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Liedjesblad

Omdat er veel nieuwe leden zijn en ook omdat sommige leden die al jaren bij de chiro
zijn het openingslied en het sluitingslied nog steeds niet kennen, een kleine opfrissing.

Openingsgebed + lied (opening aan het begin van de speldag)

Heer Jezus wij treden samen voor u aan
Blijf bij ons en laat ons leven
Door uw kracht en trouwheid en uw vreugde
Van uw dienst
Met een lied (x2)
En met en lach (ha, ha, ha)
Aan iedereen een goede dag
Met een knipoog (knipoog)
Of een zoen (smak)
Met een wenk om chiro te doen
Een wenk voor een dag die je maken mag
Een dag om te spelen en te delen
Te zingen en te springen en te bidden en te dansen
Een dag met duizend kansen

Sluitingslied (aan het einde van de speldag)

Daal nu bij zinken, van deze dag
Daal in ons gemoed, gij trouwe vlag
Gij zijt zegen, troost en lach
Daal in d’avondzon, oh vlag
Heer wij bergen in ons hart Uw vlag
Christus Koning goede nacht
Goede avond vlag en dag
Christus Koning goede nacht

Nu de verfrissing erop zit
verwachten we dat iedereen uit
volle borst kan meezingen
wanneer we volgende week in de
kring staan!



Praatcafé- zaterdag 8 oktober

Vanaf dit jaar organiseren wij ook een praatcafé.
Dit is onze inschrijvingsavond. Dit praatcafé vervangt onze huisbezoeken. We
verwelkomen jullie heel graag op 8 oktober in ons lokaal. De ganse leidingsploeg is die
dag aanwezig. We hopen op die manier jullie beter te leren kennen en een band op te
bouwen. Die avond kan je terecht bij de leiding met al je vragen.

Het is dus de bedoeling dat ELK lid wordt ingeschreven op ons praatcafé. Inschrijven
kan van 19u tot 21u ‘s avonds in  ons lokaal. Per groep wordt er een inschrijvingsstand
voorzien. Daar kan je ook een een babbeltje doen met de leiding.
Er is ook de mogelijkheid om truien en T-shirts te passen en te bestellen.

Je kan natuurlijk ook langer blijven om nog iets te drinken want onze aspi’s organiseren
dan ook een café om hun kas te spijzen. ;-)

Inschrijving

Je mag bij Chiro Bel 3 keer gratis en voor niets komen proberen! Daarna is een
inschrijving nodig.

De inschrijvingsprijs voor een gans jaar chiro bedraagt 30 euro per lid. Voor die prijs
ben je verzekerd tijdens de activiteiten ( mits je je uniform draagt ) Ook het
inschrijvingsgeld bij Chiro Vlaanderen, werkingsgeld voor de activiteiten en de
wekelijkse 4-uurtjes zijn inbegrepen. Gezinnen voor wie de inschrijving financieel
moeilijk draagbaar is, bieden wij een spreiding van betaling aan. De mensen die in het
bezit zijn van een vrijetijdspas kunnen de prijs halveren. Hiervoor hebben we een kopie
van deze pas nodig. Meer info hieromtrent vindt u terug op de site van de stad Geel:
https://www.geel.be/vrijetijdspas.

Het liefst hebben wij dat het inschrijvingsgeld wordt overgeschreven. Dit kan via
payconiq, overschrijving of bankapp. Ook kan er gepast cash betaald worden op ons
praatcafé.

Chiro Bel Truien en T-shirts
Onze chiro beschikt ook over Chiro Bel truien en T-shirts. Deze kan u bestellen t.e.m.
zondag 16 oktober 2022. Hiervoor wordt ook een standje voorzien op het praatcafé.
Truien en T-shirten kunnen hier ook gepast worden en meteen worden besteld.  Op 16
oktober wordt onze bestelling geplaatst. Bestellingen die nog niet binnen zijn tegen dan,
komen te laat en moeten dus een jaartje wachten.
De prijs van deze trui  bedraagt 30 euro. Het is een zalig, warme trui voor in de winter.
De prijs van het T-shirt bedraagt 10 euro.

https://www.geel.be/vrijetijdspas


Het  dragen van het uniform is een belangrijke verplichting  voor zowel de leden als de
leiding, die voor het hele chirojaar telt. We zijn streng in het dragen van ons chiro
uniform.

