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Kalender
Zondag 28 Januari :

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

Zondag 4 februari :

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

Zondag 11 februari :

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

Zondag 18 februari :

Geen Chiro. (wafelenbak)

Zondag 25 februari :

Krakelingen info volgt

Zondag 4 maart :

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

Zondag 11 maart :

Chiro.
Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u
Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u
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Pinkels
Lieve Pinkels
Hier is alweer een nieuw artikeltje waarin jullie kunnen lezen wat we de voorbije
weken allemaal gedaan hebben.
De zondag na het etentje speelden we het ’10 om te spelen’ spelletje! Hierbij
speelden we allemaal spelletjes die iets te maken hadden met het cijfertje 10.
Jullie speelden al die spelletjes zo goed mee, dus we willen nog even vermelden
dat jullie van ons een dikke 10 verdienen!
Uiteraard mocht rupsje ribbel na de chiro met een pinkeltje mee naar huis met
Hanne!
De week erna werden jullie al van ’s morgens vroeg verwacht aan de Markt in
jullie mooiste Mario Kart verkleedkledij. We vierden namelijk Christus Koning en
dat betekent… EEN HELE DAG CHIRO! Joepie!
De personages vanuit Mario Kart konden maar niet beslissen welke raceauto nu
de mooiste en de snelste was. Om dit te kunnen beslissen, werd jullie hulp
ingeschakeld. Jullie moesten alle spelletjes zo goed mogelijk meespelen zodat
jullie veel centjes konden verdienen. Met die centjes konden jullie op het einde,
samen met jullie groepje materiaal kopen om een mooie en snelle auto te maken.
Na een spannende nek-aan-nek race ontdekten we de winnaar. (Voor ons zijn
jullie allemaal winnaars! )
Na deze leuke dag konden we ons nog opwarmen met een warme chocomelk, en
onze buikjes rond eten met een lekkere koffiekoek!
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Een week later kregen we héél belangrijk bezoek. Weten jullie nog van wie?...
Van de Sint natuurlijk! Om de sint een leuke ontvangst te geven, versierden jullie
het hele lokaal met mooie tekeningen. En nadien was het spannend afwachten
tot zijn komst…
Eens hij aangekomen was, luisterden we vol ongeduld naar wat hij te vertellen
had over de pinkels maar ook over de leidsters!
Uiteindelijk zijn we allemaal heel braaf geweest, en verdienden we allemaal ons
zakje met lekkere chocolade en snoepjes. Dankuwel Sinterklaas en zwarte pieten!
De zondag erna kregen jullie de moeilijke opdracht om de leidsters te helpen
tijdens hun voetbalmatch tegen de Rode Duivels (lees: de krakjes)!
Jullie oefenden eerst verschillende voetbaltechnieken door spelletjes te spelen
om nadien een wedstrijd te spelen tegen de krakjes.
Het was heeeel spannend en jullie deden heel hard jullie best, maar uiteindelijk
zijn we niet gewonnen. Maar niet getreurd, want al bij al hadden we een leuke
chironamiddag. En dat is natuurlijk veel belangrijker dan winnen.

