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

Zondag  20 mei :   Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  27 mei :   Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  3 juni :   Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  10 juni :   Chiro. (geen chiro vanaf Tito’s) 
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  17 juni :   Chiro. (geen chiro vanaf Tito’s) 
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag  24 juni :   Chiro. (geen chiro vanaf Tito’s)  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
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Gezocht : 

 M/V met talent 
 

Heb je zin om achter de schermen van onze chiro mee te 

werken? 

Ben je  een beetje creatief met de PC? 

 

Dan ben jij misschien de man/vrouw die vanaf september  

het chirokrantje samenstelt. De artikels worden geleverd 

door de leiding, ze moeten enkel in een boekje gegoten 

worden. Een illustratie er bij en klaar 

 

Heb je goesting, geef dan een seintje aan de VB’s of de 

leiding. 
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Krakjes 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Hey aller-aller-allerbeste krakkertjes 
 

Het begon allemaal op een zondag in een knus lokaaltje aan het karmelieten. Alles 
was vreedzaam en stil… TOT DAT DE KRAKJES OP DE CHIRO WAREN EUUUU 
AAAAA OOOOEEEE!!!! Er zaten klashe veel dino’s op het terrein die de krakjes 
moesten trainen om zo sterk mogelijk te worden! Na kracht/snelheid/
behendigheidstesten uit te voeren kwam er een heuse battle tussen de dino’s dat 
eindigde in een hels bloedbad… 
De krakjes kregen niet veel rust, want de week erna hadden we bezoek van een 
paar héééél oude ( en stinkende) mannen. Ze kwamen uit de oertijd om hulp te 
vragen, hun grot was namelijk overgenomen door een boosaardig spook!!??! Ze 
gingen de uitdaging niet uit de weg en bestormden het spookhuis. Het spook 
vluchtte weg en de dag was weer gered! 
Het volgend deeltje in dit overwelmend artikeltje is dan ook niet meer dan 
overwelmend, namelijk... KRAKJESWEEKEND!!! 
Het was een krakjescocktail van: muzikale openbaring, barbaarse taferelen en 
knusse babbels. 
Meer geven we niet prijs aan de ouders, héé krakjes ;) 
We rondden het weekend af met het gadeslaan van de krakelingenstoet. 
Op de laatste zondag van deze maand kregen we bezoek van heel wat rijke 
beursmeneren die ons het geheim van hun rijkdom: ‘hoe maak ik een baggie roze 
poen?’ Door te gokken op wedstrijden welliswaar! De krakjes moesten gokken op 
wie ze dachten dat het spelletje ging winnen en dat zorgde voor heel wat euforie 
maar ook frustratie… 
 

Zo 
Dit was het dan beste krakkertjes 
Nu gaan we terug naar krakjesdroomland… 
 

Tot volgende maand! 
 

De krakjesleiding xoxo 
 

 

 

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

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Hallowkes allerliefste speelclubbers, 
 

Het was me weer een maandje hoor, wat hebben we onze deze maand enorm 
hard geamuseerd. Elke zondag had de leiding wel een mega super deluxe spel in 
elkaar geknutseld.  
 
Maar de eerste zondag van deze super maand begon al direct met een ongewone 
zondag. Het was namelijk krakelingen, het allergrootste feest waar elke 
giesbaargeneir naar uitkijkt. De speelclubbers hadden hun opgeofferd om de 
koude te trotseren en mee te lopen in deze legendarische stoet. Het was deze 
keer ook een heel bijzondere editie, Geraardsbergen bestaat al 950 jaar. 
Waaaaaat? 950 jaar? Jaja jullie lezen het goed, dit is geen typfout, en om deze 
verjaardag te vieren was ook de koning uitgenodigd. Iedere speelclub was heel 
benieuwd om de koning eens van dichtbij te zien. Deze zag iedereen al van ver 
zitten, hij pronkte met zijn enthousiasme en spontaniteit zoals we hem kennen. 
De speelclubbers werden  verkleed in heel mooie narren, bordendragers en nog 
zoveel meer. Nadat de stoet was afgelopen was het tijd om ons te verwarmen, 
we werden verwend door een soepje dat werd aangeboden door onze stad. Nu 
we waren opgewarmd en alle prachtige kostuums opgeborgen waren, was het 
tijd om ons uit te leven op de kermis. Dit was het einde alweer van een mega toffe 
chirozondag  
 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De volgende zondag werd het tijd om ons buiten onze comfort zone te begeven 
en eens kort kennis te maken met de oude indianencultuur. De speelclub had een 
authentieke brief gekregen van een echte indianenstam. Zoals we allemaal weten 
zijn de indianen in de wereld een met uitsterven bedreigde mensensoort en daar 
zouden de dappere speelclubbers van chiro sint bartel verandering in brengen. 
We leerden handelen, lopen, praten, elkaar begroeten...zoals echte indianen. De 
speelclubbers werkten zich al snel op van ‘verkenner’ tot echte opperhoofden. 
Kortom, onze stad had er na een intense namiddag een indianenstam bij.  
 
