
   

 

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  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 
 

Zondag  2 juli :    Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Karmelieten) van 14u tot 18u 
 

Zondag  9 juli :    Geen Chiro.Bivakweekend voor de leiding 
        

Zondag  16 juli :   Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Karmelieten) van 14u tot 18u 
 
 

Zondag  23 juli :   Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
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 3 

 



 4 

 

Krakjes 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Dag beste paarse vriendjes! 
 

Na het paaskamp was het weer uitkijken naar de goeie ouwe chirozondagen. Met 
de komst van de lente is er natuurlijk ook weer het goede weer en wat beter 
gedaan tijdens dit goede weer dan is 
naar ’t prachtige boelarebos te gaan. 
Toen jullie aankwamen in het 
boelarebos merkten jullie dat er iets 
mis was met de dieren. Ze waren 
verdrietig want er was een op geld 
bewuste bedrijfsleider die het bos 
wou vernietigen om er grote 
fabrieken op te zetten. De krakjes 
konden het hier natuurlijk niet bij 
laten en hielpen de bosdiertjes om 
het bos te behouden. Na enkele 
spelletjes versloegen de krakjes de 
slechte man en konden de diertjes 
terug opgelucht ademhalen. De 
bosdiertjes besloten de krakjes een 
rondleiding te geven doorheen het 
grooote ravijn, wat supercool was. 
En de krakjes mochten zelf hun eigen 
kamp maken in het bos. De max toch 
hé van die bosdieren!  
Na een uitgebreide dankjewel van de 
bosdieren konden de krakjes terug 
huiswaarts keren, wetende dat het 
bos gered was. 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De week erna zakten we met de krakjes af naar de abdij. Het was namelijk 
jeugddag georganiseerd door de jeugdraad. Hier waren alle jeugdbewegingen 
van geraardsbergen talrijk aanwezig. Chiro Sint-Bartel kon natuurlijk niet 
ontbreken en spanden, zoals anders, de kroon.  De abdij was bezet door de 
vikingen die opzoek waren naar een schat vol lekkers. De vikingen konden dit 
natuurlijk niet alleen en hadden hulp nodig. Door verschillende spelletjes te 
spelen tegen de andere jeugdbewegingen konden we geld verdienen om achteraf 
gerief te kopen voor de boot om naar de schat te varen. Zoals verwacht blonken 
we bij alle spelletjes uit en wonnen ze allemaal met beide vingers in de neus. Het 
eindspel was superspannend, maar weer zoals verwacht kwam Chiro Sint-Bartel 
als winnaar uit. Met allerlei lekkers in de hand konden de krakjes terugkeren naar 
huis als kampioenen. Proficiat! 
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten organiseren wij jaarlijks een wafelenbak om 
wat geld te verdienen voor de chiro. Om jullie te bedanken voor de hulp gingen 
we met de krakjes naar binnenspeeltuin de grote giraf om den boel onveilig te 
maken. Alle attracties werden getemd en een goe pannenkoeksken me een 
dranksken benuttigd. Veel beter dan dat wordt het niet! De max! 
 

