
Chiro Bel 
Picobello kersteditie 

2022-2023 



Woordje van de leiding 
 
De dagen worden kouder en kouder, en het is ondertussen al december, maar dat 
betekent ook KERSTVAKANTIE! De gezelligste periode van het jaar is weer daar: 
sneeuwmannen maken op de chiro, sleeën van de Capucienenberg en kei leuke 
kerstfeestjes met uw chirogroep. 
 
Na de kerstvakantie zal het eventjes wat rustiger zijn bij Chiro Bel. Dit komt omdat het 
grootste deel van onze leidingsploeg examens heeft. Wij proberen elke zondag paraat te 
staan om de activiteit door te laten gaan. De eerste chirodag van het nieuwe jaar gaat 
weer door op zondag 8 januari 2023.  
 
Naast onze chirozondagen willen wij jullie ook van harte uitnodigen op de evenementen 
die dit jaar nog gaan volgen. Te beginnen met het ledenweekend voor de +12-jarigen, 
het lekkere Mosselfeest, onze jaarlijkse Quiz Knight en Black Knight, de daguitstap, het 
gezamenlijk zwemmen, onze zomerbar en natuurlijk niet te vergeten, het geweldige 
CHIROKAMP. 
 
Wij zullen jullie niet langer in spanning houden, veel plezier met het ontdekken van de 
gekke programma’s en activiteiten die de leiding voor jullie in petto heeft! 
 
We willen jullie nog graag vanuit heel de leidingsploeg  een gelukkig en gezond 
Nieuwjaar toewensen! Dat 2023 een spetterend jaar mag worden met veel plezier op de 
chiro! 
 
 
Feestelijke groetjes 
Leiding Chiro Bel 
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Belangrijke data en informatie 
 
Wat staat er nog allemaal op het programma? Schrijf deze data alvast in uw agenda 
zodat u ze zeker niet vergeet. 
 

• Ledenweekend tito, keti en aspi | vrijdag 17 - zondag 19 februari| De tito’s, 
keti’s en aspi’s gaan op weekend! We vertrekken vrijdagavond en ’s zondags 
mogen de ouders hun bengels weer komen ophalen. De ouders mogen gerust zijn, 
wij zullen heel goed op jullie gastjes passen. Het gaat een weekend boordevol 
plezier en keileuke spelletjes worden. Dit weekend mag u zeker niet missen! 
Inschrijven kan tot zondag 5 februari en kost €25. Meer info vindt u verder in 
deze Piccobello. 

 

 

• Mosselfeest | zondag 5 maart | Kom met het gezin, familie en vrienden proeven 
van onze lekkere mosseltjes in de parochiezaal. Er is ook stoofvlees, curryworst 
met frietjes, een fris slaatje met kip, kaaskroketjes, verse soep en dame blanche te 
verkrijgen. Bovendien worden jullie door de beste obers bediend: de leiding en 
de aspi’s. Inschrijvingspapieren vindt u in uw brievenbus, mailbox en op de 
chirowebsite. 

 

 

• Quiz Knight | vrijdag 14 april | Kom gezellig quizzen in de feesttent van Black 
Knight met de vriendengroep. De voorbije jaren hebben we hier al veel succes 
mee gehad en hopelijk kunnen wij dit jaar weer op jullie steun rekenen. Er zijn 
trouwens ook leuke prijzen te winnen! Meer info vindt u op het 
facebookevenement.  

 

 

• Black Knight | zaterdag 15 april | Onze enige echte tentfuif! Mis hem zeker niet, 
want amusement en dansplezier zal verzekerd worden. 

 

 

• Daguitstap | zondag 23 april | Nog eens een hele dag chiro, jippiejeej! Houd 
deze dag zeker vrij, want de leden vinden hem elk jaar weer geweldig. We 
kunnen nog niet zeggen waar we naartoe gaan, want dat is een verrassing. 
Inschrijvingen starten op ons Mosselfeest en lopen t.e.m. zondag 2 april. 