Op de laatste zondag voor we dit prachtige artikeltje schreven, hebben we het 
grote speelclubspel gespeeld. Alle mogelijke spelletjes om te spelen waren op. 
Het enige dat we konden doen was spelletjes recycleren. Maar we deden dit 
uiteraard niet zomaar. Via een groot spelbord met een spelfabriek namen we een 
oud spel, we voegden daar een zeer willekeurig object aan toe, en ten slotte 1 
extra spelregel. Dit leverde bijvoorbeeld tussen 2 vuren op, gespeeld met een 
rugbybal waarbij er niet mocht gelachen worden. Dit leverde uiteraard hilarische 
taferelen op.  
 
Zoals jullie wel al merken vliegen de dagen, weken en maanden hier zomaar 
voorbij. Ook deze maand was er weer eentje vol plezier en vertier. Wij kijken al 
heel erg uit naar het paaskamp dat steeds dichterbij komt. 
Vele kusjes,  
Jullie knappe leiding 
Arthur, Vince, Robin, Mida, Thibaut en Dickson 
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Toppers 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Beste rode boefjes, 
 
DAG 1: EEN HELS AVONTUUR 
 
Het begon allemaal in de melkherberg van het karmelieten. 9u moesten jullie, gepakt 
en gezakt klaargestoomd staan om een helse fietstocht te overleven. Toen jullie 
eenmaal opgewarmd waren door na een uurke pas in zarlardinge te zijn, begon het 
melkzuur al te stromen in de toppersbenen. Tijdens de Ronde Van Vlaanderen, fietsten 
wij aan gemiddeld 40 km/u door de vlaamse ardennen op weg naar Avelgem. Na heel 
wat pech on the road met hier en daar een platte band en een ketting die af was, 
kwamen we juist op tijd aan voor de opening. 
Na de opening werden jullie op de proef gesteld door een echt militairs bootycamp. 
We zagen heel wat krachtige beren tussen de toppers, en ook veel behendige lenige 
aapjes. The flan challenge was één van die zalige uitdagingen die elk team met verve 
doorstond. Uiteindelijk na een echte modeshow waarin de misters bootycamp bekend 
werden gemaakt, was het tijd voor leuke kleuterse babyspelletjes. Zakdoekje leggen, 
dirigentjen, … waren spelletjes waar jullie toch wonderbaarlijk goed in waren. En dag 
was alweer om, het was weer eens tijd om in te dommelen.  
 
DAG 2:  
 
I Have An Offer You Can’t Refuse. Jullie 
werden wakker, maar niet meer zo onschuldig 
als de avond daarvoor, plots werden jullie 
wakker langs de duistere kant van de wet. Niet 
langer de zondeloze toppers maar generaals in 
een van de drie Italiaanse maffiafamilies. 
Vooraleerst werden jullie opgeroepen om de 
vuile taakjes van de boeven uit te voeren, zo 
vroegen ze jullie om een bestelling wapens te 
leveren aan de mastersupplier.  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Een taak die moeilijker bleek dan verwacht aangezien de meeste van de toppers geen 
drie verschillende woorden konden onthouden. Ik zou jezelf eens een grondige 
zelfreflectie gunnen. Vervolgens waarschijnlijk het meest geliefde en gehate spel van de 
toppers, AFREIDERKEN. Bedoeling: rij anderen van de fiets maar blijf er zelf opzitten. 
We zagen jullie sadistische kanten boven komen, de bloedslust in jullie ogen. Gelukkig 
waren er niet al te veel slachtoffers. Vervolgens het belangrijkste van heel de zwarte 
lijst: drugs smokkelen. Eerst moesten jullie de zak met euh… bloem smijten naar de 
andere kant van mexico waarmee jullie vervolgens de strengbewaakte grens van 
Amerika over te steken. Waar er in tijden van metoo-beschuldigingen er toch 
twijfelachtige praktijken gebeurden. 
 
Na dat jullie het nodige respect en kapitaal opgebouwd hadden was het tijd om te 
groeien tot de grootste gangsterfamilie van de belgique. Hoe anders kon dit verlopen 
dan met een bloedstollend, gezellig potje monopoly. Er werden straten verkocht waar 
er toch de nodige hoeveelheid drugsplobematiek aanwezig is en hier bouwden jullie 
dan chiquere en kapitalistisch interessante gebouwen op om zo te bewijzen dat jullie de 
geschikte familie zijn voor Geraardsbergen. 
 
Om ’s avonds af te koelen hadden we voor jullie een koele verrassing…. De super hete 
pikante kwis. Het concept was heel simpel: hoe slechter je het deed in de kwis, hoe 
pikanter de toastjes werden. Hier hebben  veel toppers hun grenzen afgetast, met 
tranen in hun ogen smeekten ze de leiding voor een stukje brood of een enkel slokje 
melk. Maar helaas, geen medeleiden. We zijn er 
zeker van dat jullie hierdoor betere personen zaan 
geworden. En dan, met toch een beetje last in de 
maag, mochten jullie gaan slapen. 
 