Bon, dit was het weer krakjes! Tot de volgende keer! 
Groetjes, jullie helden 
Brecht, Stijn, Ward, Wouter en Ferre  
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Speelclub 
Jongens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Na een zondag zonder Chiro was iedereen weer blij dat het Chiro was en zeker de 
leiding. We hadden dan ook al weer een super leuk spel voorbereid en we hadden 
dan ook nog eens geluk met het weer want het was super warm! Dus na wat 
kleine waterspelletjes konden we beginnen aan ons Bouw-Je-Eigen-Speelclub-
Stad. De speelclub moest aan de hand van opdrachtjes in 3 teams hun stad 
bouwen. Hoe deden ze dat? Per opdracht dat ze als eerste af hadden kregen ze 
bevoorbeeld het grootste vliegveld of een eigen voetbalpleintje. Zo bouwden de 
speelclub 3 volwaardige metropolen. We sloten de Chiro dan af met nog wat 
meer waterspelletjes en dan moesten we met spijt in ons hart alweer afscheid 
nemen maar niet getreurd de week daarop was het jeugddag 
Op deze jeugddag hadden we natuurlijk weer superveel plezier want we moesten 
namelijk de Vikings helpen om de gigantisch lekkere Vikingschat te vinden. Om dit 
te volbrengen werden de speelclubbers opgedeeld in groepjes en moesten ze 
samen met andere jeugdbewegingen allerlei testen doen om ervoor te zorgen dat 
ze de grote vinkingstrijd wel aankunnen. Natuurlijk was dit geen probleem voor 
onze ijzer sterke speelclubbers en hebben ze met glans hun rol van Viking kunnen 
weerstaan. 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De laatste zondag van dit artikel is er één met veel gesport. Hierbij wouden de 
speelclubbers de topschaatsers zoals Kevin van der perren nadoen en hebben 
hem dan ook een koekje van eigen deeg gegeven. Naast het vele schaatsen en 
tikkertje-on-ice waren de speelclubbers volledig uitgeteld. Maar er volgde nog 
een verrassing in het station van geraardsbergen. Hier kregen ze namelijk te 
horen dat het uber coole kampthema dit jaar scooby-doo is maar hierover krijgen 
jullie later nog meer info over  
Dikke groetjes de allertofste speelclubleiders 
Dries, Jasper, Tibo en Jarne 
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Rakkers 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Beste rakkertjes,  
 
hier zijn we na lange tijd nog eens met een goed artikeltje dankzij jullie favoriete 
leider Daan. Jammer genoeg wou Brent er geen schrijven.  
Om te beginnen zullen we een eventjes in onze teletijdmachine moeten kruipen. 
En we reizen terug naar de sneukeltocht en kinderfuif. Hier waren jammer 
genoeg maar 2 van onze dappere groene knapen. Gelukkig dat zij er waren want 
naar wie moesten die knappe vrouwtjes anders kijken. 
 
We kruipen terug in onze teletijdmachine en reizen verder naar vriendjesdag. 
Toen we hier aankwamen bleek dat de rakkers geen vrienden mee hadden 
genomen. Toen we jullie vroegen waar jullie vriendjes waren, kregen we het 
antwoord dat jullie een grote groep vrienden waren. Maar alle rakkers hun hulp 
was welkom deze zondag. Er was namelijk een virus uitgebroken in de stad 
zootopia. Dit zorgde ervoor dat alle jachtdieren bloeddorstig waren geworden 
dus moesten alle herbivoren (Brent) ervoor zorgen dat het medicijn werd 
gevonden of de stad werd een grote wildernis waar chaos en dood 
overheersten. Gelukkig vonden de rakkers alle middelen om het geneesmiddel 
te maken waardoor ze het virus nipt voor waren.  
Snel, terug in de teletijdmachine, onze tijd en inkt is bijna op.   

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De zondag hierna was het jeugddag. De leiding wist dat we niet voltallig gingen 
zijn op deze fantastische dag. Ook zorgde de jeugdraad ervoor dat onze 
rakkersgroep van chiro sint Bartel niet samen waren omdat ze niet wouden dat 
de winnaar op voorhand werd gekend. Maar natuurlijk blonken de aanwezige 
rakkers hier uit. Zo waren de bumperballen, het springkasteel, en nog zoveel 
meer geen partij voor onze groene helden. 
Tot slot gingen de rakkers gaan schaatsen, helaas is er een monster gekomen dat 
leider Daan en Brent al in bedwang heeft genomen. Dit monster noemt men 
examens. Maar alle Rakkers kwamen er vanaf zonder breuken en verwondingen. 
Want ze bewogen over het ijs als echte ijsprinsesjes. 
Volgende keer zijn we er weer met meer weer, eeuhm ik bedoel nieuws over de 
Rakkers. 
 