 

 

• Chirokamp | 21 tot 30 juli | Houd deze 10 dagen al maar vrij, want dan gaat ons 
enige echte chirokamp door ! Een gebeurtenis waar we al het hele jaar naar 
uitkijken. Dit jaar gaan we naar Kieldrecht, joepie! Voor de biepbiepjes gaat het 
kamp door van 23 tot 30 juli. De inschrijvingen van het kamp zijn op vrijdag 19 
mei van 19u-20u 
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Ledenweekend + 12-jarigen 
 
De tito’s, keti’s en aspi’s gaan eindelijk op weekend! 
 
Dit wordt een weekend vol leuke spelletjes, samen dingen meemaken als groep en 
lekker eten! Een echt voorproefje van het kamp. 
Hopelijk hebben jullie er al evenveel zin in als de leiding. Deze dagen gaat u nooit meer 
vergeten. Wij kunnen al niet meer wachten om weer onze beste en leukste programma’s 
boven te halen! Twijfel niet langer en schrijf u snel in. 

Nuttige informatie 
 

Wanneer? 
Van vrijdag 17 tot zondag 19 februari 2023. 
Start: vrijdagavond om 19:30 uur. 
Einde: zondagmiddag om 12:00 uur. 

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

Waar? Chiromeisjes Retie Pijlstraat, Retie 
Prijs? Het ledenweekend kost 25 euro per persoon. 

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. 
groepsleiding.chirobel@gmail.com  

mailto:groepsleiding.chirobel@gmail.com
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Inschrijven 
 
Inschrijven voor het ledenweekend kan tot en met 5 februari. Je kan je inschrijven door 
onderstaande link in te vullen. De link verschijnt ook nog in de whatsappgroep en via 
mail. De inschrijving is pas volledig in orde als je ook €25 hebt overgeschreven op de 
rekening van chiro Bel (BE86 7333 1001 4050) met vermelding: naam + groep + 
ledenweekend.  
 
https://forms.gle/ShXaAHLZNwZugNaU6 
 
Wij kijken er alvast heel erg naar uit! 
  

https://forms.gle/ShXaAHLZNwZugNaU6
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Programma’s 

Biepbiep 

Januari 
Zondag 1 
januari 

Vandaag zijn we de start van het nieuwe jaar nog aan het vieren, dus is 
het jammer genoeg geen chiro. 

Zondag 8 
januari 

Chiro 2-5 massaspelen 

Zondag 15 
januari 

Vandaag nemen de aspi’s het over! Benieuwd wie jullie nieuwe leiding is 
voor 1 dag? Chiro 2-5 

Zondag 22 
januari 

Vandaag is het geen chiro want de heilige sint-Antonius wordt gevierd in 
Bel! 

Zondag 29 
januari 

Wie van jullie is de sterkste? Wie kan het hardste lopen of het verste met 
een bal gooien? Dat komen we vandaag te weten op de biepbiep-
olympische spelen! Chiro 2-5 

 

Februari 

Zondag 5 februari Het is tijd om te quizzennnnn Chiro 2-5 

Zondag 12 februari 
We gaan lekker knutselen! Neem allemaal een oud paar 
sokken mee! Chiro 2-5 

Vrijdag - Zondag 17-19 
februari 

De Tito’s, keti’s en aspi’s gaan op ledenweekend! Verdere 
info vindt u in deze picobello. 
Jammer maar helaas is het dus geen chiro voor biepbiep, 
speelclub, rakwi. 

Zondag 26 februari 
Arghhh we nemen jullie mee op een stoere piratentocht! 
Chiro 2-5 

 

Maart 

Zondag 5 
maart 

Vandaag kunnen jullie met heel de familie komen smullen van lekkere 
mosseltjes, heerlijk stoofvlees en nog andere gerechten. Het 
inschrijvingspapier vindt u op het einde van deze picobello, maar ook op 
de site, facebook en in uw brievenbus. 

