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Woordje van de groepsleiding 
 
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 zondagactiviteit door te laten gaan. De eerste zondag gaat door op zondag 
9 januari 2022. De week daarop zal het geen chiro zijn, want dan is het toontje (Sint-
Lambertusviering en dierenwijding) in Bel. 
 
Er zijn al heel wat activiteiten de revue gepasseerd, denk maar aan onze zomerbar, ons 
super tof ledenweekend met de + 12-jarigen en de Sint die op bezoek kwam op onze 
Chiro. 
 
Naast onze chirozondagen willen wij jullie ook van harte uitnodigen op de evenementen 
die dit jaar (hopelijk) nog gaan volgen. Te beginnen met het ledenweekend voor de – 12-
jarigen in Mol, 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! 
 
P.S.: In naam van heel de leidingsploeg wensen wij iedereen nog een zalige Kerst en een 
gelukkig en gezond Nieuwjaar! Dat 2022 een spetterend jaar mag worden met veel 
plezier op de Chiro! 
 
Amber & Loes 
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Jaarthema: OnvoorSPELbaar 

Waarom OnvoorSPELbaar? 

Chiro is spelen om het spel. Bijna een derde van de Chirogroepen geeft aan dat ze meer 
bezig zijn met nevenactiviteiten (om financiën te verzamelen) dan met activiteiten voor 
de leden. De voorbije jaren verstrengde de wetgeving m.b.t. ruimte, wat impact heeft op 
spelmogelijkheden voor kinderen en jongeren. Binnen het Chirokader lijkt spelen meer 
en meer naar de achtergrond te verschuiven en minder aandacht te krijgen op 
evenementen, weekends en cursussen. Tijd dus om een spotlicht op 'SPEL' te richten. 

Daarnaast vervallen groepen vaak in tradities. De kampplanning lijkt verdacht hard op 
die van vorig jaar, en bij een spaghettiavond volgen we blindelings het draaiboek dat 
tien jaar geleden werd uitgeschreven. Elke Chirogroep mag dit jaar haar grenzen 
verleggen. We dagen lokale groepen uit om meer outside the box te denken bij het 
organiseren van die traditionele activiteiten. 

3 focuspunten 

• Doe ’n keer zot! 
Doe eens wat anders: betrek onbekenden in je werking, gooi je leidingskring helemaal 
om, enz. We dagen zowel leden, leiding als kader uit om elke zondag iets nieuws te 
proberen. Onze 112.000 leden treden daarmee wekelijks uit hun comfortzone, zonder 
(emotionele) veiligheid uit het oog te verliezen. 

Tradities zijn er om te koesteren, maar verandering kan verfrissend zijn. Groepen 
worden door dit jaarthema geïnspireerd om deeltjes van hun werking eens van tafel te 
vegen en van nul te beginnen. Daarvoor bieden we impulsen, brainstormideeën en 
voorbeelden aan. We trekken dat actief open naar het hele Chirogebeuren en beperken 
ons dus niet tot zondagmiddag. 

• Spel 
We zijn in de Chiro vaak bezig met nevenactiviteiten zoals administratie, contact met 
ouders, kasactiviteiten, enzovoort. Met dit jaarthema gaan we graag nog eens terug naar 
de basis van Chiro: spel. 

We zetten spel niet alleen centraal maar bekijken het ook met een nieuwe blik en 
brengen het ‘onvoorspelbare’ in wat we al kennen. Dat doen we door bekende 
spelconcepten te combineren, te stimuleren om knotsgekke originele activiteiten in 
elkaar te steken of door tikkertje te spelen op ongewone plekken (het moet niet altijd 
moeilijk zijn). We denken groots en outside the box. Meer zelfs: we breken de doos af en 
maken er een wasmachiene van die ons plotseling naar een ander universum brengt. 
Elke zondagnamiddag geven we een onverwachte draai. 
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• Inleving en fantasie 
De leiding wordt uitgedaagd om tijdens het spel in te gaan op de fantasie van de leden. 

 

“En toen kwam de draak en die blies de prins helemaal omver!” - “Nee,” zegt Mieke, 

“ik ben een ridder en ik ga hem redden!” 

