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CHIROKRANT 

Maandblad van  
Chiro Sint-Bartel Geraardsbergen 

Afgiftekantoor Kaai – postkantoor Geraardsbergen 1 

De chirokrant verschijnt maandelijks maar niet in augustus 

Erkenningsnummer : P002906 
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Kalender 

 
 
Zondag  11 maart :  Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  18 maart :  200 Jaar Karmelieten zie hiernaast 
 

Zondag  25 maart :  Chiro. Geen chiro vanaf tito’s 
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  1 april :   Geen Chiro.  
        

Zondag  8 april :   Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
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Chiro Sint-Bartel Vrouwtjes 

· 8 maart om 17:12 ·  

Hallo iedereen!  

Op zondag 18 maart organiseert het Sint-Jozefsinstituut aka 't Karmelieten een 

familiedag ter ere van het 200-jarig bestaan van de school en de congregatie. 

Omdat we met de Chiro deel uitmaken van het Karmelieten zullen wij er dan 

ook die dag te vinden zijn.  

Alle kinderen, zowel jongens als meisjes, zijn welkom en daarom zullen wij 

op zondag 18 maart 2017 'Chiro geven' op het Karmelieten. We spreken af om 

14u aan de jongenslokalen IN UNIFORM. De kinderen mogen om 17u weer 

opgehaald worden.   De ouders zijn ook zeker welkom op de familiedag.  

Warm jullie stemmen alvast maar op want er zal héél veel gesupporterd 

worden tijdens de match van Chiro tegen de KSA!    

Groetjes 

De leiding 

 

https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes/?ref=nf&hc_ref=ARQxZ9c0MvzPF1dX8xm4r8z7d1gGS6JJurXTCClCkOnTWvAT2JsL8U3Aa104Bxswuv0
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes/?ref=nf&hc_ref=ARQxZ9c0MvzPF1dX8xm4r8z7d1gGS6JJurXTCClCkOnTWvAT2JsL8U3Aa104Bxswuv0
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes/?hc_ref=ARQQYa06mzzVUbJG92fBVfh-Y-XEyH8N1o2cDUfZs27WWZ696Djm_nBUM6Spr-_8b3E&fref=nf
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes/posts/2000502373499793
https://www.facebook.com/Sint-Jozefsinstituut-aka-t-Karmelieten-1594488597443968/?fref=mentions
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes/?ref=nf&hc_ref=ARQxZ9c0MvzPF1dX8xm4r8z7d1gGS6JJurXTCClCkOnTWvAT2JsL8U3Aa104Bxswuv0
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Krakjes 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Hey, hallo, goeiendag, mijn beste lezers jong, oud, groot en klein…..wie je ook 
mag zijn. We zijn hier weer met ons maandelijks stukje leesplezier. Jullie komen 
waarschijnlijk weer eens piepen naar de toffe avonturen van de jongste en beste 
afdeling van de chiro, de krakjes. Ik kan mij wel eens voorstellen dat er soms 
krakjes zijn die het moeilijk hebben om telkens alles te vertellen wat ze die 
zondag hebben gedaan. Want ja, ze maken zoveel toffe dingen mee dat ze nog 
eens 4 uur zouden nodig hebben om alles na te vertellen. En dan zou het eten al 
koud zijn, waar de mama (of papa) zolang heeft aan gewerkt om juist op smaak te 
brengen voor hun hongerige kindertjes. 
 
Onze maand begon meteen al met een fantastisch spel op een nog beter locatie. 
De krakjes trokken voor de eerste keer dit chirojaar naar het bos om een spel te 
spelen. Ze gingen er trouwens naartoe omdat ze hoorden dat er een discussie 
was tussen de jager en de dieren. De dieren waren niet blij met de jager zijn daden 
en wouden dat hij wegging. De jager daarentegen vond da hij mocht verder doen 
met wat hij bezig was. De bange kip en de moedige leeuw hadden natuurlijk de 
krakjes hun hulp nodig om te winnen van de jager. Maar ook de jager kon die hulp 
gebruiken, dus werden er al snel twee groepjes gevormd. Via een groot bos-
stratego-achtig spel namen ze het (vredevol) tegen elkaar op. (Er werden geen 
jagers , dieren of krakjes verwond tijdens deze activiteiten) Uiteraard ‘komt alles 
wel goed’, zoals we zeggen en er werd vrede gesloten.  
  
