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Kalender
Zondag 31 December :

Geen Chiro.

Zondag 7 Januari :

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

Zondag 14 Januari :

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

Zondag 21 Januari :

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

Zondag 28 Januari :

Chiro.
Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u
Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u
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Beste leden van het kerstkoor van Chiro Sint-Bartel!
Naar jaarlijkse gewoonte komen wij in deze koude winterperiode de huizen
van leden, leiding, oud-leiding en sympathisanten een beetje opwarmen met
onze prachtige gezangen. Om jullie allemaal een prettige kerst en gelukkige
nieuwjaar te wensen. Natuurlijk moeten we hiervoor toch een paar keer
oefenen, om de keel een beetje te smeren. Vanaf tito’s tot aspiranten mag
iedereen komen oefenen om te zingen. Deze oefenmomenten gaan door op
de volgende data.

Zaterdag 2 december om 18u op de
Korendries
Zaterdag 9 december om 18u op de
Korendries
Zaterdag 16 december om 18u op de
Korendries

Tijdens de kerstvakantie doorkruisen wij
heel Geraardsbergen en omstreken om bij
jullie thuis te komen zingen met ons
prachtige kerstkoor, als jullie dit niet willen
missen probeer dan deze dagen vrij te
houden!
Zaterdag 23 december van 13u tot 18u,
verzamelen op het Karmelieten
Dinsdag 26 december van 19u tot 22u, verzamelen op het Karmelieten
Woensdag 27 december van 19u tot 22u, verzamelen op het Karmelieten
Donderdag 28 december van 19u tot 22u, verzamelen op het Karmelieten
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Krakjes
Heeey krakjes, mama's en papa's
Hier zijn we weer met ons super deluxe overzichtje van wat jullie allemaal hebben
gedaan de afgelopen maand op de Chiro. Na Het-Bob-De-Brouwer-Spel was het
een rustige zondag en hebben we samen met de speelclub naar een super
spannende film gekeken. Namelijk Narnia
De week na onze filmzondag hebben we een heuse laddercompetitie gespeeld.
In deze heuse laddercompetitie was het de bedoeling om op het einde van de
chiro-zondag bovenaan de ladder te staan, door elkaar uit te dagen met
verschillende opdrachtjes!
Na weer een weekje te moeten wachten (boeeeeeeee) was het weer zondag
(jipieeeeeeee). Het was tijd voor het krakjespolie spel, waar jullie verdeeld weren
in team bal en team driehoek en het tegen elkaar opnam om zo snel mogelijk het
hele spelbord over te lopen. Dit doormiddel van tegen elkaar allerlei spelletjes te
spelen zoals dode vis, tussen 4 vuren enzo verder. Het was zeer spannend maar
toch heeft team bal gewonnen. Maar team driehoek was minstens evengoed!
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Dan was het 2 weekjes wachten op Chiro want het was eetfestijn waar iedereen
natuurlijk zijn buikjes kon komen rond eten, nog een dikke Merci aan iedereen
dat geweest is.
De laatste zondag van dit artikeltje hebben we een piraten spel gespeeld. Waar
kapitein Rosbaard en eerste stuurman Pieterjudas het samen met de krakjes
tegen elkaar opnamen om de schat te vinden. Om de eerste aanwijzing naar de
schat te verdienden moesten ze allerlei opdrachtjes doen waaronder een
piratenvlag maken, hun kracht eens testen tegen een en heeeeeel veeeel rum
drinken . Ze hebben dit natuurlijk allemaal prefect gedaan en kregen de eerste
