
   

 

Afgiftekantoor Kaai – postkantoor Geraardsbergen 1 

De chirokrant verschijnt maandelijks maar niet in augustus 
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CHIROKRANT 

Maandblad van  
Chiro Sint-Bartel Geraardsbergen 



 2 

 

Kalender 

 
 

Zondag  3 December :  Chiro. Misschien komt de Sint 
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  10 December : Chiro. Geen chiro vanaf tito’s 
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  17 december : Chiro. Geen chiro vanaf tito’s 
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  24 december : Geen Chiro. 
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Speelclub 
meisjes 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Dag allerliefste gele mormels 
 
Het avontuur naar een nieuw chirojaar ging alweer van start. We gingen bij de overgang 
helemaal uit de bol. De leidsters in gekke kledij en wat waren we nu weer van plan. Voor 
jullie je nieuwe leidsters konden raden moesten jullie alle kraampjes van onze  
knotsgekke chirokermis passeren. Jullie leerden jullie afdelingsliedjes, jullie kwamen in 
een zotte botsauto met fietsbanden en nog veel meer. Het was een leuke chirodag en 
jullie hebben gestreden voor jullie punten. Waardoor jullie vijf kogels verzamelden om 
de ballonnen kapot te maken. In die ballonnen zaten jullie nieuwe leidsters verstopt. Vol 
spanning gooiden jullie de scherpe voorwerpen naar de ballonnen maar wie er uit de 
ballon ging vallen dat zagen jullie niet meteen. Spaneeend. Na jullie 5 beurten hadden 
jullie 5 splinternieuwe leidsters. Jawel leidster Marthe, Sarah, Jolien, Lisse en Ine zullen 
jullie dit jaar entertainen. 
 
De week nadien gingen we al meteen van slag met het eerste speelclubbers-spel. Het 

was opendeurdag dus jullie konden allemaal jullie vriendinnetjes meebrengen. 

Supergezellig! Jullie moesten 5 categorieën doorstaan om te bewijzen dat jullie echte 

speelclubbers waren. De eerste categorie was speelclubbers zijn geen bangerikken. We 

speelden daarbij trechtertje en groentenboer. Jullie moesten bij trechtertje allemaal 

door de benen van leidster Ine geraken. Wat? Allemaal te samen?! Ja hoor allemaal te 

samen. Maar uiteindelijk viel dat allemaal goed mee en doorstonden jullie al de helft 

van de eerste categorie. TOPPIEEE!!! Daarna groentenboer. Wat moesten jullie hierbij 

doen. Jullie werden verdeeld in 4 groepen en in het midden stond een doos met 

balletjes. Jullie kregen allemaal een nummer en moesten als het aan jullie nummer was 

het juiste balletje nemen. Supertof, maar niet altijd even gemakkelijk. Zoals we jullie al 

kennen gingen jullie er duidelijk allemaal voor. Het was echt DE MAX! De volgende 

categorie was echte speelclubbers zijn 1 groep. We hebben een vriendenformulier 

gemaakt en daarop konden jullie leuke dingetjes schrijven over elkaar en wat jullie 

graag eten,… En het andere opdrachtje was een oprecht complimentje geven aan 

elkaar. Jullie konden jullie charmes gebruiken. De derde categorie: echte speelclubbers 

lusten wel wat. Hierbij moesten jullie eerst 2 dingetjes proeven geblinddoekt. Jullie 

kregen een chipje en discobolletjes. Lekker maar een vies gevoel in de mond wanneer je 

het niet ziet.  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Daarna hadden we geen beter idee dan jullie een boterham te laten eten die aan een 

touwtje hing. Dit bracht prachtige beelden teweeg. De voorlaatste categorie: 

speelclubbers doen graag eens gek. We speelden stoelenkiekeboe en omgekeerd 

verstoppertje. Een beetje gek maar wel leuk. Daarna al meteen onze laatste categorie 

die we jullie nog steeds te goed zijn. Speelclubbers hebben vele talenten. Jullie krijgen 

dit jaar zeker nog de kans om de talentenshow uit te voeren.  
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Het boerinnenspel 
Joooooow, hoe ist met uw koeien? Dat was de vraag van de dag, we speelden namelijk 
Miss boerin. De boerinnenbond was bij ons op bezoek. Ze waren op zoek naar een 
nieuwe lading boerinnen. In allerlei opdrachten en spelletjes testen de boerinnen jullie 
boerderijvaardigheden.. Dat ging wel vlotjes, volgens ons wordt een van jullie ooit Miss 
boerin! 

