
DE CHIROKRANT
Voorwoord volwassen begeleider 

Ondertussen zijn we goed gestart en draait onze CHIRO-werking op volle toeren. Wie al een tijdje aangesloten is, weet dat de 
CHIRO bedoeld is als een plaats waar je kan thuis komen. Samen afspreken met je leeftijdsgenoten, gekke spelletjes spelen, 
ravotten in het bos, heksen verjagen, helden verwelkomen of een gezellige babbel met je leiding. Doorheen het jaar bouwen we 
aan een ploeg die er dan twee maal per jaar op uit trekt: in de paasvakantie en in de zomervakantie. Twee kampen waar we 
CHIRO beleven tot onder ons vel. Wie nieuw is: welkom! Je zal er geen spijt van hebben, je zal er de tijd van je leven beleven. 
Zoals jullie kunnen lezen werken we in de CHIRO ook aan het groepsgevoel, als we op kamp gaan, doen we dat dan ook met de 
leden die regelmatig komen. Dat is het enige wat we durven vragen… Tuurlijk zijn er familiefeestjes, zware fuiven, weekendjes 
weg en daar hebben we alle begrip voor. Dit jaar leggen we nog eens extra de nadruk op ‘het luisteren naar elkaar’. Het jaarthema 
‘CAVA?’ geeft aan dat onze CHIRO een plaats is waar je je hart eens kan luchten of misschien ook wel eens slecht gezind kan 
zijn. De groep vangt je op en trekt je mee… kortom… CHIRO Sint-Bartel zou een beetje moeten voelen als thuis komen in uwen 
living en dan languit liggen en genieten. Achter deze jonge leidingsploeg staat achter de schermen nog een ploeg van ouders en 
vrijwilligers, deze zorgen voor heel wat praktische zaken, maar daar meer over in de volgende editie. Elke editie geven we ook nog 
een tip mee, een tip voor CHIRO-beginnelingen. Deze keer: VERKLEEDKLEDIJ! Het is absoluut niet de bedoeling dat jullie voor 
alle verschillende outfits nieuwe verkleedpakjes kopen. Met een sjaaltje, een muts, een masker, een zwaard, een kroon, een 
goedkope ‘legging’ kan al heel wat geknutseld worden. Vraag gerust tips aan de leiding, dat zijn de specialisten van het vak.
Een warme CHIROgroet
Pieterjan en Line, Volwassen begeleiders jongens en meisjes

Hallo allemaal, lieve chirovrienden
Zoals jullie kunnen zien, kozen we voor een nieuwe vorm van onze 
chirokrant. We kiezen voor een 3-maandelijkse versie, voorzien van leuke 
foto’s, fijne verslagen en enkele nuttige data. Daarnaast kunnen jullie 
steeds onze kalender raadplegen op chirosintbartel.be. De 
Facebookpagina’s van Chiro Sint-Bartel jongens en Chiro Sint-Bartel 
vrouwtjes laten jullie meekijken naar voorbije activiteiten en geven jullie 
ook info voor evenementen op korte termijn. Als jeugdbeweging is en blijft 
het zoeken naar de juiste manier van goed en tijdig communiceren. De 
jaarkalender is steeds een jaar vooraf klaar, een planningsweekend geeft 
ruimte voor taakverdeling en de wekelijks leidingskringen voor de 
uitvoering er van. We werken met meer dan 40 vrijwilligers tussen 18 en 
25 jaar die naast CHIRO ook studeren of werken, en dat zorgt wel eens 
voor enige vertragingen. Spreek gerust de leiding aan bij vragen of 
onduidelijkheden, je mag ons ook steeds bellen (alle info staat op de 
website).
 

DECEMBER
WWW.CHIROSINTBARTEL.BE

Toppers in the picture
Dag allerliefste ouders. In de nieuwe versie van onze chirokrant, 
hebben wij, de toppers, het voorrecht gekregen om als eerste onze 
start van het nieuwe jaar uit te leggen. Wij hadden ook nog eens 
geluk dat wij mochten intrekken in de nieuwe lokalen. Na het 
kennismaken van de nieuwe groep en de nieuwe leiding konden 
we het lokaal inkleden welke direct in orde was door het goede 
teamwork van de toppers. De weken nadien werden er 
verschillende spelen gespeeld rond allerhande thema’s waarbij de 
toppers ofwel in team ofwel individueel zo goed mogelijk moesten 
proberen scoren. Ook werd er een zondag besteed aan het geven  