Zondag 
12 maart 

De leiding wisselt van groep… Rarara wie gaat jullie leiding zijn voor de 
komende namiddag?  Chiro 2-5 

Zondag 
19 maart 

Wie zijn de stoere ridders en dappere prinsessen van de biepbiepjes? 
Verkleed je als mooiste prins of prinses! Chiro 2-5 

Zondag 
26 maart 

De aspi’s worden weer voor een dagje leiding Chiro 2-5 

 

April 
Zondag 2 
april 

Vandaag gaan we de Kapucienenberg onveilig maken! Whoehoee Chiro 
2-5 

Zondag 9 
april 

Vandaag heeft de leiding het veel te druk met paaseitjes rapen, het is dus 

geen chiro.  



 

 

 
Chiro Bel: kersteditie 

 

  

7  
www.chirobel.be 

 

  

Vrijdag 14 
april 

Het is quiz time! Deze avond is het namelijk Quiz Knight! Schrijf gerust 
een ploeg in, want het wordt weer een topper van formaat. De tent gaat 
open om 19u30 en de quiz start om 20u. 
Inschrijven gaat door een mailtje te sturen naar 
quizknightofficieel@gmail.com met vermelding van de ploegnaam en 
verantwoordelijke. 

Zaterdag 
15 april 

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse aspifuif “Black Knight”! Kom iets 
drinken en dansen op de beste beats van onze dj’s! de fuif begint om 21u 
en het eindigt om 3u. 

Zondag 16 
april 

Geen chiro, want de leiding is nog volop bezig met het opruimen van 
Black Knight. 

Zondag 23 
april 

We gaan op daguitstaaappp!!! Meer info volgt nog. 

Zondag 30 
april 

We spelen stratego!! Chiro 2-5 

 
Vrolijk kerstfeest en een knotsgek 2023 gewenst!!  
Wij hebben alvast onze gekste kerstmuts opgezet!! 

 
  

mailto:quizknightofficieel@gmail.com
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Speelclub 

Januari 
Zondag 1 
januari 

Vandaag zijn we de start van het nieuwe jaar nog aan het vieren, dus 
is het jammer genoeg geen chiro. 

Zondag 8 
januari 

Chiro 2-5 massaspelen 

Zondag 15 
januari 

Vandaag nemen de aspi’s het over! Benieuwd wie jullie nieuwe 
leiding is voor 1 dag? Chiro 2-5 

Zondag 22 
januari 

Vandaag is het geen chiro want de heilige sint-Antonius wordt 
gevierd in Bel! 

Zondag 29 
januari 

Chiro 2-5 Pak je schrijfgerief maar mee, want we gaan het grote 
overschrijfspel spelen !!! 

 

Februari 
Zondag 5 februari Chiro 2-5 We gaan PIZZA’S maken!!!!! 

Zondag 12 februari 
Chiro 2-5 Zoek je knikkers maar bij elkaar want we gaan 
reusachtige knikkerbanen maken. 

Vrijdag - Zondag 17-
19 februari 

De Tito’s, keti’s en aspi’s gaan op ledenweekend! Verdere info 
vindt u in deze picobello. 
Jammer maar helaas is het dus geen chiro voor biepbiep, 
speelclub, rakwi. 

Zondag 26 februari 
Chiro 2-5 Haal de sleeën maar uit de schuur want we gaan 
sleeën!  

 

Maart 

Zondag 5 
maart 

Vandaag kunnen jullie met heel de familie komen smullen van lekkere 
mosseltjes, heerlijk stoofvlees en nog andere gerechten. Het 
inschrijvingspapier vindt u op het einde van deze picobello, maar ook op 
de site, facebook en in uw brievenbus. 

Zondag 
12 maart 

De leiding wisselt van groep… Rarara wie gaat jullie leiding zijn voor de 
komende namiddag?  Chiro 2-5 

Zondag 
19 maart 

Chiro 2-5 Trek die stevige schoenen en kledij aan want we gaan kampen 
bouwen!!! 