  
Om deze speelse ontdekkingstocht verder te zetten is het ook belangrijk dat we focussen 
op een sterke inleving. Jezelf deel voelen van het verhaal dat verteld wordt, biedt een 
uniek perspectief op het spel. 

Daarbij is het soms nodig de planning wat los te laten en ruimte te maken voor vormen 
van vrij spel. Laat je daarbij als leiding ook volledig meesleuren door de fantasie van je 
leden. 

De intuïtieve methode (zie visietekst: 'Spelen') staat binnen dit jaarthema centraal. Er is 
ruimte om te proberen en gewoon te spelen. We breken de grenzen van het spelen open 
en leren onszelf, elkaar en de wereld daardoor kennen. 

Om dat te bereiken, heb je niet altijd een uitgebreid decor, nieuwe verkleedkleren of 
grime nodig. Less is more en onszelf uitdagen om aan de slag te gaan met tafels, stoelen 
of gewoon een simpele stok is de boodschap. Je kan op verschillende manieren een 
namiddag vullen met pen en papier. De kracht zit in de koppeling met een sterke 
inleving en dat willen we graag laten zien! 

In de Chiro krijgen we de kans om knotsgekke gedachten in acties om te zetten. We 
maken dan ook graag werk van contexten waarin knotsgekke ideeën kunnen ontstaan 
en van nog meer ondersteuning bieden om die ideeën om te zetten in actie! 

Niet zomaar een zondag! 

Die drie focuspunten zijn belangrijke drijfveren voor vernieuwing. Vernieuwing creëert 
uitdaging, wat dan weer ruimte biedt om anders te werken. We geloven in de energie die 
nieuwe en verfrissende dingen kunnen bieden binnen de Chirowerking. We laten dat 
een heel jaar zien aan leden, leiding en kader. Dat is de drijfveer van het jaarthema 
‘OnvoorSPELbaar’. 

We gaan voor nog zotter, we creëren elke week 
verwondering, we kiezen voor dat nieuwe jasje. 
We zetten het hele jaar op stelten. 

't Is tijd voor iets nieuws. 't Is tijd voor iets 
'OnvoorSPELbaars'!  
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Jaarthemalied: OnvoorSPELbaar 

 
Eén, twee 
Vier de fantasie 
Zie-zo 
Zo kan het dus ook 
Ook zon- 
Zonder ballen 
Kan je knallen 
BAM! 
 
Drie, vier 
Spel in het vizier 
Wie hier 
Heeft een cool idee 
Of twee 
En wil alles 
Geven op het ritme van 
 
Jij doet mee 
Ik heb een OnvoorSPELbaar goed idee 
Jij doet mee 
Jij bent het monster en ik ben de 
Na na nana na na nana na 
OnvoorSPELbaar 
Na na nana na na nana na 
OnvoorSPELbaar 
 
Vijf, vijf 
Dat gaat hier vooruit 
Uit niets 
Maken we een zon- 
-Dag die 
Altijd even zot en OnvoorSPEL 
 
Zes, acht 
Doe iets onverwacht 
Brul zacht 
Gooi eens alles om 
Omdat 
Jij kan kiezen 
Wat nu echte Chiro is 
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Jij doet mee 
Ik heb een OnvoorSPELbaar goed idee 
Jij doet mee 
Jij bent het monster en ik ben de fee 
Jij doet mee 
Ik heb een OnvoorSPELbaar goed idee 
Jij doet mee 
Jij bent het monster en ik ben de 
Na na nana na na nana na 
OnvoorSPELbaar 
Na na nana na na nana na 
 
Eén, twee 
Vier de fantasie 
Drie, vier 
Spel in het vizier 
Vijf, vijf 
Dat gaat hier vooruit 
Zes, acht 
Onverwacht en 
 
Jij doet mee 
Ik heb een OnvoorSPELbaar goed idee 
Jij doet mee 
Jij bent het monster en ik ben de fee 
Jij doet mee 
Ik heb een OnvoorSPELbaar goed idee 
Jij doet mee 
Jij bent het monster en ik ben de 
Na na nana na na nana na 
OnvoorSPELbaar 
Na na nana na na nana na 
OnvoorSPELbaar 
Na na nana na na nana na 
OnvoorSPELbaar 
Na na nana na na nana na 
OnvoorSPELbaar  
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Belangrijke datums en informatie 
 
Wat staat er nog allemaal op het programma? Schrijf deze datums zeker in uw agenda 
zodat u ze zeker niet vergeet. 
 

