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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 

Zaterdag 29 juli :   Bezoekdag bij de meisjes 
 

Zondag  30 juli :   Geen Chiro. 
 
Zondag  6 aug :   Geen Chiro. (bezoekdag bij de jongens) 
 

Zondag  13 aug :   Chiro.  
              Meisjes (Karmelieten) van 14u tot 18u 
 

Zondag  20 aug :   Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Karmelieten) van 14u tot 18u 
 

Zondag  27 aug :   Processie van plaisance 
       Info volgt 
 
Zondag  3 sept :   Chiro. (Overgang en nieuwe leiding) 
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  10 sept :   Chiro. (Opendeurdag) 
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  17 sept :   Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  24 sept :   Chiro. (Startdag) 
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 
 
                
 
 



 3 

 

Ouders, broers, zussen, oma’s, 

opa’s, neefjes, nichtjes, buren, 

oudleiding, tantes, nonkels, 

facebookvrienden,….. 

 

“Iedereen” is dus welkom op 

de bezoekdagen!   
Info in de bivakboekjes op de website 
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Pinkels 

 
www.chirosintbartel.be 

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

Dag plezante, paarse Pinkels 

 

Wat hebben we een leuke maand achter de rug! We zullen eens kort alles overlopen. 

Nu is het bakken en braden en is het lekker warm buiten, maar enkele weken geleden 

was dit nog niet het geval. Enkele zonnestraaltjes kwamen op bezoek bij jullie, om 

jullie hulp te vragen. Er waren heel veel wolken voor de zon waardoor de zo niet kon 

stralen.  

Gelukkig waren de Pinkels er om de wolken weg te jagen! Dus eigenlijk is het 

dankzij de Pinkels dat we nu kunnen genieten van het mooie weer!  

 

De week erna kregen we koninklijke post van Koning Lekkerbek van Lekkerland! De 

snoepjesfabriek stond in brand en hij had geen water om te blussen. Wat een ramp!  

Maar de Pinkels wouden wel een handje helpen. Om de Pinkels te bedanken, kregen 

we allemaal een lekker snoepje van Koning Lekkerbek. 

Huh? 2 Pipi Langkousen? Maar wie is de echte? Dit konden we alleen te weten 

komen door de twee Pipi’s een drankje te laten drinken. Maar waar is het drankje? De 

hele namiddag hebben jullie heel hard jullie best gedaan om op het einde van de dag 

het drankje te vinden. En wat bleek? De beide Pipi’s waren niet de echte!  

Dankjewel aan oudleidster Charlotte!  

 

De week erna waren de Pinkels eigenlijk een beetje leidsters, want zij mochten zelf 

kiezen welke spelletjes we gingen spelen! Iedereen schreef en spelletjes op en telkens 

mocht iemand een spelletje trekken uit de spelletjespot! Wat een leuke spelletjes 

waren dat!  

 

 

Ziezo, dat was het weer! Hopelijk zien we jullie allemaal op 

groot kamp! Het worden de 10 leukste dagen van het jaar!  

Zoentjes voor onze kapoentjes 

Lisse, Iebe, Femke, Annabel en Marthe   

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

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

 
 
Liefste kwiks we gingen alweer een 
knotsgekke maand tegemoet in jullie 
chirocarrière    
 
Jullie kwamen op de Chiro en enkel 
leidster Judith was van de partij. Huh? 
Hoe kan dat? De anderen waren aan het 
leren voor hun examens of hadden nog 
werk voor hun eindwerk. Drukke leidsters hebben jullie toch    
Wat hebben jullie toen alweer gedaan? Jullie gingen naar de gavers JOEPIE! Het 
was opendeurdag en er was van alles te doen, er waren springkastelen waar jullie 
en leidster Judith ook het kleine kindje nog eens in jullie konden boven halen JES 
JES JES! Tien windjes in een fles    
Het was een zonnige dag en jullie konden jezelf helemaal laten gaan, wat hebben 
jullie ervan genoten!  
 