DAG 3: Deze dag konden jullie leiders eindelijk eens 
ontspannen na al dat hard labeur. De aspiranten 
mochten namelijk eens proeven van het leiding zijn 
en moesten een spel verzinnen voor onze 
toppertjes. De leiding keek vakkundig en met een 
kritisch oog toe en we zagen dat het goed was. ’s 
Avonds was het tijd voor het groepsspel. Bij de 
stichting van Geraardsbergen 950 jaar geleden 
streden 5 hertogen uit de deelgemeenten van 
Geraardsbergen om de meest begeerde titel in 
Geraardsbergen: Burgemeester. Uiteindelijk kwam 
de knappe Hertog uit Moerbeke als winnaar uit de 
bus. Na deze prachtige overwinning trokken de 
toppers zich terug naar de slaapzaal om nog wat 
gezellig te keuvelen over het voorbije kamp. Elk 
vertelde zijn pluim en zijn fluim, we lachten wat en 
kropen gelukzalig onder de wol. 
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Vervolg 
Toppers 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 
DAG 4: Toen brak de dag aan waar niemand zin in had.. Het afscheid.. We moesten 
terug keren naar onze saaie niet-chiro-levens. De dagelijkse sleur weer tegemoet. 
Vooraleer we konden vertrekken moesten we natuurlijk onze lokalen proper 
achterlaten. Daarom stak iedereen zijn beste beentje voor. Papiertje hier, papiertje 
daar, samen recycleren.. EN KLAAR! We waren natuurlijk met de fiets naar het 
kampterrein gefietst dus hardcore dat we zijn doen we da ook al terugkeren hé 
vrieeeend! We hebben goe bozze gegeven zodat iedereen goed en wel is thuisgeraakt. 
Hét momentje van de terugreis was toch de tussenstop aan de fruitboer in Brakel. Deze 
voorzag ons van lekkere fruitjes! Aardbeien, watermeloenen, bananen,.. chocolade?? Hij 
had alles in zijn fruitjungle wat hongerige toppers maar konden bedenken! Heerlijk 
 
Na een prachtig kamp namen we allemaal gezellig afscheid.. Aan alle mooie liedjes 
komt een einde.. Maar het leuke is dat dit jaar er zeker nog niet opzit! Er komen nog tal 
van leuke zondagen en uiteraard een fantastisch.. Bivak!!!  
 
We zien jullie graag hé gasten, 
 
De Toppersleiding 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Dag allerliefste kereltjes van ons, 
 

Hier zijn we nog eens met ons maandelijkse artikeltje, en niet zomaar een artikeltje, 
nee nee één met supermooie foto’s van enkele knapperds. Want het was namelijk 
krakelingen, een groots evenement in het o zo mooie Geraardsbergen. En wij hadden 
dit jaar weer het geluk om mee te lopen. (Ps: wat waren jullie mooi). Na de lange en 
uitdagende tocht was het weer eens tijd om onze geliefde kleren uit te doen en 
huiswaarts te gaan.  
 

De week nadien mochten jullie eindelijk eens genieten na het lange afzien van het 
schoolwerk door eens los te gaan op de kermis. 
Dit deden jullie door in het spiegelpaleis tegen de 
onzichtbare wanden te lopen. ( vooral leider 
Allert en Daimy: cutie’s) alsook konden we de 
frustraties er eens uitbotsen in de botsauto’s 
waaruit bleek dat leider Jarne de beste chauffeur 
is. En konden we de dag afsluiten met heerlijk 
gekarameliseerde nootjes. 
Na deze twee rustigere zondagen werd het nog 
eens tijd om er wat meer actie in te pompen, dit 
deden we door jullie je eigen baan naar vrijheid te 
laten verdienen, wat niet zo gemakkelijk beek 
voor jullie. Zo hadden twee sterke en knappe 
mannen jullie één van de gemakkelijkste 
opdrachten ter wereld gegeven. Maar hieruit 
bleek dat 2 km stappen niet zo vlot ging, dit 
belooft voor 2-daagse. Eenmaal aangekomen in 
het oversteekwoud, moesten jullie de veilige 
ticketjes verdienen aan de hand van allerlei 
opdrachten wat tevens te vermoeiden leek voor 
jullie dus kunnen wij hierbij al stellen dat de 
komende zondagen nog zwaar en actief zullen uitvallen.  
 

XOXOXOXO jullie allerknapste leiding ooit, 
Jarne, Allert en Brechtje xxx 

Kerels 
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Aspi 
Jongens 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

allerliefste aspirantjes, 
 

We begonnen de maand met de allerleukste activiteit van het hele jaar, de 
krakelingenstoet!! na een talrijke opkomst van veeele aspiranten maakten we 
deel uit van een prachtige stoet, en dat voor de koning en konigin begot :o na 
deze once in a lifetime beleving was het helaas weeral tijd om naar huis te gaan 
en die lelijke schmink van u gezicht te doen, eh Brent ;) 
 

Over superleuke activiteiten gesproken, nog geen 5 dagen later was het weeral 
van da!! we hebben het uiteraard over de wafelenbak, ondanks da iedereen nog 
wa moe was, werd het aan 10.000 (superlekkere) wafels per uur een zeer 
productieve dag…not ;) 
 