Privacy

Door een wijziging in de privacy wetgeving ,hebben wij van iedereen toestemming nodig
om foto’s te mogen nemen en te plaatsen op onze Facebookpagina, Instagrampagina en
website.

Wij hebben ook jullie toestemming nodig voor het uitwisselen van persoonsgegevens..
Hiermee wordt bedoeld dat de kookouders tijdens het kamp weet hebben van de
persoonsgegevens van uw kind. Het gaat hier vooral om de naam, of het kind allergisch
is aan bepaalde zaken, en of dat het kind medicatie moet nemen.

Ook begrijpen wij dat het kan voorkomen dat personen hier niet mee akkoord gaan.
Daarom maken wij ook een Google foto’s aan zodat daar alle foto’s op kunnen komen en
maar enkele foto’s op sociale media. Zodra de Google foto’s op punt staat, gaan jullie
allemaal een link doorgestuurd krijgen via mail en daar gaat u dan alle foto’s vinden van
alle kindjes.

De privacytoestemming wordt ook ingevuld en besproken op het praatcafé

Kunt u niet aanwezig zijn op het praatcafé? Dan is het mogelijk om het
inschrijvingsstrookje en de privacy toestemming van onze website af te drukken en
ingevuld in de brievenbus steken op het adres: Veltjensstraat 37 2400 Geel. De
inschrijving is pas volledig in orde als het inschrijvingsgeld ( 30 euro) overgeschreven is
naar de chirorekening: BE86 7333 1001 4050. Dit moet ten laatste woensdag 12
oktober binnengebracht worden.
Truien en T-shirten kunnen ook besteld worden via een ingevuld truienstrookje ( dit kan
je op een van de volgende bladzijde vinden of op de website ) dit strookje moet ten
laatste 16 oktober in de brievenbus gedaan worden op het adres: Bel 121 2440 Geel.
Deze bestelling is pas volledig als het juiste bedrag is overgeschreven naar de
chirorekening.



Christus Koning
Op zondag 28 november vieren we Christus koning. Christus Koning staat gelijk aan
een hele dag chiro. In de voormiddag gaan we met z’n alle naar de kerk en daarna spelen
we een leuk spel in de Belse bossen. ’s Middags is het lekker smullen van een maaltijd
die wordt voorzien door het oudercomité. In de namiddag vanaf 14 uur zijn alle ouders,
broers, zussen, opa’s, oma’s,... ook welkom om mee een groot spel te spelen. De leden
worden om 10:00 uur aan het chirolokaal verwacht.

Inschrijven kan door 7 euro over te schrijven op onze rekening met de mededeling van
de naam van uw kind of dit bedrag meegeven in een enveloppe met naam voor zondag
7 november. Schrijf op de envelop zeker de naam en groep van het kind en ook indien
uw kind vegetarisch is.

Ledenweekend

De laatste jaren is het ledenaantal van Chiro Bel hard gegroeid en dat is geweldig
nieuws! Maar daardoor is het hartstikke moeilijk om een weekend plaats te vinden voor
zoveel leden. Daarom hebben we beslist om het ledenweekend op te splitsen in twee
aparte weekenden.

Uit ervaring weten we dat iedereen het weekend super plezant vindt en dit niet wil
missen. Het is een klein voorproefje op het kamp. De ouders mogen zeker op hun beide
oren slapen, want hun kinderen worden goed verzorgd en beleven de tijd van hun leven.

Hopelijk hebben jullie er al evenveel zin in als de leiding. Deze dagen ga je nooit meer
vergeten. Wij kunnen niet meer wachten om weer onze beste en leukste programma’s
boven te halen! Twijfel niet langer en schrijf je snel in.