Kusjes en knuffels van jullie favoriete leiding 
Daan, Brent, Jonas J, Robin en Vince de prins 
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Kerels 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Dag liefste kereltjes 
 
Afgelopen weken waren zoals gewoonlijk weer supergoed voorbereid door 
jullie teerbeminde leiding. Allereerst was er de zondag waarop jullie zich 
ontpopten als ware partycrashers/festivalgangers. Er waren verscheidene 
opdrachten om jullie overlevingsvermogen op de festivalweide te testen. 
Namelijk de beruchte ‘2-secondstent’ in iets meer dan 2 seconden weer 
opzetten en weer opvouwen. Een royco-minutesoupke maken op een zelf 
gefrabiceerd vuurken. (Het vuurken was zelf zo heet dat den beton het zelf 
begaf en de brokken in het rond vlogen.) Natuurlijk moest jullie zuiptalent ook 
getest worden (met een waterke weliswaar), waar koning Lars met kop en 
schouders bovenuit stak. Dat was het dan weer voor deze superleuke zondag.  
De zondag erop was er natuurlijk weer een supercool spel voorbereid, maar 
omdat jullie met te weinig waren moesten we onze planning weer eens 
aanpassen. Gelukkig zijn wij supercreatief en hebben we à la minute ne 
vossenjacht uit onzen duim gezogen. Het principe is duidelijk: de vossen (te 
voet) gaan naar een bestemming, hierbij laten ze tips na zodat de jagers (met de 
fiets) even later kunnen vertrekken en zo proberen de vossen in te halen. 
Natuurlijk was er één mastermind die het systeem probeerde te veranderen. 
Maar Michael was uiteraard verkeerd en had het spel in de eerste 5 minuten al 
verkloot. Bedankt Michael!!  
 
De laatste zondag van dit artikeltje gingen we met zen allen gaan schaatsen. 
Omdat de leiding moest leren of ziek in hun bed lag, werden jullie losgelaten 
gelijk wilde beesten. Hierbij ontpopte onze eigen Brent O. zich als een echte 
ballerina. Hij had zijn tutu aangedaan en met zijn sierlijke bewegingen konden 
enkele vrouwtjes hem natuurlijk niet weerstaan. Brent O. ging dan ook niet 
alleen naar huis. 
 
Zo, dat was het alweer voor deze keer 
Groetjes jullie knappe leiding en evert 

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

 

Elabaaaaa xx  
 

Laten we starten met een samenvatting van het weekend'tje. Maar huuuhn? 
Welk weekend'tje? Het aspiweekend 2017, mogelijk gemaakt door het gewest 
Denderland natuurlijk! Deuh! Wat is er daar nu weer allemaal gebeurd ...? Er was 
onder andere een super cool de max strontspel met als doel om de beste stront 
maker te worden. De winnaar was natuurlijk Midas. Proficiat Midas! Je kan je 
prijs afhalen aan chiro regenboog (tip: je prijs duurt van 14-18u). Een 
aspiweekend zou geen aspiweekend zijn, mocht er niet gequizd worden. Ben 
zijn wangen waren nog nooit zo rood van schaamte, schaamte ja. Zijn enige 
echte Margot bakte er niets van. Niets. Noppes, Rien. Behalve in het mayonaise 
maken. Dat had Benneken haar natuurlijk wel al geleerd. Ben durfde enkele 
dagen niet meer buiten te komen maar alles is nu goed met hem. Onder dit 
artikel kan u de knuffelbon uitknippen om Ben zijn ego weer op te bouwen. 
Deze actie loopt tot 21 mei. We komen al helaas bij de laatste legendarische 
zondag die zal beschreven worden in dit artikel. Dit avontuur begon toen de 
super knappe leiding ons de keuze liet tussen een cinema'ken placeren of de 
grootse Geuze brouwerij gaan bezoeken. We moesten toch even overleggen ... 
Toch besloten we ons mannelijk instinct te volgen en het werd uiteraard de O zó 
machtige Geuze brouwerij. Toen we aankwamen werden we direct geentertaind 
door onbekende jongelingen met fluovestjes #lachenmetanderechiros Na het 
zoeken van de uitgang, die zeeeeeer onduidelijk was aangeduid kwamen we 
uiteindelijk binnen. Onze neuzen snoven direct de geur van de degustiefkes op 
en de jacht was geopend. Uiteindelijk besloten we nog om 1tjen te consumeren 
op de heerlijke feestmuziek met uitzicht op kinderen die ploeterde in het stro. 
Toen het einde naderde, passeerden we dan ook toevallig een Macdo. We waren 
dan ook verplicht om te stoppen en onze magen te vullen met het voedsel van 
deze keten. Peace out, mic drop xoxo 
 

