht, om de 12 regels van het Chiro geloof te leren. En enige heropfrissing deed de 

Krakjes ook deugd. Enkele van deze regels zijn bijvoorbeeld: geen ruzie maken, zwijgen 

als de leiding spreekt en de belangrijkste STOPPEN MET ZAGEN. Maar dit wisten de 

Krakjes allemaal al lang.  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Moe van deze vermoeiende opdracht waren de Krakjes blij met een stevige maaltijd die 
ze voor hun geschoteld kregen. Krakjes zijn namelijk echte mannen, en echte mannen 
kunnen natuurlijk niet voor hun eigen eten zorgen, dus namen we een paar zeer 
knappe en getalenteerde kookouders mee op deze toch naar Pepingen. Zou zouden 
ons 4 dagen lang weer de energie geven die zo noodzakelijk is. nooit werd er geklaagd 
over het eten, iedereen at al het eten met plezier op, er werd elke keer wel 49 keer 
achter een nieuw rijkelijk belegd bord gegaan. De kookouders raakten zelfs soms in 
paniek omdat deze kleine varkentjes meer aten dan ze verwacht hadden. En ze weten 
in wat een hongerig krakje zijn gemoedstoestand kan veranderen. 
 
’s Avonds kwam Jan met Vrees op bezoek. Jan met Vrees is maar een simpele boer, met 
een oogje op de dochter van de Koning. Helaas heeft Jan met Vrees- zoals zijn naam 
wel al duidelijk maakt- schrik van alles wat er ook maar een beetje gevaarlijk uitziet. 
Lieveheersbeestjes,  vliegen, kleine schattige hondjes, … Jan met vrees vreest ze 
allemaal. Maar met die angst maakte hij natuurlijk nooit kans op de hand van deze 
bloedmooie verschijning. Gelukkig waren daar opnieuw de Krakjes, de meest dappere 
van alle Chiro afdelingen. Zelf de leiding zijn zo dapper niet. de Koning had een groot 
toernooi georganiseerd met allemaal verschillende opdrachten, en de krakjes zouden 
jan met vrees helpen deze uit te voeren. Zo moest er een zwaard uit een steen 
getrokken worden, stekelvarkens vangen, schatten zoeken. Maar deze opdrachten 
waren maar kleine voorsmaakjes voor het echte avontuur. En tocht door het duidelijk 
duisterbos. LEVENSGEVAARLIJK! Een bos gemaakt in je ergste nachtmerries, vol met 
vampieren en vleesetende planten. De krakjes werden ernstig toegetakeld door de 
Vleesetende planten, hun tanden beten diep in de schenen van de Krakjes. En dappere 
Nand heeft zich opgeofferd voor de veiligheid van de anderen, met zijn gezicht viel hij 
de vleesetende planten aan. zij beten in zijn mond, oren, ogen… vol met wonden zat 
hij, maar hij beet dapper terug. En zo konden de Krakjes en jam met Vrees ontsnappen 
uit het duisterbos en kreeg Jan met Vrees de hand van de oh zo verleidelijke prinses. 
Doodop kropen de Krakjes in Bed, klaar voor nog 3 dagen vol avonturen.µ 
 
De dag nadien moesten de krakjes om 2 uur ’s ochtends op staan, iets te vroeg voor 

sommigen. Uit sommige  ogen werden er kilo’s vettige pap van Klaasvaak gewreven, 12 

koppen koffie later waren de krakjes weer een beetje menselijk, en kon er een deftig 

gesprek over de toestand van de maatschappij gehouden worden. Maar wat zagen ze 

toen hun ogen na een paar uur eindelijk weer open gingen, hun leiders waren er niet. Er 

was een nieuwe leider in hun plaats! Leider Tuure was zijn naam. Leider Tuure moest 

zich namelijk bewijzen tegenover de Krakjes of hij het wel waard was leider te mogen 

worden van de met prijzen bekroonde beste Chiro van de Westerse Wereld. Leider 

Tuure zijn hobby is duivenmelken. Nee Krakjes, voor de duizendste keer, Duiven hebben 

geen uiers en je kan ze dus niet melken. Duivenmelken is namelijk de eervolle sport van 

het racen met Duiven.  
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Vervolg 
krakjes 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Door verschillende opdrachten leerden de krakjes alle technieken van het vak. En op 
het einde van de dag moest er een grote race worden gehouden, want de beste duif 
die werd gekocht door meneer ching ping pong. Een rijke chinees die 100 miljoen 
miljard doekoe wou betalen voor de beste duif van Vlaanderen. En wat vonden de 
Krakjes van Leider Tuure, wel die was met glans geslaagd, maar uiteraard blijven de 
oorspronkelijke krakjesleiders nog altijd de beste, maar leider Tuure mocht van de 
Krakjes alvast zeker nog eens terugkomen. 
 