tip die tot een zoektocht leidde. Natuurlijk waren de krakjes die ondertussen al
echte piraten zijn hadden geen probleem om de grote piratenschat te vinden. Zo
dit was het weet voor deze maand, tot volgende maand!
Groeten van de grote grote leiders van onze ‘Cutie-Squad’ aka de krakjes
Kapitein Rosbaard, Pieter-Judas, sTom, Plankton en De grote dikke olifant!
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Speelclub
Jongens
Hoipiepeloi allertofste speelclubbers,
Het was me weeral eens een maandje vol met plezier en gelach. Ik zou jullie maar
stevig vasthouden, want als jullie dit artikeltje hebben gelezen gaan jullie
verbaasd zijn hoe leuk het wel was deze maand.
De eerste zondag was direct al een hele zware zondag voor de leiding. Het was
namelijk duveltrophy geweest en we hebben tot vroeg in de uurtjes moeten
opruimen. Het was namelijk weer eens een top editie, dus er was wel wat
opkuiswerk. Jullie waren weer talrijk aanwezig zoals bijna elke zondag, en daarom
hebben we besloten om samen met de krakjes naar een film te kijken. Omdat de
krakjes zo graag Narnia wouden zien, hebben we deze film dan maar gekeken.
Wel tegen alle zin van de jullie en ons, maar kijk we hebben er toch van genoten.
Volgend jaar zullen we wel een heel leuk spel organiseren, want zo samen met de
krakjes eikes.
De volgende zondag was zo ergens begin november en wat betekent dit? Het
was toch geen halloween geweest? Natuurlijk wel, en daarom hebben we het
super griezelige halloweenspel gespeeld. Iedereen was een beetje bang, maar het
ergste moest nog komen. We gingen gezellig samen naar het abdij om daar ons
super goed en mega griezelig spel te spelen. Jullie werden verdeeld in 3 groepen
en elke groep kwam twee keer langs bij de leiding. Bij leider Arthur waren het
mooie verhaaltjes, maar geef toe jongens jullie waren allemaal heel bang toen
leider Arthur de verhaaltjes vertelde. Bij leider Thibaut mochten jullie een
heksendrankje maken, jullie vonden het allemaal heel lekker. En bij leider Robin
mochten jullie door vies en vuil spinnenweb gaan, maar niks houd jullie tegen en
jullie zijn daar gewoon los doorgegaan.
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We zijn weeral eens aangekomen aan de laatste super toffe zondag. Maar niet
getreurd, er komen er nog een hele hoop hoor. Het was een beetje een andere
zondag als de andere, het was namelijk heel koud. Dus we dachten, we gaan is
sportief doen zodat jullie geen kou hebben. Jullie werden door twee hele knappe
binken afgezet aan het Boelarebos. Ik wil hierbij eventjes deze twee binken
bedanken voor het voorvoeren van deze hele groep kapoenen. Als iedereen
aangekomen was, speelde we het gigantische strategospel. Jullie werden in twee
groepen opgedeeld en iedere groep mocht een kamp gaan zoeken waar ze hun
vlag verstopte. Eerst werden jullie op de proef gesteld om te zien of jullie de chiro
figuurtjes allemaal kenden. Dit verliep niet zo vlekkeloos, er is namelijk een beetje
werk aan de winkel ;). De twee vlaggen waren verstopt en iedereen had zijn
functie gekregen, dus het spel kon beginnen. Jullie renden holden spurten liepen
noem maar alle mogelijkheden op want ja jullie gingen er echt voor. Ik twijfel er
niet aan dat jullie dit echt een mega leuk spel vonden. Hierbij sluit ik deze maand
vol plezier af en tot volgende maand.
Veel liefs en kusjes van jullie ultra knappe leiding.