 

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


 13 

 



 14 

 

Pinkels 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Dag allerliefste Pinkels 
 
Ons super tof kamp is alweer een tijdje geleden L Maar we hebben ons de 
zondagen daarna ook goed geamuseerd! De eerste keer dat het weer chiro was, 
was het niet zomaar chiro…. Het was onze super toffe wandeling, maar omdat 
we weten dat jullie af en toe niet zo graag wandelen, was er voor jullie nog iets 
toffer voorzien. Er was een hele namiddag kinderfuif met een springkasteel! 
Natuurlijk konden jullie ook gewoon buiten spelen met alle jullie vriendjes. Jullie 
mochten jullie ook verkleden in een studio 100 personage verkleden, wat zagen 
jullie er allemaal mooi uit J  
 
De week erna was het vriendjes dag, joepie! Jullie mochten allemaal vriendjes 
meenemen naar de chiro. Om te tonen hoe dikke vrienden we wel niet zijn 
hebben we allemaal toffe spelletjes gespeeld. En de chiro zou de chiro niet zijn 
als we een lekker 4-uurtje hadden, njam njam boulle de Berlins…  
De week erna was het weer geen gewone chiro, maar was het jeugddag. Samen 
met de andere jeugdbewegingen  hebben we een hele namiddag Viking 
opdrachten gedaan om de grote Viking schat te vinden. Er was een springkasteel 
en grote opblaasbare ballen, wat hebben we ons geamuseerd.  
 
De volgende zondag zijn we naar de binnenspeeltuin geweest. Dat was super 
tof! De leidsters hebben zelf  niet mee gespeeld, maar we zagen dat jullie het 
super tof vonden J Daarna zijn we nog een spelletje gaan spelen op het 
karmelieten samen met de jongens.  
 
Vele dikke paarse kusjes van de jullie leidsters 
Annabel, Femke, Iebe, Lisse & Marthe 

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

Liefste kwiks,  
 

Het was supermooie weer dus speelden we waterspelletjes X-Treme! Het was niet 
alleen heel nat, maar ook wat modderig. Sommigen onder jullie vonden dat wel 
leuk ( Lara). Na de megacoole waterspelletjes van vorige keer deden we samen 
met de tippers een achtervolgingstocht. We hebben de achtervolgingstocht 
samen met de tippers gespeeld en we moeten toegeven jullie waren super snel 
bij ons!!  
 

Na de achtervolgingstocht was er de jeugddag. Daar kunnen we niet zoveel over 
vertellen, aangezien jullie gesplitst waren :(, maar het was wel leuk. Jullie waren 
stoere vikingvrouwen!  
 

Na de jeugddag was het bedanking van de wafelenbak. Leidster Jana was super 
blij want zij doet dat megagraag! We moesten van het station 2 km stappen en er 
waren er al enkelen aan het zuchten, maar eens aangekomen waren jullie klaar 
om te schaatsen en hadden jullie het erg naar jullie zin!  
 

Tot de volgende,  
 

Dikke kus van Judith, Silke, Ine en Jana 

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 

Howdoejoedoe liefste speelclub, 
 
Drie weken geleden was het vriendjesdag en mochten de vriendinnetjes van de 
speelclub eens mee komen spelen.  
 
Deze zondag was het het cowboyspel en moesten jullie leren om echte cowboys 
te worden door allerlei opdrachten te volbrengen. Vorige week was het jeugddag 
in de abdij, er waren deze namiddag niet zoveel speelclub L. Maar we hebben ons 
wel heel goed geamuseerd met het vikingspel. Jullie werden verdeeld in groepen 
met andere jeugdbewegingen en moesten allerlei opdrachten doen en natuurlijk 
proberen te winnen.  
 