De volgende ochtend hadden de krakjes het nog moeilijker om op te staan, aan de 

wasplaats keken sommigen van hun doelloos vooruit. Denkend een niets, een aapje 

met cymbalen in hun hoofd, absolute stilte. Nu pas na 34 koppen koffie kon er weer 

gesproken worden over het dalen en stijgen van de aandelenkoers. Maar wat nu weer! 

De leiding begrepen deze woorden helemaal niet. Que? Que? Que?  Wat bleek, dit 

waren helemaal  niet de leiding van de krankzinnige Krakjes, het waren snorren 

dragende Mexicanen. Que? Que? Que? Er werd een vertaler bijgehaald, en die kon 

zorgen voor een duidelijke overeenkomst tussen de krakjes en de Mexicanen. Wat 

bleek, de Mexicanen waren op de vlucht van de armoede van hun land. Ze waren op 

zoek naar een nieuw begin, een toekomst in het Verenigde staten van Amerika. 

Pepingen is namelijk een wereldbekend grensdorpje waar jaarlijks miljoenen 

Mexicanen oversteken.  Maar dit bleek simpeler gezegd dan gedaan, die venijnige 

onzinsprekende Donald Trumpst, de president van Amerika had namelijk een muur 

gebouwd recht tussen Amerika en Mexico. Maar de krakjes hadden een plan, als 

goedkope arbeiders stelden ze hun hulp in om de muur te bouwen, mar stiekem 

saboteerden ze de muur onopvallend. Eenmaal de muur stond waren er net zoveel 

gaten als in een Zwitserse gatenkaas. Maar dit had President Trumpst al vrij snel door, 

hij zet 3 bloeddorstige desert rangers rond de muur, met echte kogels schoten ze elk 

Krakje neer dat ze zagen, allemaal in de naam van Justitie! Maar als gladde sidderalen 

glipten de krakjes en de Mexicanen zo door de gaten van de muur, recht in het land 

van dromen. AMERIKAAAaaaAA.  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Om hun overwinning te vieren werd een gigantisch kampvuur gebouwd. Van over de 
hele wereld zagen ze de rook, en roken ze de smeltende marshmallows die langzaam 
smolten in de knetterende vlammetjes. En moe, maar trots kropen de krakjes in hun 
bedje. 
 
En de volgende dag….. de volgende dag zat het kamp er al op. 
 

Wil je ook zien wat deze bende nog meer in zijn mars heeft?  
Dan moet je zeker mee op  bivak. Dan vertel ik jullie meer. 
 
Vriendelijke groetjes,  
Leider  Wouter, Leider Ferre, Leider Wardje, Leider Brecht en leider Stijn. 
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Speelclub 
jongens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

 

Tofste speelclubbers en ouders, 
 
Hier volgt het verslag van een ongelofelijk cool, plezant en gek kamp! Het begon 
allemaal op de eerste dag toen we allemaal waren aangekomen in Pepingen zat 
de sfeer er natuurlijk al goed in. Terwijl jullie aan het spelen waren was de sterke 
speelclubleiding aan het vechten om voor jullie de beste plaatsen te kunnen 
bemachtigen om te slapen. En wat had je gedacht, tegen een afdeling als ons kan 
niemand op dus hadden jullie toch wel niet de stapelbedden in de grote zaal 
zeker. Als we allemaal geïnstalleerd waren begonnen we met het afsprakenspel 
zodat jullie goed wisten wat wel en niet mocht op kamp. Na het spel was het al 
etenstijd en daarna volgde nog een sportavond. En zo was de eerste dag al 
voorbij.  
 
Dag 2 begon met de stage van de aspirant en dus met het mannen-van-’t stad-
spel! In de voormiddag kregen we allemaal opdrachten die te maken hebben met 
de mannen van ’t stad om zo geld te verdienen voor de steden van de ploegen. In 
de namiddag begon elk team aan zijn stad te bouwen om zo de mooiste en 
grootste stad te bekomen. Als de steden eenmaal af waren, begon het epic 
eindspel waarbij het de bedoeling was om als enigste over te blijven en dus de 
andere kapot te maken. Al snel was het miezerige stadhuis van de ene ploeg in as 
opgegaan terwijl het sterke fort van de andere ploeg er nog stond. Maar al bij al 
had niemand gewonnen want door de massale aanvallen waren de beide steden 
verwoest.  
 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Na dit fantastische spel stond er jullie nog een spel te wachten namelijk het enige 
echte “paasspel”. Jullie moesten heerlijke chocolade zien te verzamelen om die 
tot letters te smelten. Hierna zouden de aspiranten er een scrable mee spelen en 
zo konden we zien welke paashaas het recht had om te blijven bestaan. De 
uiteindelijke terechte winaar was paashaas Ferrieee! 
 