 
De week daarna bleven we op 
de korendries maar kregen we 
bezoek. Ik hoor jullie al denken 
ohnee de jongens maar laat 
ons even sympathiek zijn. We 
maken er een leuke dag van. 
We speelden eerst samen met 
de pinkels, kwiks en alle 
speelclubbers. Vervolgens was 
het toneeltje. Ohja ie-de-reen 
CHIII_ROOOO_NAAAAUUUT! 
Jullie kregen hierbij 
aansluitend een plakje cake en 
een glaasje fruitsap. Jammieee 
smullen maar! Daarna gingen 
we gezellig naar de plage. Daar 
speelden we eerst samen 
verschillende spelletjes met de 

jongens. Vervolgens konden jullie nog even al jullie energie kwijt op de speeltuin. De 
zondag zat er alweer op L  
 
Alweer aangekomen bij de laatste zondag van de maand. We speelden het grote 
sprookjesspel. Jullie moesten allemaal samen een sprookje gaan zoeken verstopt over 
ons chiroterrein. Bij elk sprookje konden we een spelletje spelen. We speelden 
verschillende spelletjes. Het grote doel was om ons muiltje dat we op het prinsessenbal 
verloren waren terug vinden. We begonnen met een spelletje om jullie zoekvermogen 
te testen. Daarna kwamen al snel de volgende sprookjes en bij elk sprookje een 
passend spelletje. We vierden ook de verjaardag van Steffi en Shauni. Nogmaals 
proficiat meisjes! En dankjewel voor de lekkere snoepjes. Jullie slaagden in jullie 
opdracht en konden onze muiltjes terug vinden. Gelukkig want zonder muiltjes geen 
volgend bal. Helaas maar aan elk sprookje komt een einde, net zoals aan elk sprookje. 
Tot volgende maand liefste speelclubbertjes! 
 
Dikke kussen en knuffels   
De speelclubleidsters 
Marthe, Sarah, Jolien, Lisse, Ine © 
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Kwiks 

 
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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Tippers 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Elabaaaa tipperkes! 
 
Ik moet toegeven, de voorbije weken zijn nu echt al 
nekeer super duper cool geweest met jullie zotte trezen 
derbij. 
Voor te beginnen, de overgang! Spannend afwachten wie jullie nieuwe leidsters gingen 
zijn... en natuurlijk waren jullie superblij want ja jullie willen niemand liever dan ons 3 als 
leidster eeeeh xxxx Toen zijn we ook naar muurrock geweest: beetje een teleurstelling 
want we mochten op geen enkel springkasteel gaan :( voorstel voor volgend jaar: 
springkastelen enkel voor meisjes van 12 tot 14 jaar! Toen hebben we nog een gekke 
groepsfoto met Maya de Bij genomen joepieeee :D  
De zondag daarna was ook weer spannend!! We speelden een verjaardagskaarsenspel 
(stiekem wisten wij heeeeeel goed dat Lore jarig was, daarom dit spel ;) ) We speelden 
de meest zotte spellekes om zo zoveel mogelijk verjaardagskaarsen te verdienen. Die 
bepaalden jullie tijd dan om in het donker lokaal de kaarsen met jullie groepsnummer 
op te vinden. Laat ons zeggen dat niet iedereen even goed is om in het donker te leven: 
jullie hebben zeker en vast een paar blauwe plekken overgehouden aan het botsen 
tegen stoelen/tafels/zetels! Om Lore's verjaardag te vieren hebben we lekker veel 
chipkes gegeten: klein beetje sterven als we een pikant chipje in onze mond kregen 
maar toch wouden we het eens proeven hahaha! Toen hadden we natuurlijk ook de 
chocolaatjes om die pikantheid te stillen. Bedankt Lore, zonder jou zouden we nooit 2 
keer op 1 zondag een 4uurtje gekregen hebben! :D 
 