Je kan de inschrijvingsstrookjes op onze site vinden. Inschrijven doe je door het strookje
in te vullen en af te geven aan de leiding of bij Eveline in de brievenbus te steken
(Veltjensstraat 37). De inschrijving is pas volledig als je ook €25 hebt overgeschreven op
onze rekening.



Nuttige informatie weekend -12

Het ledenweekend voor BiepBiep, Speelclub en Rakwi vindt plaats van vrijdag 25-
zondag 27 november

Wanneer?
Start: vrijdagavond 25 november om 19:30 uur.
Einde: zondagmiddag 27 november om 12:00 uur.

Hoe?
De leden worden zelf door de ouders op vrijdagavond gebracht en
zondagmiddag weer opgehaald.

Waar?
Chiro Sprankel
Martelarenstraat 157a, 2400 Mol

Prijs?

Het ledenweekend kost 25 euro per persoon.

Gelieve het inschrijvingsstrookje ten laatste zondag 13 november af
te geven aan de groepsleiding en het inschrijvingsgeld over te
schrijven op rekeningnummer: BE86 7333 1001 4050
Je kan het inschrijvingsstrookje ook binnenbrengen bij:

● Eveline Vercauteren: Veltjensstraat 37, 2440 Geel
● Loes De Rop: Bel 165, 2440 Geel
● Emelie Wilms: Volderstraat 6, 2400 Mol

Meenemen?

Slaapgerief:

• Veldbed/matras/matje

• Slaapzak

• Kussen

• Teddybeer (mag, maar moet niet)

• Pyjama

Toiletgerief:

• Tandenborstel

• Tandpasta

• Washandje

Kleren:

• Ondergoed

• Sokken

• Slechte/warme kleren

• Slechte schoenen

• Voldoende reservekleren

Allerlei:



• 1 Wc-rol

• 2 keukenhanddoeken

• Medicijnen (afgeven aan de leiding bij aankomst)

• Identiteitskaart (afgeven aan de leiding bij aankomst)

Gelieve alles te kenmerken!

Extra

Nog vragen over het ledenweekend? Vraag maar aan de leiding of
groepsleiding.
Eveline Vercauteren: 0476 61 28 06
Loes De Rop: 0477 59 42 71
Emelie Wilms: 0497482696
groepsleiding.chirobel@gmail.com

--------✂----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂--------

Inschrijvingsstrookje ledenweekend -12-jarigen

Ik __________________________________________________ ga mee op chiroweekend.

Groep:   biepbiep  –   speelclub   –   rakwi (omcirkel)

Ik ben vegetariër: ja / nee (omcirkel)

Allergenen:

€25 overgeschreven: ja/nee

Ik geef dit inschrijvingsstrookje ten laatste zondag 13 november 2022 aan de
groepsleiding.

Handtekening ouders:

mailto:groepsleiding.chirobel@gmail.com


Jingle Bels
Op vrijdag 16 december toveren we ons chirolokaal weer om tot de gezelligste kerststal
van Geel. Je kan je hier komen verwarmen met een lekkere chocomelk en heerlijke
bokes met spek! Er is animatie voor de kindjes en wie weet komt de kerstman wel
langs..



Programma’s

Biepbiep

September

Zondag 18
september

Vandaag komen jullie te weten wie jullie nieuwe mega, coole, fantastische,
superduper, awesome, swaggy… leiding voor het hele jaar is! Chiro 2-5

Zondag 25
september

RRRRRollen maar!!! Vandaag gaan we knikkerbanen maken Chiro 2-5

Oktober

Zondag 2
oktober

Doe jullie vuile kleren maar aan want vandaag worden jullie gedoopt tot echte
biepbiepjes!! Neem eventueel een handoekje of extra trui mee voor achteraf
Chiro 2-5

Zondag 9
oktober

Naar links, naar rechts of toch rechtdoor?? Vandaag doen we pijleke zet Chiro
2-5

Zondag 16
oktober

Hoe stoer zijn jullie? Dat gaan we vandaag testen in een Leger tocht! Doe zeker
jullie beste camouflage kleren aan! Chiro 2-5

Zondag 23
oktober

We gaan eens kijken hoe het er aan toe gaat in het kabouter bos, zet allemaal
maar een pinnenmuts op! Chiro 2-5

Zondag 30
oktober

Het is spijtig genoeg geen Chiro, want de leiding is het hele jaar aan het
plannen op planningsweekend.