Dan de 4de maart, zijn we met de aspirantjes naar de kermis geweest, sommige 
kwamen nog cv terug en sommige kwamen 
een beetje miseliiiijk, dan kijken we vooral 
naar Jelle, Brent o en Noach ;D. We hebben 
met Noach zijn punten van de kasinoost, een 
zeeeer zeldzame diamant gekocht. Derna 
hebben de leiding voor de aspiranten 50, 
jawel 50 oliebollen gekocht en hebben ze 
hun buiksken mooi vol gefret. Na het fretten 
zijn we nog het tentoonstellingske van 200 
jaar karmelieten gaan bezoeken. Er was 
redelijk wat te zien zoals de oude 
schoolbanken, oude chiro uniformen, lelijke 
fotos etc. Tenslotte hebben de aspiranten 
nog ne keer zeer mooi en heel netjes hun 
lokaal opgekuist. 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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de zondag na ons superleuk kermisbezoek, was het tijd om de steven spielberg-
skills in ons boven te halen, we werden opgedeeld in 2 teams, team brak ( da van 
Kwinten natuurlijk) en team supergoed (da van de Roemeense Steven Spielberg). 
beide teams kregen superprofessionele attributen en ultraHD-cameras, met de 
opdracht om een youtubefilmke te componeren in’t stad (of in Siegfried zijne 
kamer), na uren van opnames en editen werden er 2 prachtige filmpjes op 
youtube gegooid, met de bedoeling van om ter meest views en likes te halen 
natuurlijk. we leven in volle spanning tot aanstaande zondag om uit te maken wie 
de winnaar is, en met de superfantastische prijs naar huis gaat. 
 

zi za zo, da was het alweer voor deze maand, dikke kusjes van jullie favoriete 
leiding en tot volgende maand xxx 
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Pinkels 

 
www.chirosintbartel.be 

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

 

Dag liefste pinkels 
Eerst en vooral willen wij jullie vertellen hoe leuk we het die 4 dagen op paaskamp wel 
niet hebben gehad. Jullie waren de flinkste en de liefste meisjes. 
Maar laat ons beginnen bij het begin. 
DE EERSTE DAG OP KAMP 
Nadat jullie werden afgezet door de mammie’s en de pappie’s en jullie al goed vuil 
hadden gemaakt door van de berg te rollen was het tijd om onze kamers in orde te 
brengen. Alle luchtmatrassen werden opgeblazen, slaapzakken uitgerold, knuffels 
klaargelegd…  Gelukkig had ons Oone een elektrische pomp mee of de leidsters 
waren nu nog aan het blazen. Nadat de kamers in orde waren was het tijd voor een 
afsprakenspel. Omdat jullie zo’n flinke pinkels zijn was het natuurlijk een makkie om 
alle afspraken te raden als iemand ze moest uitbeelden. Door ons zo te amuseren was 
het snel avond en aten we lekkere spaghetti! De spaghetti werd dubbel goedgekeurd 
door Babette, Chloe en Roos D. De saus hing tot op hun voorhoofd! De maagjes waren 
goed gevuld en we konden beginnen aan onze eerste nacht op kamp. Iedereen 
verzamelde in 1 kamer zodat we een verhaaltje konden voorlezen over Floddertje. Na 
het verhaaltje kroop iedereen in zijn eigen slaapzak en door de hulp van de 
slaapglitters sliepen jullie zoals een roosje. 
DE TWEEDE DAG OP KAMP 
We starten de dag met een lekker ontbijtje: een eitje. Wanneer jullie genoeg hadden 

gegeten, een dikke trui hadden aangedaan en goeie schoenen, begonnen we met het 

spel. Floddertje had in het verhaaltje dat we de dag ervoor hadden verteld haar haar 

helemaal kaal laten knippen. Dat was voor die dag ook jullie opdracht. Elk groepje 

kreeg een hoofd waarvan jullie zoveel mogelijk haren 

moesten afknippen door telkens te winnen met een spel. 