De zondag daarna speelden we de Leerjeleidsterskennen-quiz! Laat ons zeggen dat 
jullie niet zo heel veel over ons wisten, maar dat jullie je wel ziekgegeten hebben in 
suikerwafels hahaha! Ook hebben we er een hele hoop 
zotte (lees: best lelijk eigenlijk) foto's van jullie aan 
overgehouden!  
"Maaaa leidster, als de jongens komen wil ik eigenlijk da 
en da spelletje nie spelen want da vind ik nie leuk" geef 
toe, we hebben echt ons best gedaan om te bewijzen 
dat we ook op startdag samen met die stinkende 
zwijnen ons kunnen amuseren! (Btw, Noor en Thijs, jullie 
zijn suuuuuuperschattig samen!) 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Zondag 1 oktober hadden de leidsters een stadsspel voor jullie in petto. Dat stadsspel 
noemde we het ' fidgetspinnersspel'. Hoe ging dat ookal weer ? Wel, we hadden een 
bord met verschillende kleuren en in het midden een figetspinner met een wijzer. De 
kleuren stelde een plek voor in geraardsbergen city. We begonnen aan de olifant waar 
we een kiekeboespel speelde met een handicap. Dat bleek veel vermoeiender dan de 
leidsters dachten, nadat we een spelletje meespeelden, maar hilarisch was het wel!! 
Daarna waren we op de markt voor het spel ' ben ik een banaan?' ( jana haar favoriete 
spel..) het spel was niet zomaar ' ben ik een banaan' wij deden het met XL-pampers op 
ons hoofd! Iedereen vond het de max en hield de pampers op tot de volgende locatie, 
de abdij! Één iemand hield hem zelf op tot 18u, namelijk Liva. In de abdij speelde we het 
spel ' trechter', maar om het toch wat next level te maken moest degene die voorraan 
stond een beker water boven zijn hoofd houden, maar de persoon zelf werd nauwelijks 
nat. Het waren vooral de personen die door de trechter moesten. Gelukkige had Eowyn 
2 pullen mee want jij ging ervoor!! Daarna gingen we naar het karmelieten om 
vleeshoop te spelen met een fietsband ' pas op voor de punt, da ga schieten!!' Hihi....  
Als laatste gingen we naar de spiraal om ' dood aan' te spelen met een kermiseend. We 
besloten ons allerlaatste spel te spelen op de korendries aangezien het heel hard 
begon te regenen, maar voor sommige was dat niet erg. 
 

4 oktober: werelddierendag!!! Omdat we vinden dat jullie af en toe wel hele lekkere 
beestjes zijn, hadden we jullie allemaal een een gek (maar ook best onbekend) dier 
gegeven. Alleen wisten jullie zelf nog niet welk. Aan de hand van opdrachten 
(diergerelateerd natuurlijk), kregen jullie tips van ons  om jullie dier te raden. Zelf 
hadden jullie niet veel energie (lees: zin) om veel buiten te spelen, dus gingen we een 
beetje lui in de zetel hangen en dierenketting spelen. En vergeet niet: voor dajet weet 
zije deud deud deud!! 
 
We zijn klaar voor weer zo'n shpetterende zondag samen met jullie :D  
Vele kusjes, knuffels en lekjes van jullie lieve leidstertjes xxx 
 
Annabel, Jana & Emma 
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Tiptiens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

dag liefste Tiptiens 
 
De eerste chirozondagen als gloednieuwe tiptien zijn alweer gepasseerd. 
Hopelijk zijn jullie al iets meer enthousiast over jullie nieuwe leiding dan bij de 
overgang. De tweede zondag was Judith er jammer genoeg niet, zij ruilde het 
slechte weer van België in voor het nog slechtere weer van Schotland, maar 
gelukkig was tandenfee Itza er wel om al jullie wensen op te schrijven in een 
Bucket list. Met het laten slagen van de tiptiensgeboden kunnen jullie al deze 
wensen laten uitkomen.  
 