 van een likje verf aan ons nieuw lokaal. Een bakstenen muur is maar een bakstenen muur hé. Verven, verven, verven, en de pot was 
leeg. Onze Dia-avond mogen we natuurlijk ook niet vergeten. Voor, tussendoor en na de wondermooie presentaties van onze 
beeldschone kampfoto’s verkochten de toppers hamburgers en mexicano’s. Dit allemaal om onze topperskas te speizen om later dit 
jaar, of op kamp, een leuke activiteit of iets dergelijk mee te doen. Later volgde er natuurlijke het grote paintball toernooi in het bos van 
Flobecq waarbij de toppers hun paintballkunsten hebben kunnen tonen.  groetjes de toppersleidink Robin en Jarne
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Komende activiteiten
Kerstzang
Nieuwjaarsfuif
Krakelingen
Wafelenbak

Kerstzang:
Leider, leidster? Wat is kerstzang?
Wel kerstzang is een activiteit waar we 
vanaf de tito's bij de mensen thuis 
kerstliedjes gaan zingen om zo de 
kerstsfeer in ieders huis te brengen. 
Zo gaan we bij oud-leiding, ouders en 
iedereen die met onze chiro is 
verwikkeld. 
 
Nieuwjaarsfuif:
Wie, Wat, Waar, Wanneer?
De nieuwjaarsfuif vind plaats in zaal 
Sint-Bavo. Daar is iedereen welkom op 
1januari vanaf 1uur 's nachts .Dan 
vieren we nieuwjaar zoals we 
nieuwjaar nog nooit hebben gevierd en 
tellen we uiteraard nog eens af. Dit 
jaar is er wel besloten €5 inkom te 
betalen. Voor de rest wensen we jullie 
allen een gelukkig Nieuwjaar!

Krakelingen:
Krakelingen is de benaming van een 
eeuwenoud feest in Geraardsbergen da
t voluit Krakelingen en Tonnekensbrand 
wordt genoemd. Hoogtepunt van het 
feest is de Krakelingenworp op de top 
van de Oudenberg. Op dezelfde dag en 
dezelfde plaats vindt 's avonds het 
Tonnekensbrand plaats. UIteraard 
lopen we mee in de krakelingenstoet. 
Verdere info volgt.
 
Wafelenbak:
HMMMMM, wat ruikt het dan lekker op 
de Korendries. geurende wafelenbak, 
bakken we met de chiro 15 000 wafels 
die we dan ook dolgraag willen 
verkopen. Indien u interesse heeft in 
het meehelpen bakken van wafels, 
daarbij zijn we nog opzoek naar enkele 
baklocatie's voor enkele lieftallige 
medewerkers.Laat dus zeker iets weten 
aan de leiding.
 Afdeling in the picture

Het Chiro-jaar is al een tijdje uit de 
startblokken geschoten, en ook de 
Tiptiens gaven er al een lap op. Onder 
leiding van Isha, Yara en Marthe heeft 
deze 10-koppige bende enorm veel zin 
in het komende jaar.
De voorbije maanden toonden de 
Tiptiens reeds wat ze in hun mars 
hebben. Een eigen restaurant 
uitbouwen met als specialiteit croque 
madame, alles geven op de 
teambuilding van Synalco Medics, 
vieze of juist lekkere dingen eten 
naargelang hun herseninhoud, een 
eigen politieke partij oprichten, 20 
locaties-20 opdrachten, clichés over 
vrouwen ontkrachten of juist 
bevestigen,.. Als dat geen goede start 
van het jaar is, weet ik het ook niet!
De voorbije weken beloven voor de 
rest van het jaar en het wordt zeker 
nog leuker, zotter, gekker, spannender, 
ongelooflijker,.. Wij vinden jullie nu al 
de beste Tiptiens ever <3 <3 <3

tiptiens
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Kerstzang - Avond 1 
23/12/2018 16:00 - 19:00
 
Kerstzang - Dag 1 
26/12/2018 13:00 - 18:00
 
Kerstzang - Avond 2 
27/12/2018 19:00 - 22:00
 
Kerstzang - Avond 3 
28/12/2018 19:00 - 22:00
 
Nieuwjaarsfuif 2019 
01/01/2019 00:45 - 06:00 
Zaal Sint-Bavo
 
Krakelingen 2019 
24/02/2019 12:00 - 17:00
 
Wafelenbak 2019 
07/03/2019 - 09/03/2019

Chirokwis ’19 
16/03/201919:00 - 22:30
 
Paasweekend meisjes
07/04/2019 - 10/04/2019
 
Paasweekend jongens  
10/04/2019 - 13/04/2019
 
 