• Ledenweekend – 12-jarigen | vrijdag 11 – zondag 13 februari | De 
biepbiepjes, speelclubs en rakwi’s gaan op weekend! Wij vertrekken 
vrijdagavond en zondags mogen de ouders hun lieve spruitjes 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! Het inschrijvingsstrookje vindt u enkele 
pagina’s verder in deze picobello. 
 
Inschrijven kan door 25 euro over te schrijven naar de Chiro rekening en het 
ingevuld inschrijvingsstrookje mee te geven met uw kind en af te geven aan de 
groepsleiding voor zondag 30 januari. 

 
• Mosselfeest | zondag 6 maart | Kom met het gezin en/of de hele familie lekkere 

mosseltjes eten 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 bediend: de leiding en de kaspi’s. De 
inschrijvingspapieren vindt u in uw brievenbus, mailbox en op de chirowebsite 
(Downloads | Chiro Bel). 

 
• Quiz Knight | 15 april | Kom gezellig quizzen in de feesttent van Black Knight 

met de vriendengroep! De voorbije jaren hebben we hier al veel succes met 
gehad en hopelijk kunnen wij dit jaar weer op jullie steun rekenen. Er zijn 
trouwens ook leuke prijzen te winnen. 

 
• Black Knight | zaterdag 16 april | Onze enige echte aspifuif! Mis hem zeker niet, 

want amusement en dansplezier zal verzekerd worden! 
 

• Daguitstap | zondag 24 april | Nog eens een hele dag chiro, jippiejeej! Houdt 
deze dag zeker vrij, want de leden vinden hem elk jaar weer geweldig. Wij 
kunnen nog niet zeggen waar wij naartoe gaan, want dat is nog een verrassing. 
De inschrijvingen starten op zondag 6 maart tijdens het Mosselfeest. Er zullen 
dan inschrijvingspapieren aan de inkom liggen. De inschrijvingen lopen tot 
zondag 3 april. 

  

https://www.chirobel.be/downloads
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• Chirokamp | 21 tot 30 juli | Houdt deze 10 dagen al maar vrij, want dan is het 
ons enige echte chirokamp! Een gebeurtenis waar we al het hele jaar naar uit 
kijken. Dit jaar gaan we naar Berlare, jihaaa! Voor de biepbiepjes is het kamp van 
23 tot 30 juli. 
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Ledenweekend – 12-jarigen 
 
De biepbiepjes, speelclubs en rakwi’s gaan eindelijk op weekend! 
 
Uit ervaring weten we dat de leden het weekend super plezant vinden. Het is een klein 
voorproefje van 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 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 11 tot zondag 13 februari 2022. 
Start: vrijdagavond 11 februari om 19:30 uur. 
Einde: zondagmiddag 13 februari om 12:00 uur. 

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

Waar? Chiro Mol Rauw → Blekestraat 35a, 2400 Mol 

Prijs? 

Het ledenweekend kost 25 euro per persoon. 
 
Gelieve het inschrijvingsgeld over te schrijven en het 
inschrijvingsstrookje ten laatste zondag 30 januari af te geven aan 
de groepsleiding. Op zondagen op de chiro of binnenbrengen bij: 

• Amber Smets: Bruurl 62, 2440 Geel 
• Loes De Rop: Bel 165, 2440 Geel 

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 
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 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. 
Amber Smets: 0491 31 86 66 
Loes De Rop: 0477 59 42 71 
groepsleiding.chirobel@gmail.com  

 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijvingsstrookje ledenweekend – 12-jarigen 
 
Ik __________________________________________________ ga mee op chiroweekend. 
 
Groep:   biepbiep   –   speelclub   –   rakwi   –   tito   –   keti   –   aspi  (omcirkel) 
 
Ik ben vegetariër: ja / nee        (omcirkel) 
 
Ik schrijf  25 euro over naar de Chiro rekening en geeft dit inschrijvingsstrookje ten 
laatste op zondag 30 januari 2022 af aan de groepsleiding. 
 