Zondag 
26 maart 

De aspi’s worden weer voor een dagje leiding Chiro 2-5 

 

April 
Zondag 2 
april 

Chiro 2-5 Niet naar links, niet naar rechts maar rechtendoor. 

Zondag 9 
april 

Vandaag heeft de leiding het veel te druk met paaseitjes rapen, het is dus 

geen chiro.  

Vrijdag 14 
april 

Het is quiz time! Deze avond is het namelijk Quiz Knight! Schrijf gerust 
een ploeg in, want het wordt weer een topper van formaat. De tent gaat 
open om 19u30 en de quiz start om 20u. 
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Inschrijven gaat door een mailtje te sturen naar 
quizknightofficieel@gmail.com met vermelding van de ploegnaam en 
verantwoordelijke. 

Zaterdag 
15 april 

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse aspifuif “Black Knight”! Kom iets 
drinken en dansen op de beste beats van onze dj’s! de fuif begint om 21u 
en het eindigt om 3u. 

Zondag 16 
april 

Geen chiro, want de leiding is nog volop bezig met het opruimen van 
Black Knight. 

Zondag 23 
april 

We gaan op daguitstaaappp!!! Meer info volgt nog. 

Zondag 30 
april 

Chiro 2-5 Kom naar de Chiro als echte brandweermannen en vrouwen. 
Want we toveren jullie om als echte brandweermannen en vrouwen! 

 
Groetjes jullie leiding!! 

 
  

mailto:quizknightofficieel@gmail.com
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Rakwi 

Januari 
Zondag 1 
januari 

Vandaag zijn we de start van het nieuwe jaar nog aan het vieren, dus 
is het jammer genoeg geen chiro. 

Zondag 8 
januari 

Chiro 2-5 massaspelen 

Zondag 15 
januari 

Vandaag nemen de aspi’s het over! Benieuwd wie jullie nieuwe leiding 
is voor 1 dag? Chiro 2-5 

Zondag 22 
januari 

Vandaag is het geen chiro want de heilige sint-Antonius wordt 
gevierd in Bel! 

Zondag 29 
januari 

Lilaaaa laddercompetitie Chiro 2-5 

 

Februari 
Zondag 5 februari Levend risk Chiro 2-5 

Zondag 12 februari Wellie gaan goe boeffeeeeuhhh hmmmm #boefdag Chiro 2-5 

Vrijdag - Zondag 17-
19 februari 

De Tito’s, keti’s en aspi’s gaan op ledenweekend! Verdere info 
vindt u in deze picobello. 
Jammer maar helaas is het dus geen chiro voor biepbiep, 
speelclub, rakwi. 

Zondag 26 februari 
Wajooo haal jullie opletskills maar boven want plots 
verdwijnen er raaaare dingen… Chiro 2-5 

 

Maart 

Zondag 5 
maart 

Vandaag kunnen jullie met heel de familie komen smullen van lekkere 
mosseltjes, heerlijk stoofvlees en nog andere gerechten. Het 
inschrijvingspapier vindt u op het einde van deze picobello, maar ook op 
de site, facebook en in uw brievenbus. 

Zondag 
12 maart 

De leiding wisselt van groep… Rarara wie gaat jullie leiding zijn voor de 
komende namiddag?  Chiro 2-5 

Zondag 
19 maart 

Tito vs Rakwi, wie-o-wie is de beste??? Chiro 2-5 

Zondag 
26 maart 

De aspi’s worden weer voor een dagje leiding Chiro 2-5 

 

April 
Zondag 2 
april 

Vandaag spelen we reuze bingoooooooo Chiro 2-5 

Zondag 9 
april 

Vandaag heeft de leiding het veel te druk met paaseitjes rapen, het is dus 

geen chiro.  