7

Rakkers
Dag beste Groentjes, hier zijn we weer met het maandelijkse artikeltje.
Om te beginnen wil ik eventjes zeggen tegen jullie allemaal dat wij als leiding heel
erg blij zijn, dat jullie allemaal meer en meer je best doen om luid te roepen tijdens
de opening, en sluiting. Want het gemompel van de andere afdelingen is niet om
aan te horen. Maar nu beginnen we direct met onze eerste zondag van het
nieuwe artikeltje.
Rakker: wat hebben we toen gedaan?
Leider Ben: Ik weet het niet.
Leider Daan: wel, toen waren we naar het bos geweest. We hebben daar een
heleboel spelletjes gespeeld en jullie waren dolenthousiast dat jullie vuil mochten
worden. Zo hebben we eerst een ferme wandeltocht moeten maken om in het
bos te geraken, eens we daar toekwamen hebben we allerlei complimentjes naar
de meisjes van de chiro geroepen, om daarna als stoere mannen het moeras te
betreden. Daar speelden we typische groepsspelletjes zodat iedereen onder de
modder hing. Hierbij willen we ook onze excuses aanbieden aan de mama’s die de
kleren moesten wassen.
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Rakker: Leider, leider wat hebben we de zondag erna gedaan?
Leider Brent: Ik denk dat ik het niet meer zo goed weet.
Leider Bjarne: Lieve rakkertjes, ik zal jullie vertellen wat we toen gedaan hebben.
We hebben een spel gespeeld, maar niet zomaar een spel. Het was het Grote
Halloweenspel, dit speelden we echter niet alleen. Maar omdat we net uit een
drukke Duveltrophy nacht kwamen, hadden we er niets beter op gevonden om
een spel te spelen met de kwiks. Zo waren ze “verkleed” in allerlei halloweenmonsters en moesten de Rakwi’s er voor zorgen dat kwaadaardige heks Brent
het oooh zo grote Geraardsbergen nietmeer onder haar macht had tijdens deze
toch wel griezelige periode. Gelukkig brachten jullie het er goed vanaf en zijn we
nu bevrijd van deze lelijke heks.
Rakker: Maar leider, leider hoe komt het dat jullie er niet allemaal waren de
zondag erna?
Leider Bjarne en Daan: goh dat is een moeilijk verhaal, we waren een dikke week
gevangen genomen door het examenbeest, dit had ons in een bloktoren
opgesloten. Maar als heldhaftige ridders zijn we eruit gekomen en hebben we het
examenbeest MET SUCCES aangepakt en verslagen met onze blote handen.
Leider Brent: Gelukkig was ik er nog om een leuke spelnamiddag in de abdij te
organiseren of het examenbeest had jullie ook wel meegenomen. Nu zal het pas
zijn voor de komende 1/ 2 jaar.
Rakker: Maar leider, hoe komt het dat het geen chiro was op 12 november?
Leiders in koor: OMDAT HET PASTAFESTIJN WAS :’(
Zo, dit was het Artikeltje voor deze maand. Hopelijk tot volgende maand!
Kusjes jullie grote helden
Bjarne, Ben, Brent en Daan
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Toppers
Wist je dat …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thijs geen pakje van Sinterklaas heeft gekregen omdat hij stout is geweest?
Hij wel een mandarien gekregen heeft?
Ward niet veel gitaar meer speelt omdat zijn carrière als gamer voorgaat?
Jules een ‘die hard’ Club Brugge fan is?
Leider Wouter vroeger basgitarist was in een boysband?
Gustav zijn vrouwelijk alterego Fatima is?
Dickson en Jonas Janssens de oudste leiders zijn?
Het leidingslokaal voorzien is van een overdekt terras?
We ook een prachtig uitzicht hebben op de Dender die jullie nog nooit gezien
hebben?
Het kunstwerk ‘Holy Cow’ van Tom Herck in de nacht van vrijdag op zaterdag
beschadigd werd?
Het kunstwerk neergehaalt werd en met salpeterzuur werd overgoten?
je voor 419 euro van station Brussel Zuid naar Shangai kan reizen?
Leider Ferre ‘Rechten’ studeerd?
Kevin verslaafd is aan voetbal spelen?
Kiejana de staf van Sinterklaas mocht vashouden?
Het onmogelijk is om je elleboog te likken met je tong?
Het wel mogelijk is als je hem uit de kom trekt?
Ferre zijn hond kwispel heet en kei-cute is?
We elke zondagmorgen met leider Wouter naar de hondenschool moeten?
Hij daar superleuke kunstjes leert?
Leider Ward en leider Peace paus duidelijk de knapste zijn?
De feestdagen er aan komen en de leiders cadeautjes verwachten?
Als je een goudvis in een donkere kamer steekt, hij wit wordt?
Vrouwen twee keer zoveel knipperen met hun ogen dan wij, mannen?
Donald Duck verboden was in Finland omdat hij geen broek draagt?
Senne De Smet elke zondag in onze houten kist in het topperslokaal kruipt
zodra hij de kans heeft?
Hij daar misschien zijne sjiever vandaan haalt?
Thee helpt tegen een slechte adem?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Leider Wouter?
Senne G. de broer is van leidster Annabel?
Koeien meer melk geven wanneer ze naar muziek luisteren?
De Chiro oneindig veel cooler is dan iedere andere jeugdbeweging?
Gustav groter is dan de gemiddelde leider?
Thor echt goed kan koken?
Hij dit dan ook eens voor ons zal doen?
Tom en Senne De Smet grote youtube-wonders zijn?
Geraardsbergen geen scouts heeft?
De toppers de beste afdeling is van heel Chiro Sint-Bartel en omstreken?