Op dag 3 waren jullie heel gelukkig want.. jullie eigen knappe leiding was er weer!! 
We zijn er direct ingevlogen met ons boerenspel! We hadden de knappe boeren 
van Hiére en de boeren van Brugge. In de voormiddag werden jullie verdeeld in 
deze twee groepen door een glibberig eiken op jullie eigen hoofd te vernietigen! 
De ene kwam er al wat droger vanaf als de andere.  
Aan de hand van allerlei boerenopdrachten konden jullie dan centjes verdienen 
dat jullie nog hard zouden nodig hebben. Hier bleek al snel dat de boeren van 
Brugge veel beter bezig waren maar niet gevreesd in de namiddag kan alles nog 
veranderen! Eerst gingen we een lekker snackje eten om er terug tegenaan te 
gaan. Direct na het eten liepen jullie van post naar post om er voor te zorgen dat 
jullie gewassen niet rot werden en zo snel mogelijk tot hun recht kwamen om dan 
weer door te verkopen! Beide teams waren hierin zeer gedisciplineerd. Waardoor 
we op het einde twee evengoede ploegen hadden en, vrienden dat we zijn waren 
we ook direct akkoord met een samenwerking tussen onze twee boeren dorpjes.  
 
Nu zou je denken dat we efjes zouden op ons bed gaan liggen om rustig na te 
genieten van alles wat we hebben meegemaakt. Maar nee hoor we wouden jullie 
kennis testen aan de hand van een sjiquen kwis. Na een tijdje hadden de 
verliezende ploegen wel genoeg aan al die overheerlijke kauwgom. Dus hebben 
we jullie uit jullie leiden verlost en zijn we na een prachtig kamp eindelijk in ons 
bedje gedoken. 
 
Wij vonden het een superkamp en we hopen jullie ook!!! Vele liefde van jullie 
lieftallige leiders: Jarnekenst, Glas, Allert en Drieskeeen! 
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Rakkers 

 
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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Toppers 

 
www.chirosintbartel.be 

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

Dag liefste Toppertjes 
 
Wat een klein kamp was dat… fantastisch in 1 woord. 
 
Het begon op een mooie ochtend in het karmelieten. We stonden allemaal klaar om een 
helse tocht te doen op onze fiets. We reden wel zeker 1/13 van de Ronde van 
Vlaanderen. Maar dat deden we met verve. Na 20min fietsen kwamen we aan in 
Pepingen. We hadden nog veel energie over dus speelden we nog enkele spelen. En s 
avonds speelden we nog een spelleken black box. 
 
De volgende stonden we op met een zware beat want het was new kids Nitro dag. We 

verdiepten ons in de marginale cultuur en streden en strijd tussen Maaskantje en 

Skeerdonk. De strijd duurde lang en hard maar werd gewonnen door niemand. S 

avonds speelden we nog een groepsspel. De paashaas stopte er mee en we waren 

opzoek naar een nieuwe. Van horen zeggen waren de Toppers het beste. 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Op onze derde dag waren we beland in een zandbak. Het was tijd voor ons oud Egypte 
spel. Slecht één iemand kon God worden. Anderen konden gaan voor farao, plebs, 
clerus en slaaf in de hiërarchie. Uiteindelijk was Jorben onze enige echte God  
De laatste dag reden we natuurlijk vlekkeloos en zonder moeite naar huis en hebben 
we nog fijn geslapen in dromenland. 
Veel kusjes van de toppersleiding Bjarne, Dickson, Jochen en PJ 
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Kerels 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Dat de ronde na al die jaren nog eens door Geraardsbergen ging, konden we niet zomaar aan 

ons laten passeren he (verstojet ☺ ). Azo een volksfeest wou iedereen vanop de eerste rij 

meemaken en dus trokken we naar de vesten waar we op groot scherm de ronde konden 

volgen en de renners van dichtbij zagen passeren. 

Eenmaal dat ze gepasseerd waren, was de lol er wel af en trokken we terug naart 

karmelieten waar we ultiem hebben gechild en genoten van de eerste zon van het jaar. 