Buiten onze grote chiro-familie hebben wij ook andere familie en vrienden. En die 

kregen de volgende twee weken ook eens voorrang. Zoals iedereen ongetwijfeld 

wel weet hebben we het hier over warme kerstdagen en het schitterende 

nieuwjaar (en oudejaar). Wij hopen van harte dat alle krakjes, alle ouders, alle 

familie, alle vrienden en zelfs iedereen die dit artikeltje leest een prachtige 

kerstperiode achter de rug heeft en het jaar mooi heeft mogen afsluiten. Daarbij 

wensen wij ( de fierste krakjesleiding) ook iedereen een gelukkig en gezond 2018 

….en vol chiro natuurlijk. Maar daar zullen wij wel voor zorgen. 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De eerste zondag was jammer genoeg niet met de volledige leidingsploeg want 
wij zitten namelijk met de O-zo-gevreesde blok en examens.  Voor de krakjes die 
zich de zondag afvragen wat wij allemaal uitspoken, dan zou het antwoord leren 
moeten zijn. Maar niet gevreesd want voor je het weet zijn we er weer allemaal 
om jullie te voorzien van de beste spelletjes. Ondertussen Komen er soms wel 
eens oud-leiders ons een handje helpen om die beestenboel daar een beetje op 
orde te houden. En ook die eerste zondag hebben ze ons daarbij geholpen. Toen 
konden jullie samen met de andere afdelingen ons bekende voetbalterrein 
afkrossen achter een bal om hem vervolgens in de juiste richting te sjotten…..alé 
ja dat was toch de bedoeling…. 
 
Hierbij zijn jullie weer op de hoogte van hoe fijn de afgelopen maand opnieuw 
was. En op naar de volgende zegt ;) Toedeloekeeeees, tot de volgenden ééééh, 
jaaaa seeeg, saluuu eeh, ’t beste heeiiin, joooow………….  
 
Je kapoenen: Jannes, Dries, Pieter-Jan, Adonis en Tom 
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Kerels 

 
www.chirosintbartel.be 

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

Beste kameraden, 
 
Omdat er in December wel geteld 0 Chirozondagen waren voor ons, door jullie 
examens en door de feestdagen, konden we dan ook geen leuk artikeltje 
schrijven. L  
Maar om onze trouwe fans toch te plezieren hebben we hier een super-de-luxe 
woordzoeker met woorden en begrippen in die van toepassing zijn op de leiding 
en hun kapoenen. 
 
Vind jij alle begrippen, lever dan onderstaande strookje met de begrippen af aan 
leider Brechtje en krijg een schitterende prijs. 
 
Veel plezier toegewenst door jullie hardstuderende leiding xoxo 

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

 

Naam:     Datum: 

 

Adres:      

 

Begrippen:  



 10 

 

Aspi 
Jongens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

Na 2 weken hard studeren waren de examens voorbij en was het tijd voor de 
kerstvakantie. Dit betekent natuurlijk maar 1 ding. Kerstzang! Na een 
welverdiende kerstvakantie was het eindelijk weer tijd voor een namiddag Chiro. 
Jullie werden getraind om zelf een spel te verzinnen. Daarna kregen jullie de 
opdracht om tegen 21 januari een hele namiddag voor te bereiden. 
Als de Aspi’s de uitdaging aangaan voor “take the lead for one day” gaan ze er 
natuurlijk volledig voor! Om tip-top voorbereid 
te zijn hielden zij de tweede zondag een 
generale repetitie die enkel door de almachtige 
leiding mocht worden bijgewoond. Ze kwamen, 
ze zagen en ze knikten goedkeurend. Dus op 
naar volgende zondag voor D-day! 
Na de zeer uitputtende voorstellingen was het 
tijd voor wat ontspanning.  Bowlen maar 
volgens de waarden van de Chiro nl. VOWAS 
(veiligheid-observatie-waarderen-aanpassen-
stimuleren)! Dus we zorgden voor de veiligheid: 
schoentjes aan & bumpers omhoog, we 
observeerden de goede en minder goede 
spelers, we waardeerden de waard voor zijn 
goede werk en we pasten met regelmaat onze 
ballen aan. En ondanks onze sterspeler nog 
geen 30 punten kon behalen bleven we hem stimuleren die bal te gooien! 
 