Vorige zondag was het tijd voor onze jaarlijkse bedanking van de wafelenbak, 
maar dit jaar was het niet naar de zee. Het was richting de ijspiste om een leuke 
namiddag te gaan schaatsen, joepie J  
 
Vele kusjes en lekjes, 
De leiding xxxx 

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 

 

Dag allerliefste tippers van  de hele wereld en daar voorbij ❤  
 

Hier zijn we  weer met ons maandelijks artikeltje! Ik hoor jullie al zeggen: “Maar huh? 
Wat hebben we de voorbije weken allemaal gedaan?”. Weeeeel, dat lezen jullie hier 
onder! 
 

Het begon allemaal op een zonnige zondagvoormiddag aan het prachtige 
Karmelieten. Daar verzamelden we samen met onze fiets voor de start van ons 
Paaskamp! We namen snel afscheid van al die mama’s en papa’s (hier en daar vloeide 
er dan ook een traantje, vooral bij de ouders dan   mopje! ) en toen vertrokken we op 
onze fiets richting Pepingen.  
Even vermelden: JULLIE WAREN SUPERGOEEEED! Want oja, wij arriveerden als eerste 
op ons kampterrein. De renners uit de Ronde Van Vlaanderen konden jullie sowieso 
niet bijhouden!  
Nadat we allemaal geïnstalleerd waren speelden we het meest originele spel OOIT, 
namelijk: HET AFSPRAKENSPEL! Jullie waren fan-tas-tisch in het uitbeelden van onze 
afspraken.  
Uiteindelijk sloten we deze mooie dag af met een gezellig kampvuur, warme 
chocomelk en véééél marshmallows.  
De volgende dag begeefden we ons helemaal in Afrikaanse sferen.  Jullie haalden 
jullie beste Afrikaanse outfit naar boven, met bijhorende make-up. Jullie zagen er 
geweldig uit!  
Jullie mochten elkaar een echte, typische Afrikaanse naam geven. Ook werd jullie 
geheugen getest wanneer jullie de Afrikaanse vlag correct moesten inkleuren.  
Het Afrikaspel werd pas een écht Afrikaspel wanneer jullie tijdens het middagmaal 
met jullie handen moesten eten. Gelukkig vonden jullie dit niet erg! Misschien kunnen 
we dit overwegen op groot kamp, zo hebben jullie minder afwas nadien    
’s avonds lieten we onze Afrikaanse roots voor wat ze waren en lieten we ons van 
onze creatiefste kant zien. Jullie mochten jullie eigen kussensloop ontwerpen/
versieren als aandenken van dit kamp. Hopelijk slapen jullie nu nog beter dan 
voordien!   
 
 
 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Op dinsdag speelden we in de 
voormiddag onze FOODQUIZ! 
Daarbij was het de bedoeling om 
zoveel mogelijk quizvragen juist te 
beantwoorden zodat jullie iets 
lekkers kregen om te eten. Wat 
jullie niet wisten is dat de kans erin 
zat dat jullie iets moesten eten wat 
helemaal niet lekker was!  
Zo mochten jullie genieten van onze 
makreel uit blik, mosterd, 
champignons uit blik, … enzovoort! 
Hmmm smullen! Gelukkig zaten er 
ook lekkere dingen tussen zoals 
snoepjes, chocolade, koekjes,… Over een lekker voorgerechtje gesproken!    
 