Handtekening ouders: 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  

mailto:groepsleiding.chirobel@gmail.com


 

 

 
Chiro Bel: kersteditie 

 

  

13  
www.chirobel.be 

 

  

Afdelingen 

Biepbiepjes 
1ste & 2de leerjaar 
Kleur: paars 
Leiding: Eveline Vercauteren, Marie Van Meensel & Louise Ceymolen 

Speelclubs 
3de & 4de leerjaar 
Kleur: geel 
Leiding: Sterre Dams, Anna Van Loy & Jorunn Mangelschots 

Rakwi’s 
5de & 6de leerjaar 
Kleur: groen 
Leiding: Emelie Wilms, Noë Wezowski, Hannelore Leyten & Freya Simonts 

Tito’s 
1ste & 2de middelbaar 
Kleur: rood 
Leiding: Louise Van Loy, Aiden Wezowski & Jitse Vermeiren 

Keti’s 
3de & 4de middelbaar 
Kleur: blauw 
Leiding: Jacques Mollen & Loes De Rop 

Aspi’s 
5de middelbaar 
Kleur: oranje 
Leiding: Amber Smets & Elia Foblets 
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Uniform 
 
Het is de bedoeling dat iedereen van de leden een uniform heeft. Een uniform bestaat uit 
een chiroshort/ -rok, t-shirt en trui of hemd. Uw uniform MOET u steeds aandoen tijdens 
de chiro activiteiten! 
 
Waarom wordt dit gecontroleerd? 

• Dit is nodig voor de verzekering. 
• Zo kunnen wij laten zien dat wij een echte groep zijn. 
• Omdat wij FIER zijn dat wij bij de chiro zijn. 

 
Dit uniform kan gekocht worden in de chirowinkel: De Banier. 
U kunt rekenen dat een uniform rond de € 80 kost. Omdat de aankoop van een uniform 
geen hinderpaal mag zijn voor de aanwezigheid van het kind, kunt u altijd contact 
opnemen met de groepsleiding. Zij kunnen dan samen met de ouders naar een oplossing 
zoeken. 
 
De dichtstbijzijnde Banier winkels: 

• Sint-Antoniusstraat 37, 2300 Turnhout 
• Vaartstraat 14, 3500 Hasselt 
• Kipdorp 30, 2000 Antwerpen 
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Groepsleiding 
 

Amber Smets 
 
Adres: Bruul 62, 2440 Geel 
E-mail: amber.smets.as@gmail.com  
Gsm: 0491 31 86 66 
Geboortedatum: 16/05/2000 
Aantal jaar leiding: 5de jaar 
Vorige groepen: speelclub/biepbiep/rakwi/tito 
 
 

Loes De Rop 
 
Adres: Bel 165, 2440 Geel 
E-mail: loesderop2104@gmail.com  
Gsm: 0477 59 42 71 
Geboortedatum: 21/04/2003 
Aantal jaar leiding: 3de jaar 
Vorige groepen: biepbiep/speelclub 
 
 
Voor al jullie vragen en opmerkingen omtrent Chiro Bel mag u altijd mailen naar: 

groepsleiding.chirobel@gmail.com  
 
  

mailto:amber.smets.as@gmail.com
mailto:loesderop2104@gmail.com
mailto:groepsleiding.chirobel@gmail.com
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Animatie 
 
Ooh nee! De Kerstman kan de kerstboom niet vinden waar hij pakjes moet gaan 
afleveren… Wie-o-wie kan de Kerstman helpen met het zoeken naar de juiste weg? 
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Programma’s 

Biepbiep 

Januari 
Zondag 2 
januari 

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

Zondag 9 
januari 

Klik klik vandaag doen we mini fotozoektocht.   

Zondag 16 
januari 

Het is geen chiro, want vandaag wordt de heilige Sint-
Antonius/Toontje gevierd in Bel. 

Zondag 23 
januari 

Snoep Stratego!!! 

Zondag 30 
januari 

 Vandaag zijn de aspi’s voor één keertje leiding. Wie-o-wie zal jullie 

leiding zijn voor vandaag???        

 

Februari 

Zondag 6 februari Het enige echte pottekes spel😊. 

