Peeïkske
December 2017

Belangrijke Data
9/12: Sintfuif
10/12: Zwarte pieten op de chiro!
17/12: Schaatsen
24 & 31/12: Geen Chiro

Dag iedereen!

Het is alweer de laatste maand van het jaar, wat vliegt de tijd toch! De maand
zit ook weer volgepropt met fantastische activiteiten, dus je zal je zeker niet
vervelen.
Op 9 december worden de tito’s, keti’s en aspi’s verwacht op de Sintfuif. Dit is
van 19u tot 22u00 in onze lokalen, plezier verzekerd! De dag erna, op 10
december, krijgen de ribbels, mazzels en rakwi’s speciale gasten over de vloer
(HINT: als je wil weten wie, kijk dan eens op de eerste pagina 😉 ) Hopelijk zijn
ze allemaal braaf geweest!
De week erna trekken we naar het Winterdorp in Brasschaat om te schaatsen.
Meer info hierover volgt nog, hou dus zeker je mailbox in de gaten. We kunnen
alvast melden dat het ongeveer van 11u30 tot 12u30 zal duren, hou dus zeker
de voormiddag van 17 december vrij!
December is jammer genoeg ook de maand van de examens ☹ We wensen
alvast iedereen superveel succes, en geven nog een goede tip mee: buiten
spelen is keigoed voor de hersenen en het geheugen! Zeker naar de Chiro
komen dus om eens lekker te ontspannen.
Iets anders wat typisch is voor december is de kou! Zorg er dus voor dat je
zeker handschoenen en een dikke winterjas aan hebt! Je kan beter teveel aan
hebben dan te weinig! ’s Avonds is het ook al snel donker, dus zie dat je zeker
fietsverlichting en een fluovestje hebt! Chiro mag zeker en vast gezien worden!
Winterse groetjes, een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar gewenst!
De leiding

Uniformen
Wij dragen in onze chiro een uniform. Dit bestaat uit een
rode Bethanie T-shirt en een beige short of rok. Bij ribbels
en mazzels hoeft deze beige broek/rok niet van De Banier te
komen. Voor de enige echte Bethanie T-shirt (€8 per stuk),
Bethanie-trui (€ 16 per stuk) of tweedehandsuniformen kan u
terecht bij Anne, Rosaline en Zoë, om 17u00 (na de Chiro).
Indien u zelf een broek of rok heeft waar uw kind niet meer
in past, mag u dit altijd afgeven aan de leiding. U krijgt hier €
5 voor, het kledingstuk verkopen we in de tweedehandsshop.
Voor nieuwe uniformen kan u terecht in
De Banier
Kipdorp 30
2000 Antwerpen.
Er bevinden zich ook vestigingen in Aalst, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt,
Leuven, Mechelen, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.

Decathlon
Wil je de Chiro steunen en tegelijk lekker
gaan shoppen? Wel, dat gaat bij Decathlon!

Telkens als jullie iets bij Decathlon kopen, kunnen wij ook punten verdienen
dankzij jullie aankoop. Bij Decathlon wordt dit allemaal automatisch geregeld
via de Decathlon kaart. Indien je er een hebt, is het voldoende om het
formulier (zie link) in te vullen, verder hoeven jullie niets te doen.
Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccGjxSbdw8O3UzV2fR7Ug1mvHhptrcHwuQSiqKx_SiWOUkA/viewform?c=0&w=1
En het is zelfs voordelig voor jullie! Bij de registratie krijgen jullie eenmalig een
welkomstgeschenk van 400 punten. Jullie verdienen nog steeds evenveel
punten als anders, wij krijgen er simpelweg ook, waarmee we dan
spelmateriaal kunnen aankopen. Het is supersimpel en je kan er ons veel
plezier mee doen. Alvast bedankt!

Terugbetalingen ziekenfonds
De meeste ziekenfondsen betalen bij deelname aan weekends, kampen en
inschrijvingsgeld een deel van de kostprijs terug. Indien de leiding hiervoor een
formulier dient te ondertekenen, mag u die bezorgen aan Thijs.

Verloren voorwerpen
Bij het opruimen van het kampmateriaal en de hele chiro
kwamen we nog maar een kleine berg verloren voorwerpen
tegen. We hoorden al wel van vele andere mensen dat er nog
dingen kwijt zijn! Heb je nog iets te veel? Geef het dan maar
af aan de chiroleiding, dan proberen we het terug te bezorgen
aan de juiste personen!

Like ons op Facebook!
Chiro Bethanie heeft een eigen Facebookpagina, waar
jullie het peeïkske, informatie, foto’s, nieuwtjes en sfeer
en gezelligheid kunnen vinden! Like ons op
https://www.facebook.com/chirobethanie/, zodat jullie
steeds mee van alles op de hoogte zijn!

Help, ik krijg geen mails!?
Indien je geen mails aankrijgt van de Chiro, is de kans groot dat we een fout (of
geen) email-adres hebben. Je kan altijd een nieuw emailadres ingeven via onze
site. Even doorklikken naar “Word Lid”, en daar vindt u onder “Gegevens
doorgeven” een invulformulier.

DANKJEWEL
Aan iedereen die op de werkdag is komen
meehelpen! Onze lokalen kunnen de winter weer
doorstaan!

DANKJEWEL
Aan alle cookies die er voor gezorgd hebben
dat we heerlijke hamburgers en warme
chocomelk hadden op Christus Koning! Onze
buikjes zaten goed vol!

