Peeïkske
Februari 2018

Belangrijke Data
2-4 februari 2018: Tito’s, keti’s en aspi’s op
weekend
18 februari 2018 : geen chiro 

Hallo allemaal!
Zalig toch? De winter begint al langzaamaan op zijn einde te lopen, het is
namelijk al weer februari! Wat vliegt de tijd als je zot kunt ravotten op de
Chiro 😉
Deze maand gaan de drie oudste afdelingen op weekend, allemaal van
2 – 4 februari. Als je tot deze afdelingen behoort en volledig uit de lucht
valt, zorg er dan zeker voor dat je jezelf nog snel inschrijft!
Vanaf nu is het ook mogelijk om al onze
activiteiten rechtstreeks in je eigen Google
Agenda te zien verschijnen. Op de pagina die
je vindt op http://chirobethanie.be/kalender/ kan je 7
kalenders terugvinden (van elke afdeling 1 +
een algemene kalender). Zo kan je makkelijk
terugvinden wanneer je kind Chiro heeft,
zonder het pxke te moeten gaan zoeken in de
mailbox. Bovendien weet je meteen wanneer
er bepaalde weekends of activiteiten plaats
vinden. Informatie over hoe je deze kalenders
precies synchroniseert, kan je op de site terugvinden.
Het lijkt wat vroeg om het nu al te melden, maar duid zeker 10 maart aan
in je agenda. Die dag is het namelijk Burgerecht, ons geweldig,
fantastisch, overheerlijk eetfestijn! Meer informatie over het inschrijven
volgt héél binnenkort, hou je mailbox in de gaten.
Nu kunnen we enkel nog afsluiten met jullie een fantastische Chiro-maand
te wensen, en ontdek maar snel wat je gaat doen deze maand door verder
te lezen.
Groetjes,
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 Tshirt (€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, rok of trui heeft waar uw kind
niet meer in past, mag u dit altijd afgeven aan de leiding. Wij proberen
deze dan verder te verkopen in onze tweedehandsshop.
Voor nieuwe uniformen kan u terecht in
De Banier
Kipdorp 30
2000 Antwerpen.
Er bevinden zicht 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 nu 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 naar de fakkeltocht is gekomen! Dankzij jullie
hebben we Kabas goed kunnen steunen!

Kalender
Wanneer?

Wat?

Voor wie?

2 – 4 februari 2018

Titoweekend,
Ketiweekend,
Aspiweekend

Tito’s, keti’s en aspi’s

2 – 4 maart 2018

Mazzelweekend

Mazzels

10 maart 2018

Burgerecht

Iedereen

24 maart 2018

Werkdag

Iedereen

20 – 22 april 2018

Rakwiweekend

Rakwi’s

4 – 6 mei 2018

Kampweekend

Alle leden

23 juni 2018

Uitstap + BBQ

Iedereen

21 – 31 juli 2017

Bivak naar … ?

Mazzels, rakwi’s, tito’s,
keti’s en aspi’s

24 – 31 juli 2017

Bivak naar … ?

Ribbels

… de fakkeltocht een echt succes was?
… er deze maand maar liefst 3 afdelingen op weekend gaan?
… en dat allemaal tegelijk!?
… de ribbels vorige maand op weekend zijn geweest, waar ze een
supertof kerstfeestje hadden?
… de mazzels flink gewandeld hebben op de tocht?
… de rakwi’s zich enorm hebben geamuseerd met de aspi’s?
… de tito’s zichzelf volledig hebben gesmeten op de hevige spelen?
… de keti’s maar liefst 2 special guests hebben gehad de voorbije
maand?
… de aspi’s eveneens werden verrast door supercoole verassingsleiding?
… het volgende maand al Burgerecht is?
… je zéér binnenkort meer info zal ontvangen?

4 februari
Vandaag is het grote verander van geslacht spel. Dus
de jongens komen in meisjes kleren en de meisjes
komen in jongens kleren. Dan gaan we kijken wie dat
het beste het andere geslacht kan nabootsen. Zeker
komen dus, chiro van 14h-17h. vergeet geen
vieruurtje.