Ziezo beste Toppertjes! Zo is jullie parate kennis met
0,0065% gestegen!
Hopelijk uit zich dat ook in supergoeie
examenresultaten!
Vele groetjes en succes ermee!
Om af te sluiten nog een enorm moeilijke ‘zoek de 3
verschillen’, wie de volgende zondag de 3
verschillen heeft gevonden en aan de leiding kan
zeggen, krijgt een speciale prijs.
De Toppersleiding

ZOEK DE 3
VERSCHILLEN
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Aspi
jongens
Dag mamaatjes en papaaatjes van onzeaspirantjes.
Aangezien jullie kapoentjes misschien geen tijd zouden hebben om te vertellen
wat ze de laatste tijd zo gedaan hebben, zullen we dit eens kort samenvatten
zodat je een beetje op de hoogte bent van wat jullie ‘braaf zoontje’ zo allemaal
uitsteekt.
Na een maandenlange voorbereiding op onze fuif, hebben we eindelijk een groot
fiestjen kunnen maken. Onze jaarlijkse Duveltrophy was alweer een groot succes
dat veel doekoes opbracht die we zeker zullen kunnen gebruiken voor van die
leuke activiteiten op bivak en de bouw van het splinternieuw lokaal. Nog eens
willen we jullie allemaal bedanken voor jullie inzet.
Na de zondag die we gebruikten om de zaal terug helemaal te doen blinken, was
het de week die volgde een groot spel, snoepwars. Hierbij kreeg iedereen een
rank en moesten we elkaar gewoon helemaal kapot maken door mekaars snoep
te tjoepen. Tot plots, we uit het niets een schitterende Kerstboom aantroffen in
de natuur het ongerepte Karmelietenbos die Noach daarna zorgvuldig aanbracht
in het lokaal.
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Na al dat gesnoep was het de volgende zondag iets actievere spel rond Vikings
waarin we elkaar moesten uitdagen met van alle opdrachten zoals de
remorquerond het veld duwen waarbij Remi zijn super ‘effectieve’ techniek
natuurlijk van pas kwam. Ook dashboy Michael liet hier al zijn kracht zien bij het
gewichtheffen.
Tot slot was het tijd voor ons groooootepaaaaasta festijn. De talrijke aspi’s,
waarvoor dank (zeker voor Quindten zijn inbreng), blonken het chique service
van zaal De Reep telkens weer op. Ook bereden Jelle, Remi en Brent R. in het
hoekje van de kamer een prototype voor het menu van volgende jaar, pasta du
chef, smikkel smakkel, hmmmmm, jammie.
Nu is het tijd om afscheid te nemen. Een dikke kus van jullie leiding en wees braaf
eh kapoentjes.
XXX, de Janssensen
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Pinkels
Liefste pinkels
We zijn al november. Wat gaat de tijd toch
snel en wat hebben we al leuke dingen
gedaan.
De zondag na dia-avond speelden we een
babyspel. Dat hebben jullie heel goed gedaan
en als beloning hebben we fruitpap gegeten.
Jullie mogen dan wel geen baby’s meer zijn maar toch hebben jullie veel fruitpap
in jullie buikjes gekregen. En oohja Rupsje Ribbel mocht die zondag met Norah
mee naar huis. Joepie!
De week daarna spraken we om 14u af aan de ingang van het Boelarebos. En daar
stonden jullie dan allemaal met jullie regenlaarzen en regenjassen aan. Er was wel
1 probleem: er liep een vos is het bos. De vos had alle dieren uit het bos laten
verdwijnen. Gelukkig waren we met zoveel pinkels dat ze snel alle dieren
teruggevonden hebben. GOED GEDAAN! Deze week mocht Dannessa Rupsje
Ribbel meenemen naar huis voor een weekje. J
We zijn alweer een zondag
verder en deze week
wouden we het wat rustiger
houden. We hebben
prachtige knutselwerkjes en
versiering gemaakt voor op
het eetfestijn. We hebben er
heeeeeeeel veeeeeeeel