Tijdens startdag waren jullie talrijk aanwezig *humhum, maar samen met Hannah 
en de boys hebben we er toch een onvergetelijke namiddag van gemaakt. De 
week erna konden jullie opgroeien tot VB,  jullie hebben alle afdelingen overlopen 
behalve tiptien omdat jullie dat toch al een heel jaar zijn. Vorige week gebben we 
jullie intellectuele kennis getest met de quiz de slimste tiptien ter wereld. Met de 
vingers in de neus doorliepen jullie alle rondes, de finale was spierspanning en 
uiteindelijk werden Britt en Hannah 
gekroond tot slimste tiptien ter 
wereld.  
Deze week staan Itza en ik te 
popelen om jullie vuile meisjes nog 
vuiler te maken. 
 
Get ready voor de doop. Hier nog een 
"mooie" foto. 
 
Veel liefs 
Itza en Judith 
 

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

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Dag aller aller aller allerliefste krakjes en ouders 
 
Dit jaar zal het weer dé max worden op de chiro! Oei, wat zeg ik nu? Het is al DE MAX 
geweest! 
 
Ons prachtige jaar met de paarse zottekes startten we natuurlijk in stijl…. 
In een groot Masterminds-spel moesten de krakjes strijden tegen de andere afdelingen 
om de leiding te bemachtigen die ze wilden. Aan de hand van verschillende postjes 
konden ze kleuren verdienen om de juiste code te bemachtigen. 
Omdat leider Tom en Jannes er jammer genoeg niet konden bij zijn de eerste zondag 
moesten de krakjes hun 2 nieuwe leiders vrijspelen aan de hand van een supercool 
spel!! En blij dat ze waren!! 
 
 
De week erna waren onze krakjes echte redders; ze hielpen Spongebob om niet uit te 
drogen en moesten natuurlijk zeer goed samen werken. Na een hele estafette met 
water in de mond slaagden ze erin Spongebob te redden! Wat dacht je nu zelf? Maar 
dat is nog niet alles, deze maand gingen de krakjes ook nog eens op tocht met 
paarskapje die haar snoepjes tot bij haar zieke oma Jacquejacqueline moest brengen. 
Natuurlijk kon ze dat niet alleen, want het pad werd bewaakt door 2 dikke boze 
olifanten. Met de hulp van de boswachter streden ze zich een weg door het bos door 
de olifanten te verslaan in een hele boel spelletjes! Maar wat de krakjes eerst niet 
wisten was dat de olifanten betoverd waren… Voor een laatste keer staken ze de 
handen bij elkaar en maakten ze een heus toverdrankje om de spreuk te verbreken. 
HOERA! Wat jullie ouders misschien nog niet wisten, is dat de krakjes héél goed advies 
kunnen geven. Bob de bouwer zat namelijk in een kleine depressie en wist niet zo goed 
meer wat te doen. Na een hevige discussie concludeerden ze dat hij ‘Bob de brouwer’ 
zou worden. Onder begeleiding van de beste vrienden van Bob gingen ze de beste 
chocomelk ( en niet spaghetti ) ooit brouwen. Het was een knallende maand, wat dus 
niet wil zeggen dat het de volgende keer zal onderdoen… 
 
Kusjes van jullie cutiesquad ( vooral aan de mama’s) 
Krakjesleiding 
  

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


 13 

 



 14 

 

Speelclub 
jongens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Dag beste Speelclubbertjes van me!!!!!!  
 