Vrijdag 11 – zondag 
13 februari 

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

Zondag 20 februari 
Oh nee, Rupsje ribbel zijn rugzak is gescheurd! Komen jullie hem 

vandaag helpen al zijn spullen terug te vinden? 

Zondag 27 februari 
Pief poef paf, jullie worden allemaal opgeleid tot echte 

opperheksen. Neem je beste toverspreuken en heksen hoed mee. 

 

Maart 

Zondag 6 
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 
13 maart 

Kunnen jullie goed wc’s poetsen? Dat gaan wij vandaag testen met toezicht 

van 3 experten Jenny, Sonja en Carla. 

Zondag 
20 maart 

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

Zondag 
27 maart 

Wie heeft er zin in lekker warme chocomelk? Vandaag doen we het 

Chocomelk spel. 

  

 

April 
Zondag 3 
april 

Wie van de biebiepjes is het snelste, sterkste en slimste? Dat komen we 

vandaag te weten bij ladder competitie!!! 

Zondag 10 
april 

Pas op voor de boze wolf! Zal roodkapje al haar boodschappen veilig naar 

haar oma kunnen brengen? Hiervoor heeft ze wel zeker jullie hulp nodig! 
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Vrijdag 15 
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 
16 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 17 
april 

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

Zondag 24 
april 

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

 
 

  

about:blank
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Speelclub 

Januari 
Zondag 2 
januari 

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

Zondag 9 
januari 

Vandaag doen we het grote kopieer spel! We gaan testen hoe goed jullie 
geheugen is en hoe goed jullie kunnen samenwerken… Chiro 2-5 

Zondag 16 
januari 

Het is geen chiro, want vandaag wordt de heilige Sint-Antonius/Toontje 
gevierd in Bel. 

Zondag 23 
januari 

Paralympische spelen!!!! Wie wordt de beste atleet? 

Zondag 30 
januari 

Vandaag zijn de aspi’s voor één keertje leiding. Wie-o-wie zal jullie leiding 

zijn voor vandaag???       Chiro 2-5 

 

Februari 

Zondag 6 februari 
Vandaag mogen jullie verkleed komen als echte piraten want wij 

gaan op zoek naar een echte piraten schat! Schip ahoy piraatjes. 

Vrijdag 11 – 
zondag 13 februari 

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

Zondag 20 
februari 

KAMPEN BOUWEN holllééé !!!! Chiro 2-5 

Zondag 27 
februari 

Op zoek naar kastanjes om te poffen…. of  iets anders 😉!!  Chiro 
2-5 

 

Maart 

Zondag 6 
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 
13 maart 

Links    , rechts     of toch rechtdoor   ? Vandaag zoeken we de weg door het 

doolhof van Bel! Chiro 2-5 

Zondag 
20 maart 

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

Zondag 
27 maart 

Het circus is zijn ballonnen kwijt, help jij mee om de ballonnen terug te vinden 

zodat de circusshow toch kan doorgaan? Chiro van 2-5  

 

April 

Zondag 3 
april 

Step, rolschaatsen, skateboard,….Vandaag mogen jullie allemaal op 

wieltjes  naar de chiro komen want alles loopt op wieltjes 😉! Chiro 2-5 

Zondag 10 
april 

Zout of suiker, ken jij het verschil? We gaan op tocht dus trek jullie 

wandelschoenen maar aan! Chiro 2-5 

Vrijdag 15 
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 
16 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 17 
april 

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

Zondag 24 
april 

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

 
 
  Verbind de juiste babyfoto met de juiste foto van de leiding, 

succes!        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             
 
 
 
 
 
 
                               
  

mailto:quizknightofficieel@gmail.com
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Rakwi 

Januari 
Zondag 2 

januari 

Vandaag is zijn we de start van het nieuwe jaar nog aan het vieren, dus is 

het jammer genoeg geen chiro. 

Zondag 9 

januari 
Vandaag doen we nog eens honkopolyyyy! Chiro 2-5 

Zondag 16 

januari 

Het is geen chiro, want vandaag wordt de heilige Sint-Antonius/Toontje 

gevierd in Bel. 

Zondag 23 

januari 

We gaan glijden, vallen en terug opstaan. We gaan Schaatsen!  

