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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  1 Oktober :  Chiro. 
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
             Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  8 Oktober :  Chiro. 
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
             Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  15 Oktober :  Chiro. 
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
             Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  22 Oktober :  Chiro. 
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
             Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  29 Oktober :  Chiro. 
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
             Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
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Hallo chiromama’s, chiropapa’s, chirogrootouders, chirobegeleiders, tantes en 
nonkels 
 
We zijn terug van start gegaan, we vliegen er terug in om met die grote bende 
een megafantastisch chirojaar tegemoet te gaan. We leren elkaar kennen op 
zondag door samen te ravotten en gezellig te kletsen. We bouwen op naar 
afdelingsweekend, paasweekend en als afsluiter het bivak tijdens de 
zomervakantie! 
Elk jaar maken we wat tijd vrij om kennis te maken met ons nieuw jaarthema. Dit 
jaar is dit als volgt : 
 

Jaarthema '17-'18: #IEDEREENCHIRONAUT 
Ruimte om te spelen! 

 
We gaan de uitdaging aan om van iedereen een CHIRONAUT te maken. Wat is nu 
een Chironaut? 
Chironaut, zn., mv.  (-en), m/v/x, Iemand die kan en durft spelen (1.) los van 
letterlijke en figuurlijke grenzen (2.) met een grote dosis fantasie en creativiteit 
 
 
Je wordt een echte CHIRONAUT door volgende medailles 
binnen te halen: 
 
LUMIA: we spelen vaak op onze vertrouwde terreinen maar 
trekken ook graag eens weg naar de stad voor een 
stadsspel. De bossen zijn ideaal terrein voor vlaggenroof en 
twee keer per jaar trekken we voor enkele dagen volledig 
weg. Dit jaar gaan we tijdens de paasvakantie naar Avelgem en ons bivak vindt 
plaats in Petit-Thiers. 
 

 
 
Het SPEELVERZET… niet alle activiteiten moeten strenge regels 
hebben. Ook onze activiteiten zijn af en toe wat losser en er is 
ook tijd voor vrij en zelf te kiezen spel. 
 
 

IVERSIA: draai alles eens om! Speel eens omgekeerd 
verstoppertje, ja hoor, dat bestaat! Doe eens 
omgekeerde dag op kamp: we starten de dag met 
avondeten, … . Hoe gekker hoe beter! 
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TORA: tijd voor knutselen en bouwen zonder praktisch 
doel, gewoon voor ons plezier. We bouwen een kamp op 
het speelterrein, we knutselen slingers  of we maken een 
piratenboot, … omdat het leuk is. 
 
 
 
 

BALEMMERSTOEL: we gebruiken onze fantasie en 
verjagen dekselse piraten en gluiperige zombies, 
we vangen eenhoorns en bevrijden de koning van 
elfenland en dat allemaal op die gewone 
zondagen.  
 
 

 
 
 
MISS EN MISTER KLODDER: we zijn niet bang 
voor vuil en een bluts of buil. Op zondag 
stappen we ook al eens door de beek, 
springen we in plassen of glijden we een 
modderberg af. Stevige schoenen en goed 
regenjasje komen altijd van pas… leg alvast 
een handdoek in de auto J 
 
 
 
 

Jullie lezen het al, het wordt terug een uitdagend chirojaar met zondagen vol 
speelplezier. Als jullie vragen hebben, stel ze gerust aan leiding/groepsleiding of 
volwassen begeleiders. We hopen dat jullie zoon/dochter geniet van zijn/haar 
chirojaar. 
 
Pieter-Jan en Line (volwassen begeleiders) 
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www.chirosintbartel.be 

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

 

Dag allerliefste pinkels! 
 
Het kamp is al even geleden. Daarom hebben we hier alles nog eens 
opgeschreven zodat we nog eens kunnen terug denken. Want het 
was een super tof fantastisch kamp!  

 
Dag 1: 
We vertrokken met de trein naar ons kamp. Toen we daar waren aangekomen 
maakten we ons bedje. Maar de baas van het terrein had al onze knuffels 
gestolen. We moesten eerst alle afspraken verdienen en dan kregen we onze 
knuffels terug. Gelukkig hebben we ze terug kunnen verdienen en zo was de 
eerste dag al gepasseerd. 
 

Pinkels 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Dag 2: 
Het was al tijd om brieven te 
schrijven naar de mama's en 
papa's zodat ze zeker op tijd 
zouden toekomen. We 
speelden ook enen bingo 
bosspel. Er zijn dan heel 
mooie dingen uitgebeeld 
voor leventjes. 's Avonds was 
er een magische 
sprookjestocht. Na deze 
betoverende avond was dag 
twee ook al gedaan. 
 
Dag 3: 
We hadden bezoek van Olaf en de kleurenprinses. Olaf vond zijn witte wolk maar 
saai. Jullie hielpen er een mooie kleurrijke wolk van te maken. Het was een echt 
meesterwerk. Dan mochten jullie jullie hippiekledij aan doen en speelden jullie 
spelletje som de vrede te kunnen bewaren. Gelukkig is dat jullie gelukt. 's Avonds 
was er bezinning, we dachten eens na waarom we elkaar zo leuk vonden en 
gaven elkaar complimentjes. 
 