 
Groetjes jullie helden de jansseskeskeskes. 
Voor diegene die zich even willen bezighouden de komende week hier hebben 

jullie een leuke kleurtekening. Als jullie dit krantje hebben gekregen mogen jullie 

deze tekening meenemen en tonen wat jullie resultaat is. 

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

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Heyyyyy zotte dozen, 
 
Omdat jullie lieftallige leidstertjes goed moesten studeren voor de examens 
(allee, Emma en Annabel toch   ) kwamen de aspi’s eens langs om samen met 
jullie supercoole spelletjes te spelen! Elke week andere leiding, ’t is een wat 
anders zeker! Hier een overzichtje van wat er jullie de voorbije weken 
uitgestoken hebben: 
 

Hey liefste Tippers, 
Welkom op de 74ste hongerspelen! Jullie moesten bewijzen dat jullie, als echte 
Chirochicks, konden overleven in de arena. En jawel hoor, klaar dat jullie ervoor 
waren! We hebben spectaculaire intredes gezien en jullie verdienden massa’s 
sponsors. Ook op survival vlak toonden jullie jullie kracht-, denk- en 
uithoudingsskills. Dan kwamen jullie in de arena en nog nooit was iemand zo 
aan het losgehen met zwemnoodles en verf als jullie. Jammer genoeg was dat 
het laatste spel dat speelden… L  
XOXO 
Ine, Amber en Roos 
 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Hallotjes enthousiaste tippers! 
Aangezien jullie leidsters moesten leren voor de examens L kregen jullie 
“vervang” leiding en hopelijk vonden jullie het tof! Jullie kregen bezoek van heel 
gehaaste mensen die hun hele leven leven als een rece tegen de klok, dus 
wouden ze jullie dit ook wel is laten proberen jullie moesten alle opdrachten 
binnen bepaalde tijd volbrengen en zo niet… STRAFTIJD (foei hihi)! Jullie hebben 
alles super goed doorstaan en dus ook de tikkende klok op tijd gevonden! 
XOXO Alice en haar vrienden!  
 

Op naar nog heel veel leuke chirozondagen! (en aftellen tot jullie leuke 
leidstertjes weer terug zijn) 
Xxx Jana, Annabel & Emma 
PS: we missen jullie zooooo hard 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMuoDNxeHZAhVFCuwKHUCCBNYQjRwIBg&url=http%3A%2F%2Fchirowindeke.be%2Ftippers%2F&psig=AOvVaw3MuYbZWTUVccH5Qt0lt6Bc&ust=1520763962037979
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Tiptiens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

Hallo Luitjes 
 
Wauw, hoe lang geleden is het dat we jullie hebben gezien ?? Itza en ik zijn 
zoooo blij dat onze examens en taken en alle andere 10.000 dingen die we 
moesten doen voorbij zijn. De eerste keer dat we terug waren was er 
onmiddellijk boenk op, want we zochten op tinder naar een date voor mij !!! 
Joepie, net op tijd voor Valentijn dacht ik, jammer genoeg zijn de jongens op 
tinder niet zo geïnteresseerd in Valentijn. Des te meer in andere dingen… En op 
die manier was ik dus toch nog alleen voor Valentijn. Arme ik, maar niet getreurd 
want ik heb mij toch geamuseerd !!! (Itza had al een date op Valentijn dus voor 
haar moesten we niemand meer zoeken) 
 
De week erna speelden we een maatschappelijk zeer relevant spel. Itza was het 
land uitgezet door Trump dus wij moesten ervoor zorgen dat ze terug kon. 
Gelukkig wisten jullie wie Trump was, alhoewel dat er toch eerst wat meer 
duiding over Poetin moest gegeven worden. Trouwens wisten jullie dat de 
vrouw van Poetin, Poetina heet ?? weird toch ?? 
Daarna ontdekten we wie de enige echte Truth or Dare Queen was. Proficiat 
Lisa, ofwel kan je goed liegen ofwel sprak je ECHT de waarheid. Ook het durven 
was voor jullie geen probleem, jullie gingen zelfs ongeneerd vragen aan een 
koppel hoe vaak ze knuffelden   (“knuffelden”) 
 
Itza en ik kijken alvast uit naar ons jaarlijkse (het is nog maar het tweede jaar, 
maar bon) Tiptienskaffee 
Heeeeel veeeeeel kusjes 
Tot dan de allerbeste leidsters ooit 

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