In het verhaal van Floddertje werd op alle kale hoofden 

de zin WIJ EISEN IJS gespeld. Jammer genoeg waren alle 

bollen ijs verdwenen van het hoorntje waardoor we jullie 

geen ijs konden geven. Doormiddel van alle spelletjes zo 

goed te spelen hebben we toch de ingrediënten 

gevonden om nieuwe ijsjes te maken. Mango, kiwi en 

rode vruchten. Jammer dat het een beetje een zuur ijsje 

was. Jullie zijn alleszins top fruit-pletters.  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Om de dag af te sluiten hadden de leidsters een rustigere 
activiteit voorzien. Om te bewijzen naar de jongens dat wij 
ons wel wassen op kamp maakten we zelf zeep! De leidsters 
zagen mooie hartjes passeren tot zelfs een vlinder van Roos 
G. en een konijntje van Ella Danneels. Na het verhaaltje vielen 
jullie weer in een diepe slaap. 
DE DERDE DAG OP KAMP 
PISTOLETS!!!!! Lekker… Na zeker 1 pistolet en 3 bokes met 
goed veel choco begonnen we aan de laatste volledige dag op 
kamp. In het verhaaltje de vorige dag had Floddertje zichzelf 
opgesloten op de bovenste verdieping van haar kamer. Jullie 
moesten haar helpen een ladder te bouwen zodat ze weer 
naar beneden kon geraken. Het team met het streepje op de neus behaalde de 
overwinning om Floddertje naar beneden te krijgen. Maar zo liep het verhaal helemaal 
niet af. Floddertje kwam op de ladder een schilder tegen die haar helemaal vuil had 
gemaakt met verf die hij liet vallen. Dat was dan ook wat wij met jullie hebben gedaan. 
Alle vuile kleren aan en lekker veel verf in jullie haar en op jullie kleren. Na het vuilmaken 
moeten we ons ook natuurlijk proper maken. Allemaal samen de douche in! De pinkels 
proper gewassen en andere afdelingen lekker aan het stinken na 3 dagen te spelen. Zo 
begonnen we aan de zangstonde. Hier leerden jullie veel nieuwe liedjes kennen die we 
zingen in de chiro. Om die avond af te sluiten mochten jullie zelf een liedje kiezen. Ra ra 
ra mama’s en papa’s. Wat zouden de pinkels hebben gekozen? Het pinkellied natuurlijk! 
Dit konden de meesten van jullie al uit volle borst meezingen. Geen verhaaltje meer die 
avond maar wel nog steeds slaapglitters. Jullie begonnen aan de laatste nacht op kamp. 
De volgende dag komen de mama’s en de papa’s jullie weer oppikken en moeten de 
leidsters onze lieve pinkels weer missen voor een hele week! 
Aan de pinkels die tot hier hebben gelezen of mama/papa hebben laten voorlezen: 
proficiat. 
 
De leidsters zien 
jullie graag en 
het was mega 
leuk op kamp! 
Xxx Emma Bazi, 

Elinemien, Zotte 

Ruth, Lieve 

Lindsy en Yara 

tarara 
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Dag allerliefste speelclubmeisjes van heel België!  

 

Ons fantastische paaskamp zit er spijtig genoeg op! Jammer ☹ Gelukkig hebben we 

(zoals altijd) superleuke dingen gedaan die ons er een beetje aan doen terugdenken! 

De eerste avond was een beetje chilliewillie, zoals Mahira het zou zeggen   jullie 

moesten er eerst wat inkomen met het afspraken-spel, om zeker te zijn dat jullie 

allemaal braaf zouden zijn! Later op de avond hebben we supermooie bloempotjes 

gemaakt. Ik wist niet dat jullie zo mooi konden knutselen, supergoed gedaan 

allemaal! Naast het chillen hebben we natuurlijk ook veel actieve spelletjes 

gespeeld! Zoals het omaatjes spel, waarbij iedereen mega-lekkere koekjes heeft 

gemaakt (oeps, weer een chilliewillie momentje  )! En die hebben gesmaakt hoor 

mmm! Jullie waren zo enthousiast en speelden alle spelletjes zo goed mee, dat jullie 

allemaal echte omaatjes zijn geworden op 

het einde van de dag! Lilianne, Suzanne, 

Marie Jeanne en Jeanine waren erg trots 

hoor! Ook hebben we het grote 

vriendenboekspel gespeeld. Dat vond 

iedereen supertof! De leidsters vonden het 

heel leuk om te zien hoe iedereen zijn best 

deed! We denken dat we jullie nog nooit zo 

hard hebben zien lopen als toen, 

sportievelingen! En leidster Jolien voelde 

zich natuurlijk ook vereerd dat jullie haar als 

bonus hebben gekozen (hihi).  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Dan was er ook nog het paasspel, waarbij 

jullie alle opdrachten (en dat waren er 

veel…) hebben volbracht! Hiervoor 

hebben jullie supergoed samengewerkt, en 

ook de leidsters weer heel hard doen 

lachen! Bedankt aan Shauni voor de 

grappige mopjes! ‘Jantje was eens….’ Op 

het einde werden jullie daar natuurlijk 

voor beloond, met……… PAASEITJES!!! 

De paashaas had die speciaal voor jullie 

verstopt over heel het terrein! En jullie 

hadden dan ook nog eens het geluk dat 

jullie de ochtend nadien gewoon WEER 

PAASEITJES KREGEN!! Hoe meer 

suiker hoe beter natuurlijk, hé Ella   
Ineens was het zaterdag en moesten we 

alweer naar huis, zo snel! Het paaskamp is 

weer voorbij gevlogen! Gelukkig hebben 

we ons allemaal goed geamuseerd!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt aan alle speelclubbertjes om er 

zo een tof kamp van te maken!  

Dikke zoenen van jullie kapoenen, de 

leidsters!  
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Dag lieve kwiks!  

Ons kamp was FANTASTISCH nog nooit was een paaskamp zo leuk als met jullie. 