Vrijdag 14 
april 

Het is quiz time! Deze avond is het namelijk Quiz Knight! Schrijf gerust 
een ploeg in, want het wordt weer een topper van formaat. De tent gaat 
open om 19u30 en de quiz start om 20u. 
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Inschrijven gaat door een mailtje te sturen naar 
quizknightofficieel@gmail.com met vermelding van de ploegnaam en 
verantwoordelijke. 

Zaterdag 
15 april 

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse aspifuif “Black Knight”! Kom iets 
drinken en dansen op de beste beats van onze dj’s! de fuif begint om 21u 
en het eindigt om 3u. 

Zondag 16 
april 

Geen chiro, want de leiding is nog volop bezig met het opruimen van 
Black Knight. 

Zondag 23 
april 

We gaan op daguitstaaappp!!! Meer info volgt nog. 

Zondag 30 
april 

Wie van de Rakwi’s heeft de beste skillsss? We gaan de titel van “king of 
the Rakwi’s” uitreiken! Chiro 2-5 

 
 
Alvast een gelukkige nieuwjaar van jullie coolste leiding!! 
 
 

  

mailto:quizknightofficieel@gmail.com
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Tito 

Januari 
Zondag 1 
januari 

Vandaag zijn we de start van het nieuwe jaar nog aan het vieren, dus 
is het jammer genoeg geen chiro. 

Zondag 8 
januari 

Chiro 2-5 massaspelen 

Zondag 15 
januari 

Vandaag nemen de aspi’s het over! Benieuwd wie jullie nieuwe 
leiding is voor 1 dag? Chiro 2-5 

Zondag 22 
januari 

Vandaag is het geen chiro want de heilige sint-Antonius wordt 
gevierd in Bel! 

Zondag 29 
januari 

Popcorn + film = gezelligste Chiro namiddag  
Chiro 2-5 

 

Februari 

Zondag 5 februari 
Zet ja broek al maar open …want vandaag gaan we echt 
boefen  
Chiro 2-5 

Zondag 12 februari 
Spannendste battle van het jaar.. 
Rakwi vs Tito 
Chiro 2-5 

Vrijdag - Zondag 17-19 
februari 

De Tito’s, keti’s en aspi’s gaan op ledenweekend! Verdere 
info vindt u in deze picobello. 
Jammer maar helaas is het dus geen chiro voor biepbiep, 
speelclub, rakwi. 

Zondag 26 februari 
Levende monopoly $$ 
Chiro 2-5 

 

Maart 

Zondag 5 
maart 

Vandaag kunnen jullie met heel de familie komen smullen van lekkere 
mosseltjes, heerlijk stoofvlees en nog andere gerechten. Het 
inschrijvingspapier vindt u op het einde van deze picobello, maar ook op 
de site, facebook en in uw brievenbus. 

Zondag 
12 maart 

De leiding wisselt van groep… Rarara wie gaat jullie leiding zijn voor de 
komende namiddag?  Chiro 2-5 

Zondag 
19 maart 

Wint de politie of de dealers vandaag?? 
Chiro 2-5 

Zondag 
26 maart 

De aspi’s worden weer voor een dagje leiding Chiro 2-5 

 

April 

Zondag 2 
april 

Vandaag leren we jullie op tot echte mama en papa  
Chiro 2-5 
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Zondag 9 
april 

Vandaag heeft de leiding het veel te druk met paaseitjes rapen, het is dus 

geen chiro.  

Vrijdag 14 
april 

Het is quiz time! Deze avond is het namelijk Quiz Knight! Schrijf gerust 
een ploeg in, want het wordt weer een topper van formaat. De tent gaat 
open om 19u30 en de quiz start om 20u. 
Inschrijven gaat door een mailtje te sturen naar 
quizknightofficieel@gmail.com met vermelding van de ploegnaam en 
verantwoordelijke. 