 

De week erna was het al zover: paaskamp. Het moment waar iedereen al een half jaar naar 

uitkijkt. Tot jullie grote verbazing was de fietstocht zonder Smettah en Cobbaert maar werd 

jullie een loodzware tocht voorgeschoteld door  Sander (Somers, den blonde krullenkop van 

de oudleiding) en Evert. Het oorspronkelijke parcours over 5 bergen kon wel wat minder 

zwaar gemaakt worden, maar daarvoor moesten jullie eerst wel eens tonen wat jullie waard 

waren. Na ne kleinen één-tegen-allen waar zowel intelligentie als conditie werd getest 

hadden jullie enorm veel chance en kregen bijna het beste parcours met maar twee bergen. 

Chance dat het nie slechter was, want dan waren we der misschien minder vlot geraakt he 

jwz. 

 

Na het avondeten kwam de grote verassing van de dag (en ook het kamp): nog nen extra 

leider om jullie nog beter in de gaten te houden, namelijk Randa!  

Die avond deden we nog de grote wetenschaps/sjiekenquiz. Gelukkig hadden we genoeg 

potten sjieken voorzien want het aantal foute antwoorden was gewoonweg ongezien.  

 

 

De volgende morgen deden we een zeeslag waarbij jullie moesten schieten naar de andere 

ploegen hun boten met het patattenkannon 2.0. In het beging ging het niet al te stroef, maar 

eens we doorhadden hoe het moest was het wel echt nice. 

In de namiddag speelden we het grote facebook spel, waarbij jullie zoveel mogelijk likes 

moesten zien te scoren door posts die iemand van de groep ooit zelf eens gepost had op 

jullie wall te plaatsen. Het was een soort vermomde Machiavelli waarbij iedereen heel 

tactisch te werk moest gaan om het ultieme likesletje te worden. 

De volgende dag deden we in de voormiddag binnen-de-minuut spelletjes waarbij jullie 

motorische skills werden op de proef gesteld. Wonder boven wonder, niemand had het 

verwacht maar Kwinten was de grooote winnaar.  

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Hierbij had hij veel voordeel voor het namiddagspel: bij Fire-O-Rama moesten jullie per 

twee een monster bouwen. Hiervoor kregen jullie een uitgebreid arsenaal aan 

bouwmaterialen zoals isomo, karton, klei etc. Kort samengevat was de bedoeling dan om 

jullie doorheen het spelbord te verplaatsen en elkaars monster volledig uit te moorden.  

Na het avondeten was er een gezamenlijk groepsspel in thema Pasen, sommigen onder jullie 

interpreteerden het als zoveel mogelijk chocolade opfretten dat eigenlijk zou moeten verder 

gebruikt worden in de rest van het spel. Op zich minstens even plezant. 

Eenmaal het donker was was het tijd voor het avondspel. Zonder speluitleg kregen jullie een 

rugzak met enkele voorwerpen in, en moesten jullie zich verspreiden over het terrein 

alvorens de rugzak te openen. In die rugzak bevond zich de speluitleg van de Hunger 

Games. Een spel waarin jullie moesten trachten elkaar te vermoorden en genoeg wapens te 

verzamelen om uiteindelijk te kunnen winnen. 

Als laatste verassing kwam voor het slapen gaan ook leider Dries toch nog eens op bezoek 

na een waarschijnlijk extreem zware werkweek.  

 

De volgende dag was het blijten geblazen want het paaskamp was alweer gedaan. Enkel nog 

den opkuis en de fietstoch naar huis stond ons nog te wachten. Gelukkig was het weer 

ideaal, een echte zomerdag om in naar huis te fietsen. Wij hebben ons alvast enorm 

geamuseerd, jullie 

hopelijk evenveel. 

Wie niet mee was 

niet getreurd want 

bivak komt er nog 

aan en dat wordt 

minstens evenv 

legendarisch.  

 

 

 

 

 

 

Geniet nog van de sfeerfotootjes en tot de 

volgende! 
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Aspi 
jongens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Liefste aspi’s en leiding,  
 
 
De voorbije maand was er één om niet snel te vergeten, met het paaskamp als kers op 
de taart. Maar voor deze vier zotte dagen, was er nog een belangrijk evenement : ‘ de 
ronde van Vlaanderen’.  De zondag voor het paaskamp was het zover. 200 profcoureurs 
stonden aan de start van een heroïsche koers die elke Vlaming zich nog lang zal 
herinneren. Ze moesten bergen, sneeuw, hagel, zonneschijn, platte banden en nog veel 
meer overwinnen. Wij, als aspiranten, wouden zo goed mogelijk meeleven met onze 
helden en waar kon dat beter als bij ‘Mariëttjen’. Een drankje, een spel kaarten en een 
tv…meer hadden wij niet nodig om onze Chiro-zondag spannend en aangenaam te 
maken.  
 