November

zondag 6
november

Wie van jullie verdient er een echt kroontje? Verkleed je allemaal als knappe
prins en mooie prinses Chiro 2-5

Zondag 14
november

Hocus pocus iedereen kan toveren! Chiro 2-5

Zondag 20
november

Vandaag vieren we feest, want het is Christus Koning of een hele dag Chiro!
Inschrijven is verplicht. Jullie worden om 10uur aan het chirolokaal verwacht.
De ouders mogen om 14uur komen mee spelen.

Zondag 28
november

Joepieee, de biepbiepjes, speelclubs en rakwi’s gaan op ledenweekend!
Inschrijven is verplicht. Meer info vind je in deze picobello. Jammer genoeg is
het voor de andere groepen geen Chiro.

December

Zondag 4
december

Zijn jullie braaf geweest? Vandaag krijgen we misschien wel hoog bezoek…
Chiro 2-5

zondag 11
december

Oei oei het koekiemonster is langs geweest…  Chiro 2-5



Vrijdag 16
december

Jingle bells, jingle bells, jingle bells rocks… De leiding heeft het chirolokaal
helemaal omgetoverd tot de mooiste kerststal van Geel en omstreken. Daarom
nodigen wij jullie samen met jullie ouders uit om te komen genieten van een
hapje en een drankje vanaf 19uur.

Zondag 18
december

Vandaag is het jammer genoeg geen chiro.

Zondag 25
december

Vandaag is geen chiro want het is tijd om te smullen van een heerlijk Kerstdiner.

maandag 26
december

We blijven nog even in de kerstsfeer hangen want het is vandaag het
superleuke Kerstfeestje van de biepbiepjes! Jullie zijn welkom van 18u-20u30
op ons lokaal en je moet nog niet gegeten hebben…:)

groetjes van jullie leiding!!
Sterre, Elien, Marie en Loes



PS kunnen jullie raden van wie welke schattige foto is?



Speelclub
September

Zondag 18
september

Vandaag komen jullie te weten wie jullie nieuwe mega, coole, fantastische,
superduper, awesome, swaggy… leiding voor het hele jaar is! Chiro 2-5

Zondag 25
september

We zoeken een schat! Kom in je beste piratenoutfit :) Chiro 2-5

Oktober

Zondag 2 oktober Wie klimt het hoogste? Chiro 2-5

Zondag 9 oktober Strategooooo! Chiro 2-5

Zondag 16
oktober

Bereid je Disney-kennis al maar voor voor onze mega-leuke Disneyquiz! Chiro
2-5

Zondag 23
oktober

Vandaag worden jullie tot échte speelclubs gedoopt. Doe niet jullie beste
kleren aan ;) Chiro 2-5

Zondag 30
oktober

Het is spijtig genoeg geen Chiro, want de leiding is het hele jaar aan het
plannen op planningsweekend.

November

zondag 6
november

Welke speelclub wordt later de beste ouder? Chiro 2-5

Zondag 14
november

Volg de pijlen en vind de weg naar het lokaal! Chiro 2-5

Zondag 20
november

Vandaag vieren we feest, want het is Christus Koning of een hele dag Chiro!
Inschrijven is verplicht. Jullie worden om 10uur aan het chirolokaal verwacht.
De ouders mogen om 14uur komen mee spelen.

Zondag 28
november

Joepieee, de biepbiepjes, speelclubs en rakwi’s gaan op ledenweekend!
Inschrijven is verplicht. Meer info vind je in deze picobello. Jammer genoeg is
het voor de andere groepen geen Chiro.