’s middags speelden we ‘Het roodste licht’. Jullie moesten met jullie groepjes zoveel 
mogelijk opdrachten winnen om op het einde van het spel de meeste punten te 
behalen. Zo moesten jullie 10 punten scoren zonder te weten hoe, moesten jullie een 
opwerptent zo snel mogelijk opwerpen om er nadien met jullie groepje in te kruipen 
en ze nadien terug dicht te plooien (jullie kunnen dit trouwens beter dan de leidsters), 
enzovoort.  
’s avonds mochten jullie jullie beste engelenstemmetjes naar boven halen want het 
was Zangstonde, gezelleuuuuuug! 
BOEHOEEEEE, de gevreesde laatste dag van paaskamp was aangebroken! We ruimden 
alles netjes op om nadien een evaluatiespelletje te spelen met M&M’s! Jullie hebben 
geen tekort gehad aan eten.  
We fietsten (razendsnel) terug naar huis en daar werden we al opgewacht door enkele 
ouders. Zo bereikten we officieel het einde van ons paaskamp… 
De zondag nadien waren er maar 2 (!) tippers. De rest weet niet wat ze gemist hebben 
waaaant… we zijn gezellig een ijsje gaan eten! Hmmm   dus: aan allen die aanwezig 
waren, PROFICIAT! Aan allen die niet aanwezig waren, JULLIE HEBBEN EEN HEEEEL 
LEKKER IJSJE GEMIST!  
We sloten deze zondagnamiddag af met een spelletje Kub in het zonnetje. 
De week erna was er geen Chiro maar gelukkig werden jullie de weer daarna beloond 
met een leuke Chiro-activiteit namelijk onze kinderfuif en wandeling!  
De partyanimals onder jullie mochten hun beste moves laten zien op de dansvloer. De 
sportieve wandelaars konden een sneukeltocht doen langs een mooi wandelparcour 
met tussendoor enkele hapjes en drankjes. Het was een fijne dag met jullie favoriete 
Studio 100 figuren van de partij! 
Zo dit was het al weer voor deze maand…  
We zien jullie terug op zondag,  
XOXO jullie favoriete leidsters 
 
Itza, Jolien, Sarah en Yara  
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Tiptiens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

SHOSHOLOZA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Zo vertrokken we op 2 april 2017 naar een spectaculair 
paaskamp. Natuurlijk deden we dit met de fiets, want 
zoals iedereen weet zijn de tiptiens leidsters de sportiefste van allemaal. Daar 
aangekomen moesten we met veel plezier tenten opzetten, jeeeeeej!! Voor 
sommige was het de eerste keer en dat zag je soms wel een beetje, maar 
gelukkig was het prachtig weer op kamp en maakte het niet zo veel uit of ze 
goed waren opgezet. In de avond was er tijd om eindelijk echt te beginnen aan 
ons paaskamp, want wij moesten namelijk nog iets zeggen. Dit jaar was het niet 
zomaar een paaskamp, want er was een mol in het spel. Deze probeerde heel 
het paaskamp te verpesten PAMPAMPAMPAAAAM… Het was aan de tiptiens 
om te raden wie de mol was van de groep. Die avond zelf was de mol al in actie 
gekomen. Zij had namelijk alle slaapzakken, kussens en teddybeertjes gestolen! 
Door heel “onopvallend” te sluipen konden de tiptiens over het terrein tips 
vinden over waar hun grief was, en ja hoor ze hadden alles teruggevonden, 
gelukkig maar want die avond was het vreselijk koud in de tent brrrrr..  
 
Na de koude maar ook wel zwoele nacht begon weer een prachtige dag met de 
nog steeds even mooie leidsters. In de voormiddag speelden we een 
‘strategische striphelden spel’ om dan na de middag terug op de fiets te 
springen. We gingen namelijk de stad Halle onveilig gaan maken. In Halle 
speelde we een maffiaspel waarbij de tiptiens snel moesten werken, want de 
verschillende maffiafamilies hadden bommen verstopt in de anderen hun 
gebied. Na dit spannend spel en ook wel vermoeiende fietstocht was het tijd om 
in de avond voor wat ontspanning te zorgen. En wat is er ontspannender dan 
knutselen?? Helemaal niks! We maakten onze eigen gepersonaliseerde zakken 
om iedereen in onze omgeving jaloers te maken. Die avond was er ook een 
eliminatie waar er een paar ongelukkige kindjes waren, omdat ze er al uit lagen. 
Na deze mooie maar toch wel zware tweede dag was het tijd om weer in die 
koude tentjes van ons te kruipen.  
 