Iedereen heeft veel gelachen, haar geamuseerd, geweend en niet geslapen    
Onze eerste dag was een beetje hectisch, we hebben ons snel geïnstalleerd in onze 

slaapzaal en een spelletje gespeelt over de afspraken!  Iedereen kende de afspraken 

natuurlijk al maar toch was het goed om ze nog eens te herhalen. Na het 

afsprakenspel was het tijd voor de zoektocht naar leidster Silke en Katrien. We 

hebben dat gedaan door leuke/ stevige spelletje te spelen en ons vuil te maken. Die 

avond hadden we ook een extra kwik namelijk Cas! Die het hopelijk wel tof vond. 

Na het sluipspel die jullie nog wouden, was het tijd om te gaan slapen ook al waren 

jullie nog niet moe. Dat hebben we gemerkt    
Donderdag was het ons skispel waar jullie een skipiste moesten maken en er ’s 

avonds nog een fuif was. We hadden de juiste dag uitgekozen voor ons skispel want 

het was redelijk koud maar door de dikke skikleren had iedereen wel warm. De fuif 

was ook een topper met de lekkere hapjes, spetzi en een leuk spelletje maar helaas is 

donderdag ook zo snel gegaan.  

Vrijdag heeft iedereen zijn grenzen leren kennen en ook leidster Femke. Ons Hanne 

VDB ging er zoals altijd weer voor ook al had ze een arm in de plaaster. Ook de rest 

van de kwiks hebben hun best gedaan. Ik denk dat we die dag drie trotse leidsters 

waren    
In de namiddag kwam leidster Astrid toe en dat hadden jullie niet verwacht he 

 maar ze bleef spijtig genoeg niet slapen ☹ Ook ’s avonds hadden we nog een 

verassing voor jullie want leidster Iebe kwam ook nog langs en bleef slapen wat 

jullie natuurlijk ook super vonden! Er was natuurlijk ook nog de zangstonde waar 

jullie op het einde wisten dat de paashaas langs kwam. 

Zaterdagochtend was de paashaas ook langsgeweest. En na het ontbijt was het tijd 

om de valiezen te maken en alles op te ruimen ☹ ☹ Maar we hebben toch nog een 

allerlaatste spelletje kunnen spelen voor we ons kamp afsloten.  

We vonden het een geweldig paaskamp en we hebben er enorm van genoten om 

zoveel plezier te kunnen maken met jullie!  

Dikke kussen en tot snel! 

Karien, Silke, Iebe, Astrid en Femke 

 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Dag lieve tippers,  
 
Aangezien jullie allemaal nog op een leuke skireis waren, hielden wij met de rest 
een gezellige chironamiddag. Het was een koude dag dus bleven we binnen en 
hebben we naar een film gekeken en gezichtsmaskers gemaakt. En stralen deed 
onze huid!  
De week daarna was het krakelingen. Jullie waren narren, jammer genoeg was 
jullie leiding trekkers en duwers dus stonden we niet bij jullie. Jullie zagen er 
beeldig uit trouwens!  
De week daarna, was het Tippersweekend! Woehoeeee, want het was niet het 
klassieke tippersweekend op de korendries, maar we gingen naar het ‘ zonnige’ 
Blankenberge!  
Onze weg daarheen was een beetje glad... maar gelukkig was de dag erna alles 
verdwenen. Na 2 uur op de trein te zitten, kwamen we aan in het appartement 
van Annabel. We besloten nog een beetje te weerwolven en dan naar bed te 
gaan.  
Zaterdag gingen we naar aquafun de Haan. Eerst was er wat chaos, want de we 
hadden de verkeerde tram genomen. Uiteindelijk kwamen we toch aan in 
Aquafun in de Haan . Later die avond keken we naar de film ‘ de maze runner’. 
Jullie wisten toen nog niet dat jullie daar zondag een spel over gingen spelen. 
Jullie hadden dit door als jullie de schoendoos in jullie groepje kregen met erop 
geschreven ‘WCKED is good’. Jullie speelden het spel heel goed, behalve 1 
groepje had het spel een beetje misbegrepen ;). Daarna gingen we nog even op 
het strand en hebben we nog wat foto’s genomen.  
Jammer genoeg was het daarna  tijd om naar huis te gaan �  
De zondag daarna was het mooi weer. Joepie! Dus we speelden een stadsspel!  
Jammer genoeg hebben we ons stadsspel moeten stopzetten, omdat de dsters 
naar de korendries moesten. We speelden hierna nog talloze keren 
stamvadertje, dat was lang geleden seg!  
 
Tot volgende keer voor meer. 
Xoxo Jana, Annabel en Emma 
 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Hallo lieve tippers ♥ 
 