Chiro 2-5 

Zondag 30 

januari 

Vandaag zijn de aspi’s voor één keertje leiding. Wie-o-wie zal jullie 

leiding zijn voor vandaag???       Chiro 2-5 

 

Februari 

Zondag 6 februari 
Wie is de slimste Rakwi onder ons? We zoeken het uit in de 

Rakwi quiz. Chiro 2-5 

Vrijdag 11 – zondag 

13 februari 

De biepbiepjes, speelcubs en rakwi’s gaan op ledenweekend! 

Verdere info vindt u in deze picobello. 

Jammer maar helaas is het dus geen chiro voor tito, keti en aspi. 

Zondag 20 februari Honkbal + monopoly = Honkopoly!!! Chiro 2-5 

Zondag 27 februari Alles is vandaag groot want we spelen Reuzespelen. Chiro 2-5 

 

Maart 

Zondag 6 

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 

13 maart 
Vroem, vroem… Wie oh wie wint de winkelkarrenrace? Chiro 2-5 

Zondag 

20 maart 

De leiding wisselt van groep… Rarara wie gaat jullie leiding zijn voor de 

komende namiddag? Chiro 2-5 

Zondag 

27 maart 

Wie staat er helemaal bovenaan de lader? We zoeken het uit in de enige echte 

Ladercompetitie. Chiro 2-5 

 

April 
Zondag 3 

april 

We gaan op wielentocht. Neem dus zeker iets mee op wielen zoals een step, 

een skateboard, rolschaatsen, een gocart, …. Chiro 2-5 

Zondag 10 

april 

We kunnen er niet onderdoor. We kunnen er niet overheen. We kunnen er niet 

omheen. We moeten er doorheen. Rechtendoortocht! Chiro 2-5 

Vrijdag 15 

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 

16 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 17 

april 

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

Knight. 

Zondag 24 

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

 
 
Tot zondag! XXX  Hannelore, Noë, Emelie en Freya  
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Tito 

Januari 
Zondag 2 
januari 

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

Zondag 9 
januari 

Het is nog eens tijd voor dé standaard chirospelletjesssss! Chiro 2-5 

Zondag 16 
januari 

Het is geen chiro, want vandaag wordt de heilige Sint-
Antonius/Toontje gevierd in Bel. 

Zondag 23 
januari 

Sni.. sna… snoepstrategoooo! Chiro 2-5 

Zondag 30 
januari 

Knikkers en banen Chiro 2-5 

 

Februari 
Zondag 6 februari  We gaan schaatsen wieeehieeee Chiro 2-5 

Vrijdag 11 – zondag 
13 februari 

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

Zondag 20 februari 
Vandaag testen we jullie kennis over… Spannendddddd!!  
Chiro 2-5 

Zondag 27 februari Vandaag testen we jullie Escape skills. Chiro 2-5 

 

Maart 

Zondag 6 
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 
13 maart 

Doe het veilig! Don’t break the egg! Chiro 2-5 

Zondag 
20 maart 

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

Zondag 
27 maart 

Één tegen allen, allen tegen één. Chiro 2-5 

 

April 

Zondag 3 
april 

Vandaag maken we een mooie wandeling door het landelijke bel 😊 Wel 
enkel rechtdoor… Chiro 2-5 

Zondag 10 
april 

Vandaag racen jullie met het openbaar vervoer. KOM MET DE FIETS!! 

Chiro 2-5  

Vrijdag 15 
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 
16 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 17 
april 

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

Zondag 24 
april 

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

 
Heel veel succes!  
X Jitse, Aiden en Louise 
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Chiro Bel: kersteditie 

 

  

25  
www.chirobel.be 

 

  

Keti 

Januari 
Zondag 2 
januari 

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

Zondag 9 
januari 

Sni... sna… snoepstrategoooooo! Chiro 2-5 

Zondag 16 
januari 

Het is geen chiro, want vandaag wordt de heilige Sint-
Antonius/Toontje gevierd in Bel. 