De zondag nadien was het weer een leidster alleen maar deze keer niet Judith? 
Wa is me da hier toch? Waar zijn die leidsters? Die zitten jammer genoeg te 
zweten achter hun boeken.. ze zouden veel liever bij hun kwikkertjes zijn. Maar 
gelukkig was leidster Silke tot jullie dienst! Het was samen met de tippers, leuk 
nieuws want jullie komen KEI goed overeen! Met een oudere groep samen is altijd 
eens fijn   Het was megaaaaa warm dus we deden knotsgekke waterspelletjes, en 
zoals we leidster Silke kennen deed ze graag mee met de gekke spelletjes. 
Waterbaseball Huh? Waterbaseball? Ja jullie deden het bijzonder goed, het was 
verfrissend en sportief wat willen we nog meer? Een bokaal water over ons 
hoofd? Lily? Hihihihi de dag was voorbij voor we het wisten.  Alles gaat toch zo 
snel als we ons amuseren! We kijken al uit naar volgende week Uhm of zijn er dan 
veel feestjes?  
 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De voorlaatste week van de maand stonden Ine en Jolien klaar. Maar waar waren 
al die zotte kwiks? Er waren er maar 5. Triest, we hadden een superleuk spel. Maar 
helaas jullie waren met te weinig om het te spelen, wat gingen we dan wel doen? 
Leidster Ine en Jolien zaten even met de handen in de haren. Maar wat kan een 
goede leidster toch creatief zijn Hihi mopje of toch niet. We waren een beetje 
creatief. We keken een film bij leidster Ine thuis, samen met Loebas   en wat 
deden we nog? We deden een kleine ruiltocht en maakten 
supeeeeeeeeeerlekkereeeeeeeee wentelteefjes of verloren brood of gewonnen 
brood of hoe jullie het ook willen noemen   Het was gezellig, gek en spannend! 
Maar hopelijk volgende week een grotere opkomst! Want er wacht nog een 
cadeautje voor de communicanten onder jullie   Proficiat trouwens! 
 
De laatste zondag van de maand staat er vervanging klaar leidster Hanne en 
Niemke wat gaan deze gekkerdjes uit hun mouwen schudden? Ze toverden een 
superleuk bordspel ineen waar jullie in verschillende ploegen tegen elkaar 
moesten strijden. Het was warm en het ging erom om zo snel mogelijk af te 
koelen. Jullie deden hartstikke jullie best en genoten van een dagje vervanging. 
En en en jullie konden niet verbranden want ik (leidster Ine) heb er persoonlijk 
voor gezorgd dat jullie ingesmeerd werden. Alweer een goede daad verricht. Het 
spel zag er megawijs uit en jullie zagen er geamuseerd uit. Twee vliegen in één 
klap!  
 
 
Tot volgende maand 
schatjes van 
patatjes! 
 
Leidster Jana, Silke, 
Judith en Ine     

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXrIGn-J7VAhWCVBQKHTNODHYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.chirostrita.be%2F%3Fq%3Dkwiks&psig=AFQjCNGdT4FGKw5HF62eLhIfpWb_jG78mw&ust=1500883121965028
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi8iZzl957VAhWB2BQKHUHbDcQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fusers.telenet.be%2Fcoyote_kate%2Fwerken%2FWeb%2Fberegoed%2Fkwiks.htm&psig=AFQjCNGdT4FGKw5HF62eLhIfpWb_jG78mw&ust=1500883121965028
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Tippers 