We zijn terug vertrokken op het jaarlijkse paaskamp (het tofste kamp buiten 
groot kamp natuurlijk). Jullie kwamen vermoeid toe na die lange fietstocht ; ) Na 
het instaleren van onze slaapplaats werden we toch wel niet uit ons kot gejaagd 
zeker. We sleurden onze matrassen naar de overkant, met een gaatjes epidemie 
als gevolg. Natuurlijk moesten de afspraken nog is herhaald worden en haalden 
we dus de kunstenaars in onszelf naar boven. Geblinddoekt moesten jullie een 
voor een de afspraken tekenen, dit had als gevolg dat er af en toe naast het blad 
getekend werd… We gaan geen namen noemen *kuch*Liva*kuch*. Na het 
lekkere eten haalden we weer ons artistieke talent boven en deden we een 
poging om een telefoonhoesje te maken. Bij de ene was dit al wat beter gelukt 
dan de andere ; ) Daarna kwamen we na een weg van 100 schaapjes in 
dromenland (waar er blijkbaar veel gesnurkt wordt). ’s Ochtends waren er eitjes 
met of zonder spek, njamie! Hierna waagden jullie zich aan levende levensweg. 
De tijd vloog voorbij en sommige tippers eindigden al wat rijker dan de andere. 
Na de middag deden we een collorrun, maar natuurlijk moesten jullie daar eerst 
wel iets voor doen. Jullie moesten verschillende opdrachten vervullen om zo na 
het 4uurtje een collorrun te kunnen lopen. Natuurlijk hebben jullie alle 
opdrachten tot een goed einde gebracht! Na de collorrun zagen onze witte T-
shirts toch niet meer zo wit en gelukkig maar. (Tot hier jullie deel van het 
artikeltje  tippers, dikke merci om dit te schrijven!) Na het eten wouden we met 
jullie een schrikspelspelen. We wouden dit inleiden met wat weerwolven en 
griezelverhalen, maar doordat het dessert wat vertraging had en jullie zo 
enthousiast waren over de griezelverhalen hebben we ons spel niet meer 
kunnen spelen. Maar geen nood, op groot kamp halen we deze schade zeker in!  
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De vrijdag ochtend begonnen we met het tipperfactasspel. Jullie moesten jullie 
zelf inschatten hoe goed of slecht jullie zouden scoren. Febe won het spel en 
heeft zichzelf 5 keer goed kunnen inschatten, Joepie! Want zelfkennis is de 
sleutel tot alles, tippers. De leidsters hebben enorm veel gelachen met jullie, de 
manieren dat jullie hebben geprobeerd om een jeton in jullie mond te krijgen! Na 
de middag speelden we het bouwvakkersspel waarbij jullie door spelletjes te 
spelen materiaal konden verzamelen om uiteindelijk een knikkerparcours te 
bouwen. We speelden ook baseball en we hebben wel wat talent zitten, Marie 
liep de ene homerun na de ander! Proficiat aan het winnende team! Dat hebben 
jullie allemaal super goed gedaan! ’s Avonds was het naar jaarlijkse gewoonte 
zangstonde, hier hebben jullie jullie beste zangtalent naar boven gehaald, 
prachtig gezongen! Dat was ook al weer de laatste avond van ons kamp. 
Zaterdagochtend moesten jullie eerst de paaseieren rapen & ondanks dat het 
wat vroeg was hebben jullie toch heel wat zakjes gevonden. Daarna was het 
helaas tijd om op te ruimen en te kuisen : ( Na een laatste lekkere hamburger & 
ijsje gingen jullie allemaal naar huis.  
 
Wij vonden het super tof met jullie op paaskamp en kijken al uit naar groot kamp! 
Dikke rode kussen ♥♥♥ 
Jullie leidsters 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Hallo lieve Tiptiens! 
Ook deze maand schreven we weer 
geschiedenis… Ons Tiptienskaffee was een groot 
succes! Van overal kwamen ze (Geraardsbergen 
en omstreken) om jullie gebakjes te proeven. En ja 
hoor, de verre reis was het waard. Keer na keer 
scoorden jullie weer met de beste chocomelk van 
het land en de lekkerste Glühwein waar zelfs de kerstman nog iets van kan leren. 
Een fortuin bracht het op (ongeveer), wij kijken alvast uit naar kamp!! Bij deze 
willen we iedereen bedanken voor alle inzet!   
De volgende zondag was ook zeker een mijlpaal in jullie leven, jullie allereerste 
DROPPING. Jullie werden ontvoert (geblinddoekt langs vele ronde punten) 
richting de andere kant van het land (volgens jullie voeten toch). Eindelijk in het 
niemandsland aangekomen moesten jullie zelf, adhv verschillende kaarten en 
opdrachten de weg terug naar de korendries weten te vinden. Een visgraatkaart 
leek al snel niet zo gemakkelijk als het eruit zag, en na de volle 20 meter zagen 
we jullie al de verkeerde straat inslaan… Gelukkig konden we jullie weer op het 
rechte pad zetten (zoals altijd natuurlijk). Na vele omwegen hebben jullie 
uiteindelijk de korendries bereikt, 
niemand was onderweg gesneuveld 
(de eitjes die de afwezige Tiptiens 
moesten voorstellen inbegrepen), de 
missie was volbracht! 
Begin de beentjes maar al te trainen en 
de bandjes al op te pompen voor 
paaskamp! 
Wij zijn alvast aan het oefenen! 
X X X 
Jullie favoriete leidsters  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Dag liefste Tiptiens,  
 