Zaterdag 
15 april 

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse aspifuif “Black Knight”! Kom iets 
drinken en dansen op de beste beats van onze dj’s! de fuif begint om 21u 
en het eindigt om 3u. 

Zondag 16 
april 

Geen chiro, want de leiding is nog volop bezig met het opruimen van 
Black Knight. 

Zondag 23 
april 

We gaan op daguitstaaappp!!! Meer info volgt nog. 

Zondag 30 
april 

Surpriseeee 
Chiro 2-5 

 

 
Groetjessss van jullie leiding!!! 
 

 
  

mailto:quizknightofficieel@gmail.com
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Keti 

Januari 
Zondag 1 
januari 

Vandaag zijn we de start van het nieuwe jaar nog aan het vieren, dus 
is het jammer genoeg geen chiro. 

Zondag 8 
januari 

Massaspelen (Chiro 2-5) 

Zondag 15 
januari 

Vandaag nemen de aspi’s het over! Benieuwd wie jullie nieuwe 
leiding is voor 1 dag? Chiro 2-5 

Zondag 22 
januari 

Vandaag is het geen chiro want de heilige sint-Antonius wordt 
gevierd in Bel! 

Zondag 29 
januari 

De vlag veroveren in een spannend spelletje strategooo!!! (Chiro 2-5) 

 

Februari 

Zondag 5 februari 
Een team op de vlucht van een ander. Wie oh wie kan uit de 
handen blijven van de jagers? Jachtseizoen (Chiro 2-5) 

Zondag 12 februari 
Tel jullie monopoly geld al maar want we gaan levende 
monopoly spelen. (Chiro 2-5) 

Vrijdag - Zondag 
17-19 februari 

De Tito’s, keti’s en aspi’s gaan op ledenweekend! Verdere info 
vindt u in deze picobello. 
Jammer maar helaas is het dus geen chiro voor biepbiep, 
speelclub, rakwi. 

Zondag 26 februari Geld verdienen… De uitvoering 😉 (Chiro 2-5) 

 

Maart 

Zondag 5 
maart 

Vandaag kunnen jullie met heel de familie komen smullen van lekkere 
mosseltjes, heerlijk stoofvlees en nog andere gerechten. Het 
inschrijvingspapier vindt u op het einde van deze picobello, maar ook op 
de site, facebook en in uw brievenbus. 

Zondag 
12 maart 

De leiding wisselt van groep… Rarara wie gaat jullie leiding zijn voor de 
komende namiddag?  Chiro 2-5 

Zondag 
19 maart 

Het gewest organiseert 17-19 maart een super vet Ketiweekend waarna 
een dagje uitrusten zeker nodig is. Geen Chiro vandaag. 

Zondag 
26 maart 

De aspi’s worden weer voor een dagje leiding Chiro 2-5 

 

April 
Zondag 2 
april 

Ookal is de trend voorbij spelen we alsnog een spelletje Among Us (Chiro 
2-5) 

Zondag 9 
april 

Vandaag heeft de leiding het veel te druk met paaseitjes rapen, het is dus 

geen chiro.  

Vrijdag 14 
april 

Het is quiz time! Deze avond is het namelijk Quiz Knight! Schrijf gerust 
een ploeg in, want het wordt weer een topper van formaat. De tent gaat 
open om 19u30 en de quiz start om 20u. 
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Inschrijven gaat door een mailtje te sturen naar 
quizknightofficieel@gmail.com met vermelding van de ploegnaam en 
verantwoordelijke. 

Zaterdag 
15 april 

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse aspifuif “Black Knight”! Kom iets 
drinken en dansen op de beste beats van onze dj’s! de fuif begint om 21u 
en het eindigt om 3u. 

Zondag 16 
april 

Geen chiro, want de leiding is nog volop bezig met het opruimen van 
Black Knight. 

Zondag 23 
april 

We gaan op daguitstaaappp!!! Meer info volgt nog. 