De woensdag daarop was het zover, het paaskamp begon. De leiders hadden speciaal 

voor ons de go-kart laten maken zodat we hiermee konden vertrekken. We waren bijna 

aan het rijden toen Sander zei: ‘seg , dienen band vanachter is precies plat’. We 

pompten hem weer op en we konden eindelijk vertrekken. Toen we bijna 50m achter de 

rug hadden, bleek dat we diezelfde band volledig aan flarden hadden gereden. Toch 

gingen we het kampterrein bereiken met onze go-kart. We doorkruisten heel België (te 

voet ) op zoek naar een fietsenmaker die ons kon helpen. Jammer maar helaas was 

niemand capabel om dit te doen.  Uiteindelijk hebben we het kampterrein bereikt met 

onze fiets.  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Op de tweede dag moesten de aspiranten hun leiderscapaciteiten tonen aan de 
buitenwereld. Arthur leidde de krakjes op tot echte duivenmelkers, Tom maakte van de 
speelclub echte ‘mannen van’t stad’ en de rakkers speelde het befaamde spel ‘Pirates 
of the Pepingen’ onder leiding van Jannes. Natuurlijk mogen we Ben ook niet vergeten. 
Nadat hij in de voormiddag zijn praktisch rijexamen had afgelegd, vond hij tussen al zijn 
euforie toch nog tijd om met de toppers het ‘New-kids-spel’ te spelen. 
 
De dag erna had de aspi-leiding een geweldig foorkramer spel voorbereid voor ons. De 
voormiddag was super maar dan zwijgen we nog over de namiddag. We leerden 
kennismaken met het ‘plat krullenbollen’. Het klinkt misschien wel als een archaïsche, 
vergeten sport maar de spanning en het plezier van deze activiteit was onbeschrijfelijk. 
De leiding wou zich bewijzen ten opzichte van de aspi’s maar al snel bleek dat dit niet 
zou lukken. De 4 jonge aspiranten werden steeds beter naarmate het spel vorderde. 
Uiteindelijk gingen ze dan ook met de overwinning lopen. 
 

Ondanks de geringe opkomst van de aspiranten was het mega-super-kei-ongelooflijk-

fantastisch cool, mijne goeien. Bij deze een welgemeende merci aan onze knappe 

leiding @segers, peace-poes en jef. 
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Dag liefste Pinkels!  

 

Hier zijn jullie liefste leidsters weer met een verslag van ons superleuke paaskamp.  

Hier gaan we… 

 

Spannend! Sommigen van de Pinkels gingen voor de allereerste keer op kamp. 

Wanneer iedereen een dikke zoen en knuffel had gegeven aan mama of/en papa, 

gingen we van start met, jawel, 27 (!) Pinkels.  

 

Wanneer iedereen zijn bedje geïnstalleerd was, begonnen we aan ons afsprakenspel 

want goede afspraken maken goede vrienden! Dat ging goed, al moesten de leidsters 

sommige afspraken toch aan aantal keer herhalen tijdens het kamp, wat kunnen jullie 

tetteren seg! ☺  
Na de lekkere spaghetti van de kookouders speelden we nog enkele slaapzakspelletjes 

en dan zat de eerste dag van ons paaskamp er al op!  

 

Op de tweede dag kregen we bezoek van 4 wielrenners. Ze hadden al heel wat 

kilometers gefietst maar zaten nu zonder voorraad. Ze konden niet verder fietsen 

zonder bananen (voor de snelle suikers!), water en energierepen. Gelukkig waren 

jullie er om de wielrenners te helpen. Net voor het middageten konden ze hun tocht 

verderzetten, oef!  

Na de middag kwam er een prachtige bruid aangewandeld. Het was leidster Femke! 

Er was wel nog 1 probleempje.. Er waren namelijk 3 mannen die met haar wouden 

trouwen.. Hoe gaan we dat oplossen? De mannen moesten strijden voor het hart van 

de mooie bruid, maar kregen gelukkig de hulp van de Pinkels. Het team van leidster 

Marthe was duidelijk het sterkst waardoor Femke die avond kon trouwen met Marthe. 

Het trouwfeest was meer dan geslaagd, we kregen zelfs een lekker hapje hmmm.  