Zondag 23 
januari 

Het is nog eens tijd voor de standaard chirospelletjesssss! Chiro 2-5 

Zondag 30 
januari 

Gaan we naar links? Gaan we naar rechts? Nee, we gaan gewoon 
rechtdoor!! Chiro 2-5 

 

Februari 

Zondag 6 februari 
Eens zien hoe goed jullie kunnen jagen… neem zeker een fiets 
mee!! Chiro 2-5 

Vrijdag 11 – zondag 
13 februari 

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

Zondag 20 februari Vandaag worden jullie terug biepbiepjes #oldschool Chiro 2-5 

Zondag 27 februari 
Wie wordt de king of queen van de keti’s?? #Kaatisthatyou? 
#ofishetchouffe? Chiro 2-5 

 

Maart 

Zondag 6 
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 
13 maart 

STRATEGOOOOO Chiro 2-5 

Zondag 
20 maart 

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

Zondag 
27 maart 

Wie is een echte Masterchouffe?  Chiro 2-5 

 

April 
Zondag 3 
april 

Wieeewaaawielentocht, neem iets mee met wielen #nofietsenallowed 
Chiro 2-5 

Zondag 10 
april 

We gaan Geel centrum onveilig maken op Palmemarkt 

#wiedurftinderapperups? Chiro 2-5 

Vrijdag 15 
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 
16 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 17 
april 

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

Zondag 24 
april 

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

 
 
Hier nog enkele raadsels om jullie hersens wakker te houden.. 
Tip: leer ze vanbuiten anders zou je misschien wel eens een witte helm moeten dragen… 

1. Op welke vraag kun je nooit ‘ja’ antwoorden? 
2. Op welke rails rijden geen treinen? 
3. Een man werd dodelijk gewond tijdens een veldslag in 892. Hij overleed en 

werd begraven in 891. Rara, hoe kan dat? 
4. Welke ezel heeft drie poten? 
5. Als je 3 appels en 4 sinaasappels in een hand hebt en 4 appels en 3 

sinaasappels in de andere, wat heb je dan? 
6. Hoe kan iemand 8 dagen zonder te slapen? 
7. Waar gaan auto’s zwemmen? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

Slaap je? 
Op de vangrails 
Het zijn jaartallen van vòòr Christus! 
Een schildersezel 
Heel grote handen 
Simpel, hij slaapt ’s nachts 
In de carpool 
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Aspi 

Januari 
Zondag 2 
januari 

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

Zondag 9 
januari 

We gaan terug in de tijd en overlopen op 1 namiddag nog eens 
alle groepen. Chiro 2-5 

Zondag 16 
januari 

Het is geen chiro, want vandaag wordt de heilige Sint-
Antonius/Toontje gevierd in Bel. 

Zondag 23 
januari 

Het is nog eens tijd voor een bosspel!! Chiro 2-5 

Zondag 30 
januari 

Vandaag zijn jullie een keertje leidingggg!!! Chiro 2-5 

 

Februari 

Zondag 6 februari 
Tijd om te testen wie van jullie nu echt de slimste aspi is! 
Chiro 2-5 

Vrijdag 11 – zondag 
13 februari 

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

Zondag 20 februari Het is nog eens tijd voor honkopolyyyyy! Chiro 2-5 

Zondag 27 februari 
Vandaag gaan we testen hoe goed jullie elkaar kennen.. 
Chiro 2-5 

 

Maart 

Zondag 6 
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 
13 maart 

De lente staat voor de deur, dus we spelen het flowerpowerspel! Chiro 2-5 

Zondag 
20 maart 

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

Zondag 
27 maart 

Black Knight komt er aan, dus we gaan promo makeeeeennnnn!! 
Chiro 2-5 

 

April 
Zondag 3 
april 

Vandaag spelen we  drop that beattttt! Chiro 2-5 

Zondag 10 
april 

Smeer jullie benen maar in, want vandaag gaan we te voet op zoek naar 

iets lekkersss… chiro 2-5 

Vrijdag 15 
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 o 20u. 



 

 

 
Chiro Bel: kersteditie 

 

  

28  
www.chirobel.be 

 

  

Inschrijven gaat door een mailtje te sturen naar 
quizknightofficieel@gmail.com met vermelding van de ploegnaam en 
verantwoordelijke. 

Zaterdag 
16 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 17 
april 

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

Zondag 24 
april 

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

 
Veel zoekplezier toppers! 
Groetjes Amber & Elia x 
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