Zondag 30 
april 

➔ Lekezet! Chiro 2-5 

 

 
Om jullie mee bezig te houden een mooie kleurplaat.  
XXX Keti leiding  
  

mailto:quizknightofficieel@gmail.com
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Aspi 

Januari 
Zondag 1 
januari 

Vandaag zijn we de start van het nieuwe jaar nog aan het vieren, dus 
is het jammer genoeg geen chiro. 

Zondag 8 
januari 

Chiro 2-5 massaspelen 

Zondag 15 
januari 

Vandaag nemen de aspi’s het over! Benieuwd wie jullie nieuwe 
leiding is voor 1 dag? Chiro 2-5 

Zondag 22 
januari 

Vandaag is het geen chiro want de heilige sint-Antonius wordt 
gevierd in Bel! 

Zondag 29 
januari 

We gaan schaatsen! Breng allemaal €4 mee. Chiro 2-5 

 

Februari 

Zondag 5 
februari 

Vandaag nemen jullie het eindelijk tegen elkaar op bij de 
olympische zeepkistenrace! Supporters zijn welkom vanaf 15u30. 
Chiro 2-5 

Zondag 12 
februari 

Vandaag richten we het Aspi kot volledig opnieuw in met leuke 
meubels en muurschilderingen. Ideetjes mag je droppen in onze 
whatsapp-groep. Chiro 2-5 

Vrijdag - Zondag 
17-19 februari 

De Tito’s, keti’s en aspi’s gaan op ledenweekend! Verdere info vindt 
u in deze picobello. 
Jammer maar helaas is het dus geen chiro voor biepbiep, speelclub, 
rakwi. 

Zondag 26 
februari 

Hopelijk gaan jullie om 17u naar huis kunnen... Dat gegeven ligt in 
jullie handen... Chiro 2-5 

 

Maart 

Zondag 5 
maart 

Vandaag kunnen jullie met heel de familie komen smullen van lekkere 
mosseltjes, heerlijk stoofvlees en nog andere gerechten. Het 
inschrijvingspapier vindt u op het einde van deze picobello, maar ook op 
de site, facebook en in uw brievenbus. 

Zondag 
12 maart 

De leiding wisselt van groep… Rarara wie gaat jullie leiding zijn voor de 
komende namiddag?  Chiro 2-5 

Zondag 
19 maart 

Programma voorbereiden en Noë zijn verjaardag vieren! Chiro 2-5 

Zondag 
26 maart 

De aspi’s worden weer voor een dagje leiding Chiro 2-5 

 

April 
Zondag 2 
april 

Wie is de slimste Aspi? Dat komen jullie te weten in de ultieme Aspi-
quiz! Chiro 2-5 

Zondag 9 
april 

Vandaag heeft de leiding het veel te druk met paaseitjes rapen, het is dus 

geen chiro.  
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Vrijdag 14 
april 

Het is quiz time! Deze avond is het namelijk Quiz Knight! Schrijf gerust 
een ploeg in, want het wordt weer een topper van formaat. De tent gaat 
open om 19u30 en de quiz start om 20u. 
Inschrijven gaat door een mailtje te sturen naar 
quizknightofficieel@gmail.com met vermelding van de ploegnaam en 
verantwoordelijke. 

Zaterdag 
15 april 

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse aspifuif “Black Knight”! Kom iets 
drinken en dansen op de beste beats van onze dj’s! de fuif begint om 21u 
en het eindigt om 3u. 

Zondag 16 
april 

Geen chiro, want de leiding is nog volop bezig met het opruimen van 
Black Knight. 

Zondag 23 
april 

We gaan op daguitstaaappp!!! Meer info volgt nog. 

Zondag 30 
april 

Vandaag is het opnieuw een intense honkbaltraining, want binnenkort 
volgt er weer een spannend duel met een andere Chiro. Chiro 2-5 

 

 
Groetjes jullie leiding xxx 

 

mailto:quizknightofficieel@gmail.com
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5 MAART 