complimentjes over
gekregen. De pinkels kunnen
nogal knutselen amai! En
Rupsje Ribbel? Die ging deze
week logeren bij Sissi.
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Het was net Halloween geweest. En Halloween betekent heksen en spoken
boeeeeee. Een sppokhuis vol enge dingen. En achter elke deur of raam van het
spookhuis zat een Halloween spelletjes. Maar voor de Pinkels geen probleem
want die hebben van niets bang. En weet je wie er zeker gaan bang gaat hebben
met Halloween? Rupsje Ribbel want hij mocht een weekje met de lieve Ella De
Lange.
De zondag daarna was het geen Chiro en moesten de leidsters stiekem een beetje
wenen. L Wat missen we jullie al.
Maar gelukkig hebben we toch
veel pinkels gezien op het
eetfestijn. Ella is zelfs komen
eten met Rupsje Ribbel want die
eet ook graag spaghetti.
Gelukkig zien we jullie snel weer!
DUIZEND DIKKE ZOENEN VAN
DE LEIDSTERS
Lindsy, Yara, Emma, Ruth en
Eline XXX
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Kwiks
Elabaaaa,
Het is nog eens tijd voor een artikeltje eh geschreven door jullie favoriete leidster
raad maar eens wie dat is
Eerst hebben we een bezoekje gebracht aan de superleuke olifant van het stad! We
wouden toen een zelfgemaakt zebrapad tekenen en erop oversteken maar er was geen
enkele auto die doorhad dat hij moest stoppen zodat wij over konden steken. Maaaaar
gelukkige hadden we leidster Katrien en Femke die toch een auto hebben tegen
gehouden en dan kon hij niets anders dan ons laten oversteken!
Jullie waren de week nadien uiteraard allemaal veel te slim voor de quiz waardoor we
ons finale spel niet hebben kunnen spelen maar in plaats daarvan zijn we van de berg
gaan sleren en hebben we het nog wat leuker gemaakt door water op de berg te
gieten! De mama’s en papa’s waren natuurlijk super blij om jullie zo vuil terug te
zien!!
We mogen ons Halloween spel met de jongens ook niet vergeten eh aangezien wij
met het meest aren hadden we de jongens al een beetje verslagen en ook enkel wij
waren verkleed :D De meeste spelen liever een spel enkel met de meisjes wat wij
natuurlijk snappen maar zo zien we de jongens toch ook nog eens!
En als laatste niet te vergeten was het tijd voor het een tegen allen kwiks got tallent
spel! Wat konden jullie dat allemaal goed!
Geniet nog van de foto’s
En drie dikke smakkerds van de beste leiding Xxxxxxxx
Iebe, Astrid, Silke, Katrien en Femke
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Tippers
Dag lieve tippers,
Zondag 15 oktober gingen we spelletjes spelen op verplaatsing. We gingen samen
naar abdij aangezien het de laatste keer zou zijn dat het zo mooi weer zou
worden. We speelde hevige spelletjes! Ze waren pittig hevig, ja! Het was redelijk
warm dus wouden jullie in de schaduw spelen.
Zondag 22 oktober was het terug Chiro en toen viel het weer echt tegen. Regen
regen regen en nog eens regen . Gelukkig hebben de tippers leidsters die af en
toe naar het weerbericht kijken en dus speelde we binnen Mastermind! Jullie
moesten door opdrachten uit te voeren kleuren verdienen en dan de kleurencode
dat de leidsters hadden opgeschreven raden. Het viel op dat Lore niet zo goed is
in mummie zijn... die kunnen namelijk wel stil zitten! De opdracht allemaal op 1
stoel was een uitdaging waarbij jullie verschillenden tactieken gebruikten, goeeee
gedaaan!
De juiste kleurencombinatie vinden bleek ook een heel uitdagende opdracht...
De zondag erna, 29 oktober was het ook Chiro! Joepieeee, al waren de leidsters