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


 19 

 

 

Oei oei oei.. Onze liefste Rupsje Ribbel voelde zich helemaal niet goed! 4 dokters 

hadden Rupsje Ribbel onderzocht en zagen dat er allerlei voorwerpen in zijn buikje 

zaten die er niet thuishoorden. Gelukkig wilden jullie wel helpen om de voorwerpen 

uit de buik te halen. Joepie, Rupsje Ribbel is weer gezond en kan weer elke week 

logeren bij een Pinkel! ☺  
 

In de namiddag was er hoog bezoek. De paashaas kwam jullie om een gunst vragen. 

Hij moet zoveel eitjes brengen dat hij te weinig tijd heeft.. De Pinkels moesten allerlei 

opdrachten volbrengen om minuten te verdienen. Vooral het paintballen vonden jullie 

superleuk. Misschien spelen we dit nog eens op ons groot kamp (maar dan moeten 

jullie wel allemaal weer meegaan he ;) 

 

Dankzij de Pinkels stonden we de volgende ochtend op met het bericht dat de 

paaskamp paaseitjes had verstop op ons terrein. De Pinkels vonden het meeste eieren 

van alle afdelingen!  

 

Na het lekkere ontbijt met een eitje moesten we helaas onze valies maken want het 

kamp was al voorbij   

 

Wat was het een leuk kamp he Pinkels?! De leidsters vonden het suuuuuuuuupertof!  

Hopelijk zijn we ook met zoveel op groot kamp. 

Dikke zoentjes van Annabel, Lisse, Iebe, Femke en Marthe 
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2 april 
Vandaag was het eigenlijk zo ver! We vertrokken op paaskamp met 24 speelclubbers. 
Mooi op tijd stonden jullie daar met jullie valiesje in de hand. Om de mama's en papa's 
weg te jagen speelden we een spelletje want we wouden het terrein voor ons alleen. 
We installeerde ons, aten een vieruurtje en speelde ons eerste spel. Hierdoor kregen 
we al snel honger. Gelukkig konden we genieten van de heerlijke spaghetti. Na zo'n 
drukke dag begonnen we al een beetje moe te worden maar onze bedjes waren nog 
koud. Daarom speelden we slaapzakspelletjes om ze op te warmen. Zo vielen we 
rustig in slaap en sloten we onze eerste dag mooi af.  
 
3 april 
Na een goede nacht hadden de leidsters 
weer een leuke dag vol met spelletjes. 
In de voormiddag hadden de leidsters 
een goede vriend van hun uitgenodigd 
maar Wally werd ontvoerd. Liep de 
ontvoerder nog rond? En wie was de 
dader? Dat moesten jullie nog 
uitzoeken. Uiteindelijk bleek Ellen de 
dader te zijn en konden we gelukkig 
onze vriend Wally redden. In de 
namiddag speelden we samen met 
Wally. Aan de hand van opdrachten 
konden jullie tijd verdienen om Wally 
steeds te zoeken in zijn boeken. En wat 
waren jullie snel! Al gauw bleken alle 
Wally's gevonden te zijn. Dan konden 
we ons maagje vullen met hoorntjes. 
Om de dag af te sluiten knutselden we 
nog in het thema pasen. Daarna 
droomde we nog van lekkere eitjes en 
een leuk paaskamp. 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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4 april 
Vanmorgen stonden we op met een stralende zon. Als ervaren eskimo's bouwden we 
iglo al lukte dit niet zo goed door de zonnenstralen. 4 teams streden tegen elkaar om 
de meeste ijsblokken te verzamelen aan de hand van een strategospel en groepsspelen. 
Het team van Hanne, Stien, Lien, Ava, Lilly en Annika waren de trotse winnaars. Na de 
middag werd de speelclub onderverdeeld in 4 continenten. Ze moesten strijden om 
landen. Team Azië mocht zich de heerser van de wereld noemen. Het einde van het 
paaskamp is jammer genoeg in zicht. De valiezen zijn deels gemaakt. Toch sloten we af 
met een prachtige zangstonde en een groot kampvuur. Slaapwel en tot morgen 
mama's en papa's. 
 
5 april 
De laatste dag is aangebroken. Maar eerst iets veel leuker. De paashaas is langs 
geweest! Jullie mochten paaseieren gaan rapen en daarna opeten natuurlijk. Na het 
eten begonnen we aan de grote opkuis. We maakten jullie valiezen en ruimde ons 
bedden op. Eens dat dit gedaan was gingen jullie nog wat spelen en dan aten we 
lekkere hamburgers om ons kamp af te sluiten! 
 
We vonden het heel leuk lieve speelclub. Jullie zijn schatjes.  
Veel liefs, de leidsters  
 

 
 



 22 

 

Kwiks 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Dag lieve baby'tjes van me, 
 
De eerste zondag van deze maand al direct een 
zotte zondag   Er waren maar 2 leidsters en ze 
gingen jullie eens testen op tijd! Het binnen de 
minuut spel. We begonnen met een beetje 
vertraging want alles klaarzetten met 2 gaat 
natuurlijk niet zo vlot dan met 4.  
 