Bij deze is de laatste Chirozondag van 2017 bijna aangebroken.
Alle pinkelleidsters wensen jullie en jullie ouders heel fijne feestdagen, en een
speels 2018!
We hopen dat we volgend jaar nog meer leuke avonturen kunnen beleven samen
met jullie. Wij kijken er alvast heel hard naar uit.
Dikke kussen, en minsten even
veel knuffels van de leidsters
Eline, Emma, Lindsy, Ruth en
Yara
XXX
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Kwiks
Hey lieve groene monstertjes
Jullie beste vriend Sjoepap hier! Er is weer een hele maand voorbij gevlogen in
Chiroland, kijken jullie samen met mij even terug naar onze avonturen?
Als ik het mij goed herinner speelden jullie onlangs een spel dat iets te maken
had met een aantal gevaarlijke mannen die bedreigd werden door Miss X. De
maffia riep niet alleen jullie hulp in, maar ook die van de Tippers om ze te pakken
te krijgen. Jullie deden jullie uiterste best om Geraardsbergen te beschermen
tegen al dat kwaad. Jullie werden verdeeld in gemengde groepjes en moesten
een hele namiddag in een fietsband rondlopen… Via een centrale post konden
jullie tips verzamelen om Miss X te vinden, jullie speelden grote spelen en deden
ook een aantal kleine opdrachten. Aan de hand van de gsm die elke groep bij
zich had kregen jullie info over de schuivende positie van zowel Miss X als de
centrale post, want ik hoorde van die mannen van de maffia dat jullie niet
normaal goed waren in het spel. En voor jullie het wisten was het al zes uur en
tijd om naar huis te gaan.
De zondag daarna moesten jullie allemaal vroeg opstaan, want het was Christus
Koning! De leukste (maar ook de koudste) Chirozondag van het jaar. Een hele
dag naar de Chiro, wie vindt dat nu niet leuk? Jullie speelden eerst een aantal
massaspelen op de Markt om niet af te koelen, daarna gingen we allemaal
samen naar de mis. ’s Middags aten jullie superlekkere spaghetti van de
kookmama’s zodat jullie er weer helemaal klaar voor waren om in de namiddag
geld te verdienen voor jullie superfancy racekar. Jullie werden opgedeeld in
leefgroepen van jongens en meisjes, klein en groot en deden samen een aantal
posten. Ijshockey, op de Nintendo spelen, ontsnappen uit een escape room, …
Jullie konden dat allemaal heel goed! Tijdens het eindspel moeten jullie een
parcours afleggen met de wagen van jullie team. Het team van leidster Iebe en
leider Bjarne haalde de overwinning binnen, maar het was toch wel heel
spannend, goed gedaan aan alle stoere kwiks die die dag de koude kwamen
trotseren! Na een hele toffe en plezante dag kregen jullie nog een koffiekoek en
een tas warme chocomelk en daarna was het weeral tijd om afscheid te nemen.
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Op 3/12 kregen jullie hoog bezoek. Ook al was het misschien nog een paar daagjes
te vroeg, toch was de Sint jullie niet vergeten! We versierden ons lokaal met
pluimen en veel ballonnen, jullie maakten slingers en bouwden een troon voor de
Sint en pieten om op te zitten. Plots werd er heel hard op de deur geklopt, ohhhh
wie zou dat toch geweest zijn????
DE SINT NATUURLIJK!
Hij had over alle Kwiks iets te vertellen en ook de leidsters werden niet gespaard,
maar omdat al de lieve kwikjes altijd zoooo flink zijn op de Chiro kregen jullie
allemaal een lekker snoepje en mandarijntje. Niemand van de Kwiks werd in de
zak gestopt en niemand was stout geweest dit jaar, wat een goed teken! Na het
bezoek ruimden we het lokaal op en trokken we onze schoenen en dikke jas terug
aan, want wij gingen nog buiten spelen. Jullie gekke Kwiks zijn duidelijk niet bang
van een spatje modder of kou! Dikke Bertha, Kiekeboe en nog een heleboel
andere spelletjes die we buiten in de modder hebben gespeeld, jullie vonden het
super. allemaal keerden jullie om te vuiler naar huis, wat zullen de mama’s daar
blij mee geweest zijn!
De volgende zondag was het heel koud en had het gesneeuwd, dus jullie waren
met niet zo heel erg veel. De leidsters speelden een aantal kleine spelletjes met
jullie en na het lavertje keken jullie een Barbiefilm. Superleuk, nee?

Zo lieve kwikjes, weer een maand voorbij in Rakwiland, wat gaat de tijd toch
snel…
Tot de volgende keer met meer nieuws van jullie beste vriend Sjoepap!
Dikke zoenen van jullie leidsters
Astrid, Femke, Iebe, Katrien & Silke
PS. Hier zijn nog een aantal leuke kiekjes van de voorbije zondagen
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Tippers
Dag aller liefste tippers!
Jullie hebben waarschijnlijk de schrik van jullie leven beleefd toen de maffia
opeens in Geraardsbergen stond Het was een spannende tocht samen met de
kwiks om er in te slagen om miss X te vangen. Blijkbaar is een fietsband door het
stad lopen niet zo gemakkelijk als gedacht, de maffia heeft toen enorm veel
gelachen. Maar zoals altijd hebben chiro sint bartel meisjes nog maar eens
bewezen wat ze wel niet kunnen!!!
De week erna was het Kristus Koning en wat waren jullie weer met veel
aanwezig! Zoals jullie al weken waren komen oefenen was het tijd om in het
koor te gaan zingen. Natuurlijk hebben jullie dat ongelooflijk goed gedaan!
Want zeg nu zelf er zijn maar weinig dingen dat de tippers niet kunnen! ’s
Middags was er dan lekkere spaghetti op het menu, Xena kon maar niet genoeg
krijgen van de saus In de namiddag hebben jullie uiteraard enorm jullie best
gedaan om met jullie ploeg te winnen. Want wie wou er nu niet de super coole
mega vette mario kart race winnen. Na al deze inspanningen waren er natuurlijk
nog koffiekoeken en warme chocomelk, njamie…
De week erna was het weer die tijd van het jaar… De sint is gekomen, maar
natuurlijk alleen bij de brave kindjes. Nu heeft hij toch wel twee keer moeten
nadenken of hij dan wel bij de tippers moest langskomen Maar de leidsters
hebben hem toch kunnen overtuigen, want jullie zijn eigenlijk wel heel braaf
geweest! Maar we hebben wel wat meer gedaan dan liedjes gezongen voor de
sint en letterkoekjes gegeten :D We hebben super leuke gezelschap spelletjes
gespeeld! Zoals Jungle Speed, Monopoly en weerwolven. We moeten eerlijk
zijn, leidster Annabel is gewoon super goed in Jungle speed
Helaas was dit ook de laatste keer chiro want nu hebben jullie examens. We
missen jullie super hard hoor! Maar jullie kennende gaan jullie dat daar allemaal
super goed doen op schol!
Dikke rode kussen
Jullie allerliefste leidsters Annabel, Emma en Jana