 
 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De volgende dag werden de tiptiens verdeeld in drie groepen en kregen ze een 
raadsel. Het spel noemde namelijk ‘De eersten zullen de vettigste zijn spel’, het 
kwam er op neer dat ze hun best moesten doen bij het rugbyspel dat we hadden 
gebaseerd op de aflevering van de mol. Hier smeten de meisjes zich voor de bal. 
Na de middag begrepen de tiptiens eindelijk het raadsel, want we gingen namelijk 
‘de grootste ongelijkheidsquiz ter wereld’ spelen. De groep die het best had 
gepresteerd in de voormiddag kregen bij hun ronde frituurhapjes, de tweede 
groep kreeg toastjes met kaas en de laatste groep kreeg toastjes met ansjovis 
ieeeeeeuw.. ’s Avonds was het zangstonde, waar jullie een prachtig optreden 
gaven op het liedje Shosholoza. De leidsters waren zo fier op jullie, echt goed 
gedaan. Na de prachtige liedjes en het gezellig kampvuur was het tijd om voor de 
laatste keer in de tent te slapen ❤. De laatste dag was het tijd om alles op te 
ruimen. Om daarna de laatste eliminatie te doen van de mol. Het was niemand 
minder dan klein Schouppeke. Ook kregen jullie nog een leuk aandenken, een 
gelukskoekje met een prachtige boodschap in. Dan was het middageten en na die 
goeie hamburger was het tijd om terug op de fiets te springen en terug naar huis 
te rijden. Jammer genoeg had leidster Ellen een beetje pech met haar fiets, maar 
na drie keer haar band te vervangen als pro’s en met maar een beetje hulp van 
wat mannelijk volk konden we een uur later weer vertrekken  . En zo kwam er 
een einde aan ons prachtig paaskamp. 
 
De eerst volgende zondag was het weer Chiro. Deze keer wel maar met 1 leidster, 
want Eline was in Lissabon en Isha in de Ardennen aan het studeren. Dus moesten 
jullie het maar doen met leidster Ellen! En omdat het zo een mooie dag was 
konden we niet anders dan een lekker ijsje gaan eten. De zondag daarna was het 
jammer genoeg geen chiro. Maar de zondag daarop was het sneukeltocht en 
waren de tiptiens er weer bij om van een leuke wandeling te genieten en ook om 
stiekem naar de kinderfuif te kunnen gaan. 

 
XOXO 
Jullie knappe leidsters Eline, 
Isha en Ellen. 
 
Hieronder nog een prachtige 
fotocollage van onze leuk 
momentjes: 
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Aspi 
meisjes 
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Liefste Aspi’s 
 
Wat jullie allemaal op aspiweekend hebben uitgestoken weet ik niet, maar aan de 
foto’s te zien zag het er tof uit! 
 
De week erna hebben we dan een klein bordspel gespeeld, met af en toe wat 
moeilijke persoonlijke vraagjes. Op het einde mochten jullie de leidsters uitdagen 
en van de glijbaan glijden (want stiekem willen we dat allemaal doen, de leidsters 
nog meer dan jullie).  
 
Joepie! Bedanking van wafelenbak. We zaten ook met twee losers die ‘niet 
konden komen’ HAHAHA. Jullie hadden ongelijk! Het was een gewaagde 
namiddag, zo op dat gladde ijs. Clara & Roos (en ik ook wel een heel klein beetje. 
Ik ben he-le-maal klaar voor zo een spannend schaatspakske!) haalden al hun 
dansmoves boven (want ja, ook op het ijs lukt dat) terwijl Sara vooral kennis 
maakte met het ijs (en neen, ik bedoel dan niet met haar schaatsen maar met haar 
gezicht (evenwichtsstoornis? Ik denk alleszins van wel..), ik heb niet gelachen, of 
toch wel haha. Wat dacht je nu?). 
 
Hier ook nog enkele plaatjes!    
 
Tot de volgende! 
XOXO 

Sara en Katrien 

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