NIET VERGETEN
Om jezelf terug in te schrijven voor het volgend chirojaar! Dit
is nodig om de verzekeringen in orde te hebben. Inschrijven
doe je door € 35 te storten op het rekeningnummer BE40
9797 8946 9463 met vermelding van de naam van het lid.
Gelieve dit zo snel mogelijk te doen!

Kalender
Wanneer?
9 december 2017
10 december 2017
17 december 2017
12 – 14 januari
2018
27 januari 2018
2 – 4 februari 2018
2 – 4 februari 2018
2 – 4 februari 2018
2 – 4 maart 2018
10 maart 2018
24 maart 2018
20 – 22 april 2018
4 – 6 mei 2018
23 juni 2018
21 of 24 – 31 juli
2018

Wat?
Sintfuif

Wie?
Tito’s, keti’s &
aspi’s
Zwarte piet op de Ribbels, mazzels &
Chiro
rakwi’s
Schaatsen
Alle leden
Weekend Ribbels Ribbels
Fakkeltocht
Weekend Tito’s
Weekend Keti’s
Weekend Aspi’s
Weekend Mazzels
Burgerecht
Werkdag
Weekend Rakwi’s
Kampweekend
Uitstap + BBQ
Kamp naar …?

Iedereen
Tito’s
Keti’s
Aspi’s
Mazzels
Iedereen
Iedereen
Rakwi’s
Alle leden
Iedereen
Alle leden

… 2017 al bijna gedaan is?

… het jaar afgesloten wordt met een fantastische maand?
… de oudsten zich kunnen uitleven op de Sintfuif?
… de dag erna er speciale gasten op bezoek komen voor de
jongste leden?
… we de week erna gaan schaatsen?
… dat superplezant gaat zijn?
… er hierover later meer info volgt, hou dus je mailbox in de
gaten!
… de ribbels vanaf nu echte geheim agenten zijn?
… de mazzels de verjaardag van Lara hebben gevierd?
… de rakwi’s de speeltuin aan de Prolistraat op z’n kop hebben
gezet?
… de tito’s hebben bewezen dat ze goed kunnen eten?
… de keti’s het fort onveilig hebben gemaakt met hun
paintball-skills?
… de aspi’s biermanden verkopen? Wees er snel bij, je kan
maar bestellen tot 2 december! De link vind je in de mail zelf.

Mazzels

Leidingsploeg Chiro Bethanie
RIBBELS
Erwin Pemen
Ploegsebaan 201
2930 Brasschaat
0471 09 14 65
erwin@chirobethanie.be

ribbel@chirobethanie.be
Valerie Pemen
Ploegsebaan 201
2930 Brasschaat
0495 74 97 15
valerie@chirobethanie.be

Katrijn Vermeesch
Durentijdlei 109
2930 Brasschaat
0493 53 23 33
katrijn@chirobethanie.be

Erik De Coster
Ploegsebaan 215B
2930 Brasschaat
0476 67 31 69
erik@chirobethanie.be

Rosaline Vissers
Zilverberkenlei 63
2930 Brasschaat
03 663 18 26
0479 81 26 24
rosaline@chirobethanie.be

Thijs Stuer
Berrélei 8
2930 Brasschaat
03 663 62 26
0492 62 56 62
thijs@chirobethanie.be

Milan Van der Heyden
Abelelaan 1
2940 Hoevene
0494 12 92 47
milan@chirobethanie.be

MAZZELS
Lara Torfs
Zilverberkenlei 80
2930 Brasschaat
03 653 20 39
0478 54 97 85
lara@chirobethanie.be

mazzel@chirobethanie.be

RAKWI'S
Jens Van’t Slot (groepsleiding)
Ploegsebaan 13
2930 Brasschaat
03 633 28 68
0493 70 87 73
jens@chirobethanie.be

rakwi@chirobethanie.be

TITO’S
Jonas Torfs (groepsleiding)
Zilverberkenlei 80
2930 Brasschaat
03 653 20 39
0474 31 90 10
jonas@chirobethanie.be

Ellen De Coster
Ploegsebaan 215B
2930 Brasschaat
0476 67 34 89
ellen@chirobethanie.be

Joren Liégeois
Kantienlei 26
2930 Brasschaat
0472 06 08 37
joren@chirobethanie.be

keti@chirobethanie.be
Merel Torfs
Klaverheide 108
2930 Brasschaat
03 633 12 21
0499 93 51 90
merel@chirobethanie.be

ASPI'S
Alanis Swysen
Zilverberkenlei 67
2930 Brasschaat
0471 38 25 51
alanis@chirobethanie.be

Bas Symoens
Miksebaan 291
2930 Brasschaat
0468 17 40 12
bas@chirobethanie.be

aspi@chirobethanie.be
Anne Wemers
Brechtsebaan 21
2930 Brasschaat
0489 42 50 97
anne@chirobethanie.be

VB'S (Volwassen begeleiding)
Jan Ardies
de Burletheide 16
2930 Brasschaat
0496 69 54 48
jan@chirobethanie.be

Zoë Seresia
Della Faillestraat 33
2930 Brasschaat
0492 69 84 37
zoe@chirobethanie.be

tito@chirobethanie.be

KETI'S
Janne Torfs
Klaverheide 108
2930 Brasschaat
03 633 12 21
0498 93 48 75
janne@chirobethanie.be

Jozefien De Clerck
Hoge Akker 7
2930 Brasschaat
0494 90 46 48
jozefien@chirobethanie.be

Els Timmermans
Durentijdlei 12
2930 Brasschaat
0472 43 42 72
els@chirobethanie.be

vb@chirobethanie.be