www.chirosintbartel.be
https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes8

9

Krakjes
Dag aller liefste knappe en volgens de Sint, ook lieve krakjes
Hier zijn we weer met het grooooote verslag waarin alle spannende avonturen
worden weergegeven.
Eerst was er de grootse namiddag namelijk Kristus Koningsssst. We begonnen de
dag met massaspelen om onze lichaamstemperatuur wat op te drijven op die ó zo
koude dag. Daarna gingen we een uurtje in de kerk zitten om de mis te volgen
waar ons chirokoor het weer fantastisch deed met hun engelenstemmen. Die
voormiddag was wel vermoeiend maar gelukkig konden we ons energiepijl
bijvullen door SPAGHETTIIIII te eten. Alle krakjes hadden hun bordje mooi leeg
gegeten en sommige gingen zelfs achter een 2de portie! In de namiddag werden
onze krakjes opgesplitst in verschillende leefgroepen om het grote Mariospel te
winnen. En wat hadden die leefgroepen toch zoveel geluk dat ze onze krakjes
hadden. Na
verschillende
postjes te
doorstaan te
hebben hadden ze
genoeg geld
verzameld om hun
eigen
Marioracebak te
bouwen.
Knutselen maar!
...
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Onze krakjes werden ook op de schoot geroepen door onze lieve Sint. Alle krakjes
maar ook de leiding zat te popelen, vol met stress te wachten op het moment dat
de Sint ons warm lokaal binnenkwam. Door het pietenspel leerden we ze
ondertussen papieren bootjes vouwen, met pakjes in de schoorsteen gooien en
we leerden ze ontsnappen uit de zak van zwarte piet .... je weet maar nooit
natuurlijk. Nu vroegen we ons af: wat heeft de Sint nog nodig? Een troon
uiteraard! Zo bouwden we een gigantische en super mooie troon voor onze
heilige. We verwelkomde hem met Sinterklaasliedjes en iedereen zong uit volle
borst mee. Uiteraard zonder enige twijfels waren alle krakjes zeer braaf geweest
en werden ze uitgebreid met een zakje snoep en een mandarijn’tje. Die ze beiden
met plezier binnen smikkelde.
De week daarna werden onze krakjes klaar gestoomd om de voetbal match van
hun leven te spelen. Ja, de belangrijkste match ooit. Zelfs geen enkele wk-finale
kon er aan tippen. Ze moesten namelijk tegen de pinkels voetballen. Door 2
professionele voetballers uit Spanje werden ze begeleid. Na enkele zware
oefeningen zagen dat ze wel klaar waren voor het onvergetelijke moment. Elk
van ons, alle krakjes en alle leiding wist dat er geschiedenis ging geschreven
worden. Alhoewel we er ook wel van uit gingen dat we natuurlijk met overschot
gingen winnen. Zo was de eindstand 3-0 en werd de beker met trots overhandigd
aan onze krakjes.
Maar liefste krakjes ... buiten dit moment mag je nooit je tegenstander
onderschatten hé!
(PS: krakjes we zijn echt
trots op jullie. Jullie zijn
veel beter dan de
speelclub en luisteren
beter. De max!)
Tot de volgende keer!
Vele groetjes en lekjes van
jullie coole ( en knappe )
leiding x x x
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Aspi
jongens
Vossenjacht
Vossenjacht was een heel toffe activiteit om een
hele zondag mee door te brengen. De leiders
hadden zich verwacht aan een rustig potje stappen,
maar de actieve aspi's hebben de activiteit tot een
nieuw niveau gebracht. De eerste groep heeft de
tocht niet zo lang gemaakt. Op een half uur waren
ze al bij het eindpunt. Maar de tweede groep heeft
een super lange tocht gemaakt. De aspi's zij in totaal
6 kilometer moeten stappen! Dat is een prachtige
prestatie. Ze vonden het heel tof. De tocht duurde
een totaal van 3 uur. Na een lange dag stappen
hebben de aspi's de dag afgesloten door met hun
leider's naar café 'Het Boerenhol' te gaan en een warme chocolademelk te
drinken ;)!