December

Zondag 4
december

Zie ginds komt de stoomboot… Chiro 2-5

Zondag 11
december

Verdien je ingrediënten en eet je buikje rond. Chiro 2-5

Vrijdag 16
december

Jingle bells, jingle bells, jingle bells rocks… De leiding heeft het chirolokaal
helemaal omgetoverd tot de mooiste kerststal van Geel en omstreken. Daarom
nodigen wij jullie samen met jullie ouders uit om te komen genieten van een
hapje en een drankje vanaf 19uur.



Zondag 18
december

Vandaag is het jammer genoeg geen chiro.

Zondag 25
december

Vandaag is geen chiro want het is tijd om te smullen van een heerlijk
Kerstdiner.

2 januari 2023 kerstfeestje!! whoehoeee !! meer info over de uren volgt nog!



Rakwi

Zondag 18
september

Vandaag komen jullie te weten wie jullie nieuwe mega, coole, fantastische,
superduper, awesome, swaggy… leiding voor het hele jaar is! Chiro 2-5

Zondag 25
september

Ri Ra RUWE SPELENNNN Chiro 2-5

Oktober

Zondag 2
oktober

Vandaag gaan we jullie dopen tot echte Rakwi’s dusss zorg dat je geen nieuwe
kleren meeneemt naar de Chiro 😉Chiro 2-5

Zondag 9
oktober

Snoepjesstrategoooo jummie Chiro 2-5

Zondag 16
oktober

Rechtendorentocht EXTREME Chiro 2-5

Zondag 23
oktober

Wij gaan testen wie van jullie de snelste, slimste en sluwste is! Chiro 2-5

Zondag 30
oktober

Het is spijtig genoeg geen Chiro, want de leiding is het hele jaar aan het plannen
op planningsweekend.

November

zondag 6
november

Hou ons mooie dorpje Bel al maar goed in de gaten want dit kan nog in jullie
voordeel zijn :) Chiro 2-5

Zondag 13
november

Haal jullie beste sportschoenen maar uit de kast want het wordt een sportieve
namiddag Chiro 2-5

Zondag 20
november

Vandaag vieren we feest, want het is Christus Koning of een hele dag Chiro!
Inschrijven is verplicht. Jullie worden om 10uur aan het chirolokaal verwacht.
De ouders mogen om 14uur komen mee spelen.

Zondag 27
november

Joepieee, de biepbiepjes, speelclubs en rakwi’s gaan op ledenweekend!
Inschrijven is verplicht. Meer info vind je in deze picobello. Jammer genoeg is
het voor de andere groepen geen Chiro.

December

Zondag 4
december

vandaag komt Sinterklaas naar de Chiro😊  Chiro 2-5

zondag 11
december

kokkerellen op het chirolokaal Chiro 2-5



Vrijdag 16
december

Jingle bells, jingle bells, jingle bells rocks… De leiding heeft het chirolokaal
helemaal omgetoverd tot de mooiste kerststal van Geel en omstreken. Daarom
nodigen wij jullie samen met jullie ouders uit om te komen genieten van een
hapje en een drankje vanaf 19uur.

Zondag 18
december

Vandaag is het jammer genoeg geen chiro.

Zondag 25
december

Vandaag is geen chiro want het is tijd om te smullen van een heerlijk Kerstdiner.

Datum
kerstfeestje
29-30
december

kerstfeestje!!!!! joehoeeee :) jullie mogen allemaal een klein cadeautje
meebrengen wat liefst geen geld kost en voor iedereen leuk is. Breng ook jullie
slaapspullen mee want we blijven met zen allen slapen in het lokaal :)



Tito

September

Zondag 18
september

Vandaag komen jullie te weten wie jullie nieuwe mega, coole,
fantastische, superduper, awesome, swaggy… leiding voor het hele
jaar is! Chiro 2-5

Zondag 25
september

Vandaag zijn we van de straat ;)

Oktober

Zondag 2
oktober

Toet toet trinna is onderweg ( vergeet zeker geen fiets mee te
nemen! )

Zondag 9
oktober

Vandaag maken we jullie schachtenpap!! Trek je slechtste kleren
maar aan want het is dooopp !