Eerst hadden we alle spelletjes eens overlopen en nadien konden jullie op tijd elk bij 
ons een spelletje doen. We begonnen met een knikkerspel wat wel makkelijk was als 
jullie de truc doorhadden.   nadien deden we het spelletje waarbij je het 
pingpongballetje in de lege beker moest doen, maar dat werd al snel een extremere 
opdracht en jullie deden waterpong.   als jullie allemaal een aantal spelletjes hadden 
gedaan was het al 4uurtje, het was leuk dus de tijd ging EXTREEM snel!  
 
Na het 4uurtje gingen we allemaal voor een ander spelletje binnen de minuut dat was 
echt zot! Het was leuk om te zien, leuk om te timen, 
en volgens mij ook leuk om te doen! We wilden zelf 
heel de tijd meespelen! Hihi    
Daarna speelden we nog ienkele losse spelletjes rond 
het thema en zat de eerste zondag er alweer op!  
Ook het Paaskamp zit er weeral op! Wij hopen alvast 
dat jullie zich goed hebben geamuseerd! Wij allesinds 
wel! Laten we eens even kijken naar onze avonturen ;) 
We waren dolenthousiast toen we jullie zagen 
aanstromen. We hebben ons eerst goed geïnstalleerd 
en vervolgens hebben we (uiteraard) een 
afsprakenspel gespeeld. Hierbij moesten jullie actieve 
spelletjes spelen on zo mochten jullie op zoek naar 
voorwerpen die iets te maken zouden kunnen hebben 
met een afspraak. Wat verliep dit slotjes! Jullie 
voorbeeldige kwikkertjes ;) 
 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Na het avond eten hebben we nog 
een super leuk snoepspelletje 
gespeeld, waarbij jullie 
waardebonntjes voor snoepjes 
moesten vinden verspreid over het 
terrein maaaaar! Loco Judith en 
psycho jana lagen jullie op de loer. 
Toch hebben jullie dit spel tot een 
goed einde gebracht! Na nog wat 
getater zijn jullie dan toch eindelijk 
in slaap gevallen op naar de 
volgende dag...    
 
Maandag speelden we het 
buurtpolitiespel waarbij jullie de de dief genaamd Katrien (staterik) moesten 
ontmaskeren door allergie opdrachten te doen. Jullie werden in de voormiddag getest 
op jullie snuggerheid en in de namiddag gingen we echt van start als politieagenten. 
s'Avonds hebben we een rustige knutselavond gehouden waarbij jullie een eigen zak 
konden ontwerpen. We zaten duidelijk met creatievelingen want de resultaten waren 
de max! 
 
De dag erna was helaas al bijna onze laatste dag.. in de voormiddag speelden we het 
zoodierenspel. Twas nen echten dierentuin! Jullie moesten ervoor zorgen dat de 
dierentemmers jullie niet slachten maaaar jullie waren duidelijk veel sneller en zijn flink 
gewonnen! In de namiddag speelden we de mol. Hanne had iedereen op het verkeerde 
spoor gezet en enkel zij wist de juiste mol te ontmaskeren! Goed gedaan! Maar ook wel 
een applausje voor Tess die een goede mol heeft gespeeld    
Onze laatste avond was het zangstonden en opnieuw moesten we een mol ontrafelen. 
Na het kampvuur was het tijd om in bedje te kruipen. 
De laatste dag was aangebroken. De opkuis kon beginnen! De valies snel maken en dan 
nog een laatste evaluatie spelletje spelen. Hierbij mocht om de beurt iemand aan het rat 
draaien om een spelletje die we de voorbije dagen hadden gespeeld te evalueren na een 
opdracht uiteraard! We waren blij met jullie evaluatie jullie hebben jullie duidelijk 
geamuseerd! We missen jullie nu al!  