Ik hoop dat jullie blij zijn met jullie leiding want wij zijn namelijk ook blij met jullie J. 
Nadat jullie nieuwe leiding bekent was hebben we wat grote en kleine 
kennismakingsspelletjes gespeeld om elkaar wat beter te leren kennen want dit was 
wel nodig want we zijn met supermegafantisch veel brave speelclubbertjes. Met 24 in 
totaal nadat we elkaar wat beter leerden kennen was het eigenlijk al supervlug tijd en 
dat was niet leuk. Maar ja dan was het alweer uitkijken naar de volgende zondagen. 
Wat hebben we zoal allemaal nog gedaan in die zondagen van jullie eerste 
Chiromaand???? Naar het schijnt was er zo een startdag zo daar waar de dametjes zitten 
op de korendries. Daar werd ons het nieuwe Chirojaarthema voorgesteld aan de hand 
van een superleuk toneeltje. Daarna hebben we wat kennismakingsspelletjes gespeeld 
met de vrouwelijke versie van de speelclub en daarna naar de plage geweest om nog 
wat andere leuke spelletjes te spelen. 
De volgende zondag hadden de leiding voor jullie lekker snoep gekocht maar plots 
kwam er een lelijke, maar echt niet normaal lelijke boef onze snoep stelen. Maar da dief 
was wel wat sympatiek maar toch hij was heel lelijk, hij liet de speelclub allerhande 
opdrachtjes doen om zo brons, zolver en goud te verdienen om geld te maken  jullie 
moesten dan zoveel mogelijk van deze verschillende stukken verzamelen om zoveel 
mogelijk harde euro’s te maken, maar natuurlijk moesten jullie zien dat jullie niet getikt 
werden door de boef zodat die jullie euro’s niet kon afpakken. Toen wisten jullie aan de 
hand van tips waar de boef zich ongeveer verstopt had en konden jullie hem na wat 
zoeken hem te pakken krijgen en konden de speelclub met hun geld dat ze verdiend 
hadden betalen om hun snoep terug te krijgen van die heel lelijke boef. 
 
 De volgende zondag waren de speelclubbers allemaal stoere maar diervriendelijke 
beestenvangers geworden, op het karmelieten liepen namelijk enkele wilde beestjes 
rond. De speelclub wou hen vangen op het karmelieten maar dit lukte heelaas niet en 
de beestjes vluchten de straat op wat namelijk ook wou zeggen dat de jacht om de 
wilde beestjes te vangen geopend was. Als echte dierenvanger zochten jullie in 
Geraardsbergen naar sporen die de beestjes hadden achtergelaten.  
 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Uiteindelijk konden jullie ze vangen en brachten we de beestjes naar het SOSwilde 
dierencentrum in Geraardsbergen, uit dankbaarheid kregen we daar een interessante 
rondleiding en kregen jullie verschillende wilde beestjes te zien. Dat was tof he 
jongens!!!! 
De volgende zondag moest de speelclub hen bewijzen het waard te zijn dit jaar zicht in 
de gele speelclubkleuren mogen te guldigen. Eerst moesten jullie een zo mooi mogelijk 
ventje tekenen en moesten jullie aan de hand van talrijke opdrachten verf geld 
verdienen om daarmee naar het casino te gaan om jullie geld dik te gaan verdubbelen 
of alles kwijt te raken. Met dat gelden konden jullie dan gele verf kopen om jullie 
mannetje te kleuren. Uiteindelijk hebben alle speelclubbers bewezen dat ze een echte 
speelclubber zijn want hun mannetjes waren allemaal mooi in het geel gekleurd. 
 Hier zitten we aan onze laatste zondag vandaag. Jullie waren weer talrijk aanwezig 
hoor, we speelden vandaag een heus laddercompetitie spel, jullie moesten elkaar 
uitdagen door allerhande opdrachtjes te doen om zo omhoog te kunnen klimmen in de 
rangschikking. Ook werden er tussendoor wat groepspelletjes gespeeld wat weer een 
hele verandering teweegbracht. Jullie hebben eigenlijk allemaal een keer op de eerste 
plaats gestaan dus daaruit kunnen we besluiten dat jullie allemaal heel goed jullie best 
gedaan hadden. 
 