De dag waar jullie allen naar uitkeken 
was eindelijk aangekomen. De 
fluovestjes gestreken, de beentjes 
goe ingesmeerd, helmke gepoetst, 
helemaal klaar voor paaskamp dus! 
We vlogen er direct goed in, 45 
kilometer later en ons lijntje was ook 
weer on point. Deze ‘helse tocht’ 
sloten we natuurlijk af in stijl. We 
haalden allemaal onze beste 
danskunsten boven, oja, ook de leidsters hebben de show gestolen. Onze Just 
Dance avond was zeker geslaagd! 
De eerste dag zijn we begonnen ‘in stijl’. Alee, in Temptation stijl alleszins. Team 
Deborah en team Cherish hebben bloed, zweet en tranen ingezet om Tim te 
bemachtigen. De ware liefde heeft uiteindelijk overwonnen, gefeliciteerd team 
Deborah. Jullie wisten dat het 475 euro kost om een verleider op jullie 
verjaardagsfeestje te krijgen en voor ieder koppel 16 condooms per nacht 
worden voorzien. In de namiddag hebben we een uitdagend stadsspel gespeeld. 
Zeer uitdagend aangezien er een kaartje was gestolen dus jullie oneindig lang 
konden blijven zoeken. Zelfs met een gebrekkige kaart, een platte band en pijn 
in de voetjes hebben jullie onze stoel gevonden. Daar zou 1000 zonnen nog iets 
van kunnen leren. De tweede dag was helemaal in thema van Patser. Gekleed als 
echte gabbers wisten jullie een hele emmer vol met ‘speciale zakjes’ te 
verdienen. Als ware gangsters wisten jullie de tegenpartij te omzeilen en de 
zakjes veilig in de haven te verschansen. Een geslaagd dagje    
Het kamp liep helaas al weer op z’n einde. Tijdens de fietstocht terug hebben we 
de zomerkleertjes nog eens uit de kast gehaald. Toen we thuiskwamen zagen 
we eruit alsof we een weekje in 
Spanje hadden gezeten, een 
geslaagder kamp kan ik me niet 
voorstellen! 
Dankjewel voor het geweldige 
kamp!  
 
Kusjes,  
Jullie favoriete leidsters 
X X X  
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Liefste spaghettikruiden, 
We keren in dit artikel eventjes terug naar ons fantastisch avontuur op 
paaskamp. Het begon allemaal op 4 april, waar we in onze mooie gucci-gang 
outfit vertrokken voor de zwaarste tocht van ons leven. We moesten namelijk 
45km (voor serieus) fietsen naar Avelgem. Gelukkige hadden we kookpapa Bart 
mee die ons ging aanmoedigen. Uiteindelijk hadden we niks te vrezen over deze 
zware tocht, want we waren zelfs zo goed dat we tegen de middag al op het 
kampterrein waren. 
  
In de avond moesten 
we allemaal een 
beetje bekomen van 
de zware fietstocht 
en speelde we enkele 
drinking games (met 
water natuurlijk) en 
hadden de leidsters 
voor een verrassing 
gezorgd, een lekker 
kaasfondue.  
De volgende dag 
lieten we onze hele 
voormiddag bepalen 
door onze instagram vrienden en kregen de aspi’s enkele leuke dilemma’s. Zo 
moesten er een paar om liefdesadvies gaan vragen bij de kookpapa’s. Hieruit 
hebben we veel geleerd zé  .  
In de namiddag was het tijd voor het ultieme high school musical spel. En ik kan 
u vertellen dat het een nogal pittig spelletje was.  
 

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


 29 

 

 

 

In de avond keken we om ons 
high school musical spel af te 
werken naar de derde film. En dit 
met veel chocolade pudding, 
maar dan ook wel echt 
veeeeeeeeeeeeeeeeeeel. Daarna 
vertelde we jullie dat we eventjes 
weg moesten gaan om de 

kookouders te gaan helpen. Maar dat was allemaal een leugen, hihihihihihi!!! 
Eigenlijk waren we stiekem al onze nachtdropping aan het voorbereiden.  
Dan was het zo ver, we dropte jullie aan KFS Kluisbergen en jullie kregen enkele 
instructies om terug te keren naar het terrein. Dit was wel niet zo gemakkelijk, 
want als de politie jullie kon betrappen kregen jullie van hen een handicap. Jullie 
konden je wel altijd verstoppen onder de parachute die je had mee gekregen. En 7 
aspi’s onder een parachute 
verstopt ziet er zo uit.  
 

 

Door onze dropping waren we die 
nacht een beetje later in ons bedje, 
waardoor de leidsters voor een 
iets rustigere activiteit hadden 
gezorgd. We gingen namelijk 
samen lippenbalsems maken die er trouwens prachtig uit zagen! 
De rest van de dag speelde we nog ons timtation spel, waar we jullie een prachtig 
dansje aanleerde (‘Dino Daan – Maar toch niet den Tim’ voor moest je willen 
weten op welk liedje dit was   ). 
In de avond was het nog zangstonde om daarna in ons bedje te duiken zodat we 
de dag erna weer klaar stonden om 45km te fietsen (ja nog altijd voor serieus).  
Aja btw weet je nog toen 
Isha een patat in de vorm 
van een hartje had?? 
 

Van jullie knappe leidster 
die een super tof kamp 
hebben gehad met jullie 
Isha en Ellen  
xoxo 
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