Zondag 16
oktober

Welk team is het beste? Welk team het snelst ? Ontdekt het in
STRATEGO XTREME

Zondag 23
oktober

Party party party snacks!!

Zondag 30
oktober

Het is spijtig genoeg geen Chiro, want de leiding is het hele jaar aan
het plannen op planningsweekend.

November

zondag 6
november

Wie wordt de rijkste bussinesman/vrouw?? We komen erachter in
levende monoployy

Zondag 14
november

Klein boterke en wa kaffe, NJAMMIE

Zondag 20
november

Vandaag vieren we feest, want het is Christus Koning of een hele dag
Chiro! Inschrijven is verplicht. Jullie worden om 10uur aan het
chirolokaal verwacht. De ouders mogen om 14uur komen mee
spelen.

Zondag 28
november

Joepieee, de biepbiepjes, speelclubs en rakwi’s gaan op
ledenweekend! Inschrijven is verplicht. Meer info vind je in deze
picobello. Jammer genoeg is het voor de andere groepen geen Chiro.

December

Zondag 4
december

zet je broek al maar open want wij gaan BOEFFEN



zondag 11
december

Vandaag komen we erachter wie de slimste T I T O is :))))

Vrijdag 16
december

Jingle bells, jingle bells, jingle bells rocks… De leiding heeft het
chirolokaal helemaal omgetoverd tot de mooiste kerststal van Geel
en omstreken. Daarom nodigen wij jullie samen met jullie ouders
uit om te komen genieten van een hapje en een drankje vanaf
19uur.

Zondag 18
december

Vandaag is het jammer genoeg geen chiro.

Zondag 25
december

Vandaag is geen chiro want het is tijd om te smullen van een
heerlijk Kerstdiner.

Dinsdag 28 –
woensdag 29
december

WIE WISJ JOE A MERRIE KRISTMUS
Kerstfeestje @lokaal

DOORS: 18u

INKOM: cadeautje max 1 euro



Keti
September

Zondag 18
september

Vandaag komen jullie te weten wie jullie nieuwe mega, coole, fantastische,
superduper, awesome, swaggy… leiding voor het hele jaar is! Chiro 2-5

Zondag 25
september

Laat het beest in jullie maar los. We spelen het vogelspel. Chiro 2-5

Oktober

Zondag 2
oktober

We kunnen er niet onder. We kunnen er niet over. We moeten er recht
doorheen. Chiro 2-5

Zondag 9
oktober

Haal je beste slag en onderhandel skills maar boven, want vandaag spelen we
Honkopoly. Chiro 2-5

Zondag 16
oktober

Old skool Chiro, back to the basics.
Chiro 2-5

Zondag 23
oktober

Dooopppppp!!! Hoe vettiger hoe prettiger. Chiro 2-5

Zondag 30
oktober

Het is spijtig genoeg geen Chiro, want de leiding is het hele jaar aan het
plannen op planningsweekend.

November

zondag 6
november

We leren elkaar beter kennen in de grote, coole, originele Keti quiz.
Chiro 2-5

Zondag 14
november

Stratego
Chiro 2-5

Zondag 20
november

Vandaag vieren we feest, want het is Christus Koning of een hele dag Chiro!
Inschrijven is verplicht. Jullie worden om 10uur aan het Chiro lokaal verwacht.
De ouders mogen om 14uur komen mee spelen.

Zondag 28
november

Joepieee, de Biepbiepjes, Speelclubs en Rakwi’s gaan op ledenweekend!
Inschrijven is verplicht. Meer info vind je in deze picobello. Jammer genoeg is
het voor de andere groepen geen Chiro.

December

Zondag 4
december

My money dont jiggle jiggle, it folds. Chiro 2-5

zondag 11
december

Met of zonder sneeuw, sleeën zullen we! Chiro 2-5



Vrijdag 16
december

Jingle bells, jingle bells, jingle bells rocks… De leiding heeft het chirolokaal
helemaal omgetoverd tot de mooiste kerststal van Geel en omstreken.
Daarom nodigen wij jullie samen met jullie ouders uit om te komen genieten
van een hapje en een drankje vanaf 19uur.