 
Vele kusjes en knuffels van jullie leidsters xxx 
Ine, Judith, jana en Silke  
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PIPAPAASWEEKEND 
 
Een stralende dag en vier 
stralende kindjes paraat om 
aan de fietstocht van hun 
leven te beginnen. Helm, 
check, fancy fluohesje check. Chirouniform on point, check. Vol goeie moed en de 
muziek (uiteindelijk) trotseerden we, om te beginnen #opwarmingkangeenkwaad, de 
Oudenberg. Na 10 kilometer volgde stop 1, iedereen blij want we hadden wel al een 
kleine beloning verdiend. Cavia’s en nootjes en chips, aan de kantine van Bever, omdat 
het kan. #waarisdejuisteflescava? De beentjes waren losgefietst en we reden verder 
onze ‘Ronde Van Fretten’, stop twee bestond uit Quiche. Nomnom. Voor we het wisten 
kwam onze eindbestemming in zicht. Tijd voor een middagpauze dus. Pasta in potjes. 
We fietsten zelfs zo snel dat ons dessert moest wachten tot ’s avonds. Tent opzetten 
gelijk pro’s. #Bartsaidso ’s Avonds vergaten de kookouders ons, dus moesten we 
noodgedwongen in de gang zitten. Maar wij zitten liever buiten. Gezelliger kon het niet 
worden. Tot ze binnen beseften dat ze ons vergeten waren. Pinkelmormels stonden al 
een tweede keer aan te schuiven. #waarisdespaghettisaus Niet wenen e Roos. 
Avondactiviteit was eentje om jullie te pesten. Mary Poppins stond op 
#projecterenindetent en wij 
zetten de wekker. Liep de 
wekker af dan moest een 
opdracht volbracht worden 
voor jullie konden 
verderkijken. 

Supercalifragilisticexpialidocious! Na een paar opdrachten lag iedereen te snurken. 
Beetje moe? Mooie film, jaja. Dag 2. Vroeg wakker worden met bevroren tenen. ’t Was 
echt koud, vraag maar aan Jan. Direct werden onesies en extra dekentjes geschooid bij 
mensen die binnen sliepen. Maar eind goed, al goed, daar was de zon om een beetje te 
compenseren. Na de patattenjas van een paar uur konden we beginnen aan onze koers 
in kotjes. Doel: Elk zoveel mogelijk vakken veroveren en tegelijk samen de route voor 
de onbekende bestemming van de namiddag bemachtigen. Dit allemaal zonder op 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Supercalifragilisticexpialidocious
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Jullie zijn er geraakt. Telefoneren met een schoen en 
bloemetjes water geven. Clara kan de kampdans echt 
nog goed (; Er volgde een zoektocht naar ijs. Maar Halle 
heeft geen ijsjeskraam, dus de Carrefour moest eraan 
geloven. Na keuzestress en ‘gij moet kiezen’ ‘nee, de 
leidsters moeten kiezen’ hebben de leidsters dan maar 
gekozen. Op de parking konden we nog wat authentieke 
marginalen van Halle spotten. Hanne haar fiets kon het 
aan de lijve ondervinden. Doet er mij aan denken dat we 
ons moetne leren kwaadmaken in’t Frans. Want dat ging 
niet zo 
vlot. Om 

de avond af te sluiten hebben we eerst 
enkele van jullie warmste bezittingen 
gestolen. Kwestie van een beetje 
motivatie te creëren. Elke opdracht en 
elk spel bezorgde jullie een cijfer van 
het slot. Hiermee konden jullie de code 
kraken en zo jullie spullen terugkrijgen. 
De pot met alle antwoorden maakte 
ons iets wijzer over de toekomst. De 
geluiden in thema brachten de sfeer en 
de weerwolf onder ons was echt niet 
subtiel genoeg. Blackstory, de vrouw lag dood in het zwembad. Goeiemorgen! Het 
moment waarop je in pyjama uit je tent moet komen. Das supervoorspelbaar. Das 
ochtendgymnastiek. Na enkele pasjes om wakker te worden en Line in de aanslag met 
een fototoestel kon de dag beginnen. Babies all over the place. Strand, survival, Barbie 
kan alles. Maar Ken van Temptation was nog niet overtuigd. Doel van het spel: Ken 
deed een kledingstuk uit als jullie genoeg punten verdienden. Doet ie het , of doet ie 
het niet? De yogales was alvast geslaagd Roos. Ik denk dat alle papa’s nu wekelijks hun 
yogapakje aantrekken. Clara, chapeau, een nieuw coupeke en Ken deed voor jou de 
meeste kleren uit. Na de middag konden jullie jullie knutselskills bovenhalen. Knippen 
en strijken. Resultaat, een uniek 
exemplaar van een shortje. Om ons 
paaskamp goed af te sluiten was er 
traditiegetrouw zangstonde met 
iedereen. De kleintjes maakten de 
tunnel af naar de paaseitjes en jullie 
gingen op zoek naar de mol. Annabel, 
voor jou geen paaseitjes dit jaar! :o 
Maar gelukkig kon de paashaas ’s 
nachts de eitjes verstoppen en was 
onze laatste ochtend toch nog eentje 
om van te smullen. 
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