 
www.chirosintbartel.be 

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

Liefste liefste liefste Tippertjes  
 
Ook al zijn de meesten (jammer genoeg!!!) niet massaal naar de Chirozondagen 
gekomen afgelopen weken, we vonden het toch weer tof! En met ‘we’ wordt dan 
voornamelijk Itza, Ine (de coole kwiksleidster) en Jolien bedoeld  (Yara en Sarah 
hadden al examens, BOE) Het is suuuuuuper-mega-keimooi weer geweest, dus 
natuurlijk hebben we waterspelletjes gespeeld! Met de kwiks, weliswaar, zoals 
een aantal zondagen (jullie kwamen telkens maar met 3 :’(). Gelukkig komen jullie 
goed overeen met jullie vriendinnetjes die een jaartje jonger zijn. Ook de movie-
namiddag @ Ine’s place was supertof! En het lekkere eten mocht natuurlijk niet 
ontbreken   Het liefst van al zouden jullie elke zondag ruiltocht willen doen zeker? 
Wat jullie wel niet voor mekaar krijgen met een appel en een ei! Dikke proficiat! 
We hadden ijs, wentelteefjes, suiker, frisdrank, koekjes, chips,… Noem maar op! 
Hmmm lekker! Jammer genoeg is het nu al enkele weken geen Chiro meer 
geweest, stomme examens! MAAR!!! We zijn er bijna van af! JOEPIE! We hopen 
dat jullie allemaal keigoede punten behalen, en dat we jullie snel terug zien!  
 
WE MISS YOU  
XXX Itza, Sarah, Yara en Jolien 
(de leukste leidsters, voor mocht je dat even vergeten zijn) 

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

 

Het einde van het schooljaar is in zicht en de examens zijn bijna voorbij. Stilletjesaan 

zien we een groot evenement naderen. De kers op de taart, the icing on the cake. (het 

mag tiramisutaart zijn) Bivak! Inschrijven is verplicht en meegaan is aan te raden. Ik 

voel dat er al lichte ontwenning is na een periode van afzondering met fluostiften en 

rekenmachines maar geen nood, alles komt goed! De sharkiramove zal een hype 

worden deze zomer en geen bivakspreuk is ons teveel. Elke dag een feestmaal in de 

grote zaal en ‘s avonds zal het plafond van ons kampterrein fonkelen. Haal die 

hutkoffers al maar van onder het stof en begin die bezemstelen maar op te blinken. 

We laten de dreuzelwereld achter ons en verwachten jullie bijna op perron 9 3/4. 

 

Tot snel! 

De leiding van de eeuw. 
Be there or be a Muggle. 

Aspi 
meisjes 
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Tiptiens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Liefste Tip-tiens 
 
De laatste zondag van de vakantie was er jammer genoeg geen Chiro want het 
was Pasen. De week erna was het onze wandeling en kinderfuif. Het was heel 
leuke dat jullie met zoveel hebben meegedaan aan de wandeling. Wat een 
prachtige outfits ook! J  
 
De week daarna was het V-dag. Jullie werden geblinddoekt en naar een geheime 
plek gevoerd. Eens daar aangekomen hadden jullie snel door dat jullie op de 
Bosberg waren. Jullie waren helemaal klaar om deze tocht af te leggen. Het was 
mooi weer, de zon scheen, jullie waren helemaaaaaaal niet aan het zagen. Wat 
een topkinderen jullie! Kan ook niet anders met deze drie leuke leidsters. En 
aangezien jullie toch redelijk lang wegbleven moesten wij die tijd opvullen met 
iets anders. ;)  
 

Na drie delen van de volledige 
route te hebben gestapt en na 1 
keer aangevallen door de KSA 
was het tijd om te beginnen aan 
het laatste deel van de route. 
‘Jullie mogen stappen naar het 
mooie uitzicht op de 
Oudenberg.’  
Lees even een paar zinnen 

terug… deze drie leuke 

leidsters… Ja hoor! Deze drie 

leuke leidsters stonden jullie op 

te wachten op de Oudenberg 

met boules de Berlin. Hmmmmm. Jullie zagen er even gelukkig uit als de zondag 

dat jullie ontdekte dat wij jullie leidsters waren J  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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(Groepsfoto op de oudenberg)  
De volgende zondag speelden we waterspelletjes. Het concept was simpel: we 
spelen spelletjes, wie het goed doet moet drinken, wie het slecht doet moet nog 
meer drinken. Wie pipi moest doen, mocht gaan maar kreeg een handicap. Wie 
een handicap had, kon niet zo goed meer meedoen aan de spelletjes en moest 
nog meer drinken… Liters en liters water later (rijmen en dichten haha) was het 
spel voorbij en mochten jullie naar toilet. Gelukkig krijg je van water geen kater he 
meisjes! ;)  
 