Zondag 18
december

Vandaag is het jammer genoeg geen chiro.

Zondag 25
december

Vandaag is geen chiro want het is tijd om te smullen van een heerlijk
Kerstdiner.

Dinsdag 27
-Disndag 28
december

Het leukste kerstfeestje van het jaar!!! Zet die kerstmutsen al maar op.

Tot zondag! xxx

Jacques Hannelore Freya



Aspi
September

Zondag 18
september

Vandaag komen jullie te weten wie jullie nieuwe mega, coole, fantastische,
superduper, awesome, swaggy… leiding voor het hele jaar is! Chiro 2-5

Zondag 25
september

Chiro 2-5
Trek je aller slechtste kleren aan, want een doop voor aspi’s wordt f*cking aan!
Niet denken dat we een standaard doop doen zoals andere jaren 😉 Er wordt
een groot spel voorzien waarbij je jezelf kan bewijzen als opper-aspi!

Oktober

Zondag 2
oktober

Chiro 2-5
Wie is de verrader? Wie is de snelste? Wie is de knapste? Wie is de minst
snuggere? Dat kom je allemaal te weten tijdens onze Aspi-quiz.

Zondag 9
oktober

Chiro 2-5
Mol of Geel? We sturen jullie op pad met 1 doel… Thuis geraken met een
omweggetje… Breng je fiets mee.

Zondag 16
oktober

Chiro 2-5
Heb je genoeg reclame gemaakt? We organiseren namelijk een carwash om onze
Chiro-kas te spijzen. Trek je mooiste bikini aan en gaaaaaan!!!

Zondag 23
oktober

Chiro 2-5
HO HO HO
Vandaag dagen we Chiro HOlven uit voor een spelletjes Honkbal. Smeer je benen
alvast in want we moeten de eer van Chiro Bel hoog houden! Breng je fiets mee.

Zondag 30
oktober

Het is spijtig genoeg geen Chiro, want de leiding is het hele jaar aan het plannen
op planningsweekend.

November

zondag 6
november

Chiro 2-5
Vanaf vandaag starten we met het maken van onze eigen zeepkisten. Op het
einde (van de 3 maanden die jullie hiervoor krijgen) zullen de 2 zeepkisten die
gemaakt zijn strijden voor de titel van beste zeepkist van Geel-Bel. Breng de
nodige attributen mee om jouw

Zondag 14
november

Chiro 2-5
Wirrieassiesossa, zijn woorden waarvan je vandaag de betekenis te weten komt.
F.C.K. DE BLAUW

Zondag 20
november

Vandaag vieren we feest, want het is Christus Koning of een hele dag Chiro!
Inschrijven is verplicht. Jullie worden om 10uur aan het chirolokaal verwacht.
De ouders mogen om 14uur komen mee spelen.



Zondag 28
november

Joepieee, de biepbiepjes, speelclubs en rakwi’s gaan op ledenweekend!
Inschrijven is verplicht. Meer info vind je in deze picobello. Jammer genoeg is
het voor de andere groepen geen Chiro.

December

Zondag 4
december

Chiro 2-5
We gaan jullie kennis testen over de bloemetjes en de bijtjes…

zondag 11
december

Chiro 2-5
Nooit gedacht dat je zo zat kon worden van water. (Geen cantus lol, wij zijn
origineler dan dat 😉)

Vrijdag 16
december

Jingle bells, jingle bells, jingle bells rocks… De leiding heeft het chirolokaal
helemaal omgetoverd tot de mooiste kerststal van Geel en omstreken. Daarom
nodigen wij jullie samen met jullie ouders uit om te komen genieten van een
hapje en een drankje vanaf 19uur.

Zondag 18
december

Vandaag is het jammer genoeg geen chiro.

Zondag 25
december

Vandaag is geen chiro want het is tijd om te smullen van een heerlijk Kerstdiner.

30-31
december

Kerstfeestje