heel erg moe aangezien het de avond ervoor onze chirofuif ‘ Duveltrophy’ was.
Daarom besloten we om ruiltocht te doen nadat een aantal tippers na de
taartenverkoop ons smeekten op hun blote knieën om dat nog eens te doen.
Jullie hebben dat super goed gedaan!! Jullie hadden eten verzameld voor
83820193 personen!
De week daarna hadden jullie leidsters jammer genoeg alle 3 examens en moesten
we studeren maar niet getreurd jullie kregen vervangleiding 2 coole leidsters
Bazi en Itza!
De week daarna moesten jullie ons weeral missen , MAAR konden jullie wel
lekker komen smullen van onze pasta op ons etentje! Smik smak smakelijk, eten is
noodzakelijk!!
Tot de volgenden,
Kusjes xxx
Annabel, Emma en Jana
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Aspi
meisjes
Hallo liefste Ananaspi’s!
Wat was het weer een leuke maand. De eerste zondag van oktober waren er 3
nieuwkomers! Joepie! Om Valéria een beetje wegwijs te maken in G-town, speelden we
half Spaanse, half Nederlandse spelletjes. We leerden haar een chiroliedje, aten
mattentaartjes en bouwden een minifuif met maxipret op de parking van de spiraal met
Spaanse muziek. Om de dag af te sluiten speelden we nog de grootste klassieker onder
de chirospelletjes: Dikke Bertha.
De week erna was het super warm, zeker 108 °C, maar er stond ook een kerstboom op
de Korendries! Die moesten we omver gooien met dingen die we kregen als we antiwinter dingen deden. We hielden een anti-winter petitie, gingen met een kruiwagen en
een surfplank naar het stad (eh Amber ;) ) en konden uiteindelijk de kerstboom omver
gooien. De volgende zondag schilderden we de plakkaten voor Duveltrophy, of
misschien eerder elkaar. Het was een tamme zondag, maar ‘da mag al isj’ ;) hihihihihi.
De volgende zondag was het de start van de leukste schoolweek van het jaar:
INLEEFWEEK! Het begon wel met een iets minder leuk ding, namelijk onze doop. Tam
tam taaaaaaaaam. Gelukkig overleefden we het (met de nodige kotsneigingen) en
toonden we wat voor een prachtige, filosofische kapsels we konden maken met
scheerschuim. We installeerden ons nog een beetje op de Korendries, en na het eten van
een supergooooooeeeed omeletje ( met spaghettikruiden uiteraard ;) ) was de dag
voorbij. We gaan de rest niet te saai maken, dus vertellen we alleen de hoogtepunten.
Wat zeker niet mocht ontbreken op inleefweek, waren de spaghettikruiden. Ook de
pittige nieuwtjes die we te weten kwamen bij blackbox en de hilarische uitkomsten bij
het spel met de papieren ;) waren geniaal. Ook al het eten, en in het bijzonder de chili sin
carne, de filmmomentjes met Ellen haar lievelings vampier waren hoogtepunten, en het
stijlen van Natasha haar haar waaaaant het was DUVELTROPHY! Wat was het weer een
topeditie en we hebben het allemaal super goed gedaan, behalve sommigen die het
concept van “op u
shift zijn” niet goed begrepen hadden…
De opkuis was nog nooit zo snel gedaan en na de laatste dozen op de zolder te zetten,
was het tijd voor onze aspiappelsiensapyoungdumbandbrokespaghettikruiden-sluiting.
Wat een week ❤️Thanks ananaspi’s!
Kusjes en spaghettikruiden,
Luka en Roos

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

19

Redactie
‘Chirokrant’ van Chiro Sint Bartel Geraardsbergen
Maandblad, verschijnt niet in augustus
Verantwoordelijke Uitgever :
De Pelsemaeker Danny
Watermolenstraat 94
9500 Geraardsbergen
0477/79.80.10
Leden :
Iebe De Quick
Robin De Pelsemaeker
Danny De Pelsemaeker

20