Xoxo 
Eline, Ellen en Isha  
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Krakjes 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Liefste krakjes 
 

Hier zijn we alweer met ons Krakjesverhaal in het 
chirokrantje. 
We zullen maar eens beginnen met het  vertellen 

van wat er allemaal gebeurd is de afgelopen 

zondagen. De eerste zondag was het grote 

groepsspel met iedereen van Machtig Chiro Sint-

Bartel. We waren met weinig leiding, aangezien 

de rest van de krakjesleiding op een heuse 

astronautenopleiding is hier heel ver vandaan. We 

speelden een spel om te zien welke Foodtruck 

het beste was. Dus organiseerde de leiding een 

foodtruck festival. Hierop stonden 5 landen met 

hun kraampjes onze krakjes te overtuigen dat zij 

de beste waren. Ze voltooiden hindernisparcours, 

guizvragen, snelheidtesten,… en na al deze 

overwinningen mochten onze krakjes jureren bij 

de verkiezing van het beste Foodtruck. Zo gezegd, 

zo gedaan. Onze krakjes waren aan het wikken en 

wegen en na uren van beraadslaging, slaagden ze 

erin een definitieve winnaar aan te duiden, 

Afrika!!! Het vreugde-en overwinningsfeest 

duurde niet lang aangezien de klok 6u sloeg en 

jullie moema’s en poepa’s jullie al stonden op te 

wachten. 

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 zijn we gaan zwemmen in de 
Gavers!!! Joepi!! Dat was echt een leuke chiro 
zondag aangezien het super lekker warm weer 
wass, we konden zwemmen, we konden in het 
zand spelen, volleybal spelen en met onze leiders 
naar chica’s gluren. We hebben het allemaal 
gedaan zeiden ze krakjes. Het warme weer was 
onophoudelijk dus besloten we om onze tijd te 
vertroeven als dobberend in het meer als 
doodgelukkig en fier krakje. 
 

 
 
De zondag daarop was het een nog warmere dag dan vorige zondag en besloot 
de leiding een groepspel te doen omtrent allerlei waterspelletjes. Want ela, we 
kunnen wij niet elke week mé zo een weer goan zwemmen éé, de Chiro skijt geen 
geld éé   We moesten bij elke leider een opdracht volbrengen alvorens we met de 
grote magische waterdobbelsteen mochten dobbelen. Dan moesten ze een 
proefje doorstaan om een waterballon te mogen zetten in ons waterdoolhof. De 
krakjes wonnen veel en bleven droog, maar oooh mama’s en papa’s de krakjes 
zijn ook heel veel, maar dan ook echt heeeel veel e, niet om te zeveren e, ma echt 
heel veel verloren ook ze. Op een gegeven moment waren ze zo kleddernat e, ma 
echt kleddernat e, gelijk dat ze precies net geplukt zijn uit de vruchtzak van bij de 
bevalling. Ale om maar te schetsen dat de krakjes niet altijd de grote winnaars 
zijn. Na een leuke dag vol waterplezier, gingen onze liefje krakjes als waterratjes 
naar huis, met in de gedachte dat ze een even grote waterRAT wilden zijn als hun 
leider Wouter. 
 

Tot de volgende keer sloebers 
Brecht, Stijn, Ward, Ferre, Wouter 
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Rakkers 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Beste groene parochianen, 
 

We zijn alweer een maand verder in 2017 en het is weer tijd voor een ontzettend 
spannend verslag van de voorbije weken.  
Spijtig genoeg waren sommige leiders enkele zondagen afwezig door het grote 
monster dat niet 
genoemd mag 
worden; EXAMENS! 
Maar goed, alle 
gekheid op een 
stokje. 
We moeten eens 
goed nadenken over 
wat we weer 
allemaal hebben 
meegemaakt de 
voorbije weken. 
Tijdens een van de 
voorbije zondagen hadden we er niets beter op gevonden om met iedereen 
samen te gaan zwemmen. Het was nu eenmaal mooi weer dus zo’n kans 
mochten we niet laten liggen. 
De week erna was het tijd om die ijsjes van tijdens het zwemmen er af te sporten 
tijdens een intensieve sportnamiddag. Er waren niet genoeg emmers om al dat 
zweet op te vangen. Beesten waren het! Ongelooflijk hoeveel calorieën er die 
zondag verbrand zijn.  
Om voorbereid te zijn op onze nabije toekomst zijn hebben we een kijkje 