Tot de volgende eh stooere speelclubbooooy’s groetjes jullie knappe leiding. 
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Rakkers 

 
www.chirosintbartel.be 

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

Beste rakkers en ouders 
 
Het was weer de tijd van het jaar, de tijd waar de kinderen hun nieuwe leiding 
moet vrijspelen. Ze moesten per post een opdracht doen om de kleuren te 
verdienen zodat ze de code konden kraken voor hun nieuwe leiding vrij te spelen. 
Natuurlijk waren de rakkers weer het beste van allemaal en speelden ze als eerste 
hun leiding vrij. De week erna hebben we het grote Mario en 
Luigi spel gespeeld. Er waren 2 teams die tegen elkaar moesten strijden in de 
plaats van Mario en Luigi om zo het hart van de prachtige princes Peach. De week 
erna was startdag op de Korendries, eerst waren er wat massa spelen voor ze een 
beetje op te warmen voor onze jaarlijkse fameuze en propere riolentocht! Toen 
was er de fameuze teambuilding om onze rakkersgroep tot 1 grote groep te 
maken. Dan nog de laatste zondag voor dit artikeltje, de rakkers moesten een 
geheime code kraken, de rakkers werden in 2 teams verdeeld en elke persoon 
kreeg een tennisbal als leven, de 2 teams kregen elk 3 kleuren mee van de code 
om dit in hun kamp te verstoppen. Ze moesten er dus voor zorgen dat ze alle 6 de 
kleuren voor ze konden proberen om de code te kraken en dan konden ze naar de 
centrale post komen om de code te proberen kraken. 
 
Groetjes Daan, Bjarne, Ben en Brent 

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

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

 

 

Welgegroet beste Aspi’s, 
 
 
Het was me wel weer een maand, vol leuke en 
CRAZYYY activiteiten. We begonnen met een 
nieuw chirojaar op zondag 3 september. Wat voor 
de meeste een grote stap as in hun chirocarrière, 
we werden vanaf die dag de aspi’s genoemd van 
chiro Sint-Bartel. We werden door 2 strikt 
katholieken geinformeerd hoe we ons moesten 
gedragen en met nog wat meer praatjes legde ze 
ons uit we allemaal verwacht werd van ons .   
De volgende zondag op 10 september was het 
startdag JOEPPIIIII!!! We hebben ons goed 
geamuseerd met de meisjes  of niet soms    
 
Maar verassend genoeg  werden we de  volgende zondag door 2 monopoly-
gangsters meegenomen naar een fucktapp plaats, het park waar er gespeeld, 
gekust, gemoord word en nog 
veeeeel meer wordt gedaan: het 
Abdijpark. Daar moesten de aspi’s 
de straten van Geraadsbergen 
overnemen, natuurlijk was het 
team van Jelle gewonnen. Ze 
hadden dikke punten gepakt met 
een opdracht die zo’n 2 uur 
duurde. Dezelfde dag hebben we 
wat bijgeleerd over andere 
culturen door het couleur 
gebeuren in G-town centraal.  
 

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


 21 

 

 

De zondag daarna hebben we het grote jager spel gedaan. Waar alweer het team 
van Jelle gewonnen had. VERASSEND IS HET NIET??? Maar de andere ploegen 
hadden ook hun best gedaan om de verschillende dieren terug te vinden en af te 
knallen; We gingen die dag allemaal rustig naar huis na een lange maar 
amuserende namiddag. (Hier nog een leuke kleurtekening, haal zeker jullie 
potloden of stiften naar boven!) 
 

 

 

Toen op 24 september speelden we het 
grote kaarsenspel waar iedereen zen 
eigen en mooie kaarsje moest maken. 
Alles verliep goed tot de aspi’s de kaarsen 
moesten maken en het een hoopje 
ongeluk werd. De kaarsen waren 
helemaal mislukt en fikte totaal niet. Deze 
namiddag werd dan uiteindelijk 
afgesloten met een lekker potje hocky. 
Dit was het eigenlijk zo een beetje, 3 dikke bezen ( en messchien wel wat meer): 
de leiding. 
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874... 
 

 

...keer dank om ons te steunen via het 

pastafestijn ! 
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