Christus koning
Voormiddag:
Zo als elke zondag spreken we af met de Chiro, maar
deze spraken we al om 9:30 af om zo nog meer te
kunnen genieten met de beste Chiro van het land.
l snel waren we voltallig gearriveerd aan de kerk van
g-town.
Vervolgens speelde we daar verschillende massaspelen, zoals u waarschijnlijk wel
weet zijn wij nooit tam en gaven wij dus het uiterste! Met onze zeer goede
conditie en geteint Chiro lichaam werden er verbazingwekkende prestaties
geleverd bij de massa spellen.
En dan het moment waar iedereen naar uit keek, dat was natuurlijk de zeer leuke
en interessante mis. Na de veel te korte mis was het al snel middag.

www.chirosintbartel.be
https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
14
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes

Vervolgens werden onze hongerige magen gered door de schitterende
kookouders van het pastafestijn. Zij kookte voor maakte voor de zoveelste keer
iets onwaarschijnlijk lekker klaar voor ons. Na het verteren van het heerlijk bord
spaghetti, speelde we het Mario en Luigi spel.
Bij dit spel moesten we bij elke post grootte sommen geld verzamelen om zo
auto onderdelen te kunnen kopen. Natuurlijk bouwde wij als aspics geen gewone
auto maar een zotte race bak.
Nadien racte we met onze racecar,
maar van al dat racen kregen we
natuurlijk weer honger.
Maar gelukkig kregen we nog een
warme chocomelk en een koffiekoek
van de liefdevolle bakkerij Willekiesch.
Daarna zat de super Chiro dag er
jammer genoeg op en vertrokken we
met een volle maag naar huis.
Zaterdag 02/12/17 is de Sint naar de Chiro gekomen. Bouten was het zeer koud en
onaangenaam maar de dappere aspi's zijn nogsteeds naar de Chiro gekomen
afwachtend op de heilige man. De dag
hebben ze volgehouden door
verschillende gezellige spelletjes binnen
in hun lokaal te doen. Er werd heel veel
plezier gemaakt en iedereen keek al uit
naar de avond. Natuurlijk werd er
doorheen de dag ook wel een geheimpje
of twee over elk van de leden aan een
leider gezegd. Zo kon de Sint weten of
dat iedereen zich wel gedragen heeft.
Toen was het zo ver. Het was avonden
de Sint was gearriveerd. De geheimen
kwamen naar boven en eer werd een
goed potje gelachen. Het was heel
aangenaam en natuurlijk kreeg iedereen
op het einde ook een zakje met snoep
en een mandarijntje!
Geschreven door Mark Sipos en Robbert
Bernaerts,
Met vriendelijke groet
Janssens S en Janssens J
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Chiroquiz
Gegroet allemaal
Er was dus eens een prins zonder wit paard! Deze prins en zijn
gevolg nodigen jullie van harte uit op de chiroquiz 2018.

ZATERDAG 10 MAART 2018 – startuur 19u00 – 2 rondes met
elk 8 onderdelen – een praktische proef in een
sprookjesachtig kleedje – een prijzentafel uit 1001 nachten –
deelnameprijs per ploeg 16 euro/4 deelnemers per ploeg
Wij verwachten jullie, opgedirkt in het thema ‘sprookjes’… en wij
bieden jullie een avond vol vertier. De ideale moment om
tussendoor bij te praten, huidige leiding, nieuwe oud-leiding en
oude oud-leiding
De inschrijvingen zijn gestart!
(Graag per mail met jullie
ploegnaam en teamgenoten)
Iedereen van harte welkom
maar graag 1 deelnemer in de
ploeg die link heeft met CHIRO,
ouder van chirolid, oud-leiding,
kookouder, …
Het kwisteam

Chiro.sintbartel.kwis@gmail.com
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