genomen in de technische school genaamd ‘den tisj’ recht tegenover ons nederig 

stulpje ’t karmelieten. Sommigen weten nu wat ze later willen worden, anderen 

hebben nu nog meer twijfels.  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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We weten allemaal dat ons kamp dichterbij komt en om wat centjes te hebben 
voor eventueel op kamp iets mee te doen hebben we snoep verkocht. Natuurlijk 
hebben we zelf geen enkele snoep opgegeten. Dat zou niet goed zijn voor onze 
goddelijke lichamen. J 
Al bij al, alweer een paar onvergetelijke zondagen achter de rug! Tot de volgende! 
Wij kijken alvast uit naar het kamp! 
Groetjes van jullie awesome leiding 
 
Brent, Daan, 

 JJ, Robin en Vince 
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Toppers 

 
www.chirosintbartel.be 

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

Dag liefste Toppertjes 
 
Kamp komt nu wel heel erg dicht bij en ik ben zeker dat jullie staan te popelen om 
te vertrekken. Het wordt tijd om je spullen bij elkaar te sleuren en allemaal te 
proppen in die kleine valies. Het weer was al een mooi voorsmaakje van hoe het 
kamp zal zijn. Tropische temperaturen die jullie stoutste dromen zullen 
overstijgen. En natuurlijk van die bruine velletjes die we zullen kweken waar 
Latino’s alleen maar jaloers kunnen op zijn. En geen schrik als het van de 20ste juli 
tot de 1ste augustus aan het regenen is. Dat betekent dat de vrouwtjes op kamp 
zijn. Niets ergs aan, dat is normaal ;)  
 
Hopelijk hebben jullie ook heel hard gezwoegd achter jullie boeken en 
uitstekende punten gehaald. Zo niet mogen de ouders dat altijd laten weten aan 
ons! Maar nu eerst een vooral genieten van jullie wel verdiende vakantie! 
Als voorbode voor het kamp zet ik hier een kleine black stories op. Wie dit raad 
krijgt een mini verrassing. Duas raden maar. 
 
2 vrienden die samen op reis zijn, Bob en Dirk, slapen in dezelfde kamer. Op een 
nacht neemt Bob een  en vermoord hij Dirk. De volgende ochtend worden ze 
BEIDEN wakker! En Dirk heeft totaal nog geen idee dat hij vermoord is. Wat is er 
gebeurd? 
 
Vragen worden enkel beantwoord met ja of nee. Je kan een vraag sturen naar 
0468206221,  of op de toppersgroep op Facebook, of op zondag en mail is ook 
een mogelijkheid 
 

Lieve kusjes van leider Bjarne, Dickson, PJ en Jochen 

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 chirovrienden 
 
Spijtig genoeg zal het dit maal een kort verhaaltje worden. Want de aspis hebben 
examens L. Daardoor waren ze verplicht van hun 3 volle weken op te sluiten op 
hun kamertjes om te leren. Hierdoor konden ze dus ook niet naar de chiro 
komen. Hopelijk zijn dit dan ook hun laatste examens, op secundair niveau dan 
toch. Gelukkig konden we ons voor al deze miserie nog even goed ontspannen in 
het provinciaal domein De Gavers.  
Gelukkig is het einde in zicht en hebben we mooie vooruitzichten naar het kamp 
in Meeuwen. Waar we naar al oude gewoonte al liftend naartoe gaan.  

Tot slot wens ik iedereen nog veel 
succes en dat het snel vakantie 
mag zijn. Mochten jullie jullie toch 
eenzaam voelen, kleur dan alvast 
deze prent hieronder mooi in voor 
een extra voordeel op kamp!  
 
Groetjes,  
De sexy leiding 

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