Dag 4: 
Wie wilt er geen zeemeermin zijn? Niemand toch! Jullie moesten enorm hard 
jullie best doen om jullie zeemeerminstaart te verdienen maar het is jullie gelukt. 
Wat waren jullie mooie zeemeerminnen.  
HALT! Om te overleven in het wild moeten jullie nog veel dingen leren. Gelukkig 
waren er de survival experts om het jullie te leren. Het ging er hard aan toe net 

zoals in het wild. Om te 
bekomen van al die 
vermoeiende opdrachten 
kwam er 's avonds 
iemand op bezoek. Het 
was de yoga man. Hij 
heeft jullie geleerd hoe 
jullie moeten 
ontspannen. En zo 
ontspannen als jullie 
waren was het tijd om 
alweer in ons bedje te 
kruipen. 
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www.chirosintbartel.be 

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

 

Dag 5: 
Trek je beste schoenen maar aan want wij gaan wandelen. Jullie hebben super 
goed en snel gewandeld naar het zwembad. Na al dat wandelen hadden jullie wel 
een duik in het water verdiend. Het was een super leuke dag, jullie hebben jullie 
nog al uitgeleefd in het zwembad. 

 
Dag 6: 
Het terrein liep vol met mieren die zoveel mogelijk eten wilden verzamelen voor 
hun picknick. Jullie hebben zoveel eten verzameld! Moesten jullie het allemaal 
hebben opgegeten jullie ontploft zouden zijn :) Maar de pinkels kunnen veel eten 
en dat hebben jullie bewezen bij de melocakequiz. Ik heb nog nooit zo'n slimme 
pinkels gezien. 's Avonds hebben we ons beste knutseltalent in ons naar boven 
gehaald. Er zijn dan echte artiesten ontstaan. 
 

Pinkels 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Dag 7: 
We hebben onze valiezen en kamer al 
eens opgeruimd. Dat is niet zo leuk maar 
wel nodig, want jullie zijn toch allemaal 
een beetje sloddervossen hoor ;) Maar 
daarna hebben we vuile spelletjes gedaan. 
Dat vonden jullie super leuk. Maar ook de 
leidsters vonden dit tof! Jullie haren 
hadden heel mooie kleuren. Van blauw tot 
geel. 's Avonds hebben we dan spelletjes gespeeld in de zandvlakte m et de 
parachute. Dat was het einde van dag zeven. 

 
Dag 8: 
Dit was de dag waar iedereen naar uit keek! De mama's en papa's kwamen op 
bezoek. Joepie! 's Avonds na dat de mama's en papa's weg waren hebben we 
natuurlijk niet stilgezeten. Nee, we hebben een dik feestje gebouwd! Om het klein 
beetje verdriet dat er was te vergeten. 
 

 
Dag 9: 
Het terrein liep vol met kleine 
kaboutertjes. Maar ik had er toch wel 
een beetje  schrik van want ze hebben 
de gemene trollen helemaal op hun 
eentje verslaan! Maar 's avonds 
hebben ze de mooiste lampionnen ooit 
geknutseld. En de kaarsjes voor erin 
ruiken nog eens lekker ook ;) 
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www.chirosintbartel.be 

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

 

 
Dag 10: 
Het was de voorlaatste dag :( En zoals altijd  was het tijd om een actje voor te 
bereiden. Jullie hebben super mooi gedanst! Daarna was het tijd voor een groot 
kampvuur. En zo sloten we dit fantastische kamp af! 
 
Dag 11: 
Tijd om op te ruimen en terug te keren naar ons eigen huisje :(  
 
Wij vonden het een super tof kamp! We hopen jullie ook!  
Dikke paarse knuffel en kus van jullie leidsters 
Annabel, Iebe, Femke, Lisse en Marthe 
 

Pinkels 

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

 
www.chirosintbartel.be 

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

Dag allerliefste baby’s,  
 
Ik voel me erg vereerd dat ik het laatste artikeltje mag schrijven voor jullie! Ik wil 
jullie alvast éen voor éen bedanken voor ons schitterend jaar, jullie waren een 
topgroep! 
 
Ons kamp was dan ook ons hoogtepunt van het jaar waar we veel plezier hebben 
beleefd. Wat hebben jullie gevloekt op onze rode draad dit jaar… die stomme 
ezel! Elke dag hebben jullie tijdens de spelletjes keer op keer bewezen dat jullie 
echte kwiks zijn! Met dagtocht hebben we ons ogen uitgekeken naar het tempo 
waarop jullie stapten! Jaja een dikke 6km per uur!! Hierdoor hebben we lang in 
het zwembad kunnen dobberen en spetteren. Wij als leidsters voelden ons ook 
erg gevleid op bontering. Niet alleen jullie dansje was de max maar ook jullie 
tekstje was suuuuuper lief! we gaan jullie allemaal erg missen <3  
 
Silke en de rest van de leidsters, Judith, Jana en Ine 

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