11 februari
Aaarr maatjes, kan je al raden welk thema dat het
spel deze week heeft? Ik denk van wel. Een echt
piratenspel, kom in je beste piratenoutfit naar de
chiro en ontdek wie er het meeste goudstukken rooft
en
wie er op de plank loopt. We zien jullie wel aan de
horizon verschijnen. Chiro van 14h-17h. vergeet geen
piratenvieruurtje.
18 februari
Deze zondag is het jammer genoeg geen chiro 
25 februari
Wij gaan vandaag geen chiro geven. Maar dat
betekent niet dat het geen chiro is. De oudste
groep gaan bij ons leiding geven. Wij gaan er
natuurlijk ook bij zijn hoor, geen paniek. Wij houden
alles goed in het oog. Wat we gaan doen weten wij
ook nog niet. Dus komen is de boodschap. Chiro
van 14h-17h. vergeet geen vieruurtje.
Ribbeltastische groetjes van jullie allerbeste leiding
Jozefien, Valerie, Katrijn en Erwin

Het is weeral de tweede maand van het jaar, en dat wil niet enkel zeggen
dat er weer een vakantie aankomt, maar ook dat er weer supertoffe chirozondagen voor jullie klaarstaan! Lees daarom zeker het pxke zodat jullie
weten wat jullie te wachten staat!
4 FEBRUARI 2018
Vandaag gaan we jullie testen voor
verschillende sporten! Maar niet zomaar,
wij houden vandaag namelijk
paralympische spelen! Wat dat allemaal
inhoudt en hoe we dat gaan doen, komen
jullie allemaal die zondag te weten! Zeker
komen dus, van 14-17, vergeet zeker geen
4-uurtje!
11 FEBRUARI 2018
Dit wordt een heel leuke zondag, met tal van
verschillende dingen! Wat we juist gaan doen, dat
blijft voorlopig nog geheim, top secret! Maar
natuurlijk willen jullie dit allemaal weten, kom
daarom dus zeker van 14-17 naar de chiro met
een lekker 4-uurtje!
18 FEBRUARI 2018
Omdat jullie nog steeds aan het genieten zijn van een welverdiende
krokusvakantie, is het vandaag jammer genoeg geen chiro 
25 FEBRUARI 2018
Deze dag draait helemaal rond duels en
het beste van jezelf geven! We spelen
namelijk een reuzeleuk piramidespel!
Kom vandaag naar de chiro van 14-17
en vergeet zeker geen 4-uurtje!

Groetjes van jullie megaleuke leiding
Erik, Lara en Rosaline

2-4 februari: We zijn ons
op dit moment rot aan
het amuseren op ons super normaal ketiweekend! De informatie
hierrond hebben jullie al gekregen in de normaalste brief ter wereld.

11 februari: Surprise, surprise!
No further explanations required. Just show up!
Chiro van 14h tot 17h.
Vergeet geen vieruurtje!

18 februari: Geen chiro 
Geniet van de vakantie!

25 februari: Hevige spelen
Trek allemaal je kniebeschermers aan en neem een extra
plakker mee want WE GOAN HED VANDOAG!!!
Chiro van 14h tot 17h.
Vergeet geen vieruurtje!

Aspi’s in februari
2-3-4 februari
Jeeeeej
woehoe!!
Het is eindelijk
zover…
Ons lang verwachte enige echte
ASPIWEEKEND
Dit wordt HET weekend van het jaar.
Meer info staat in onze super coole brief.

11 februari
Vandaag gaan we geld
verdienen.
Het is bijna Valentijn dus wij gaan liefdevolle
koekjes & kaarsjes verkopen.
We spreken af om 10uur op de Chiro om alles
in te pakken.
Hierna gaan we verkopen verkopen verkopen!!
De opbrengst is voor ons buitenlands kamp dus zeker allemaal
komen!
Neem voldoende eten en drinken mee want we gaan door tot alles
verkocht is (ten laatste 17uur 😉).
18 februari
Vandaag is het jammer genoeg
GEEN chiro ☹
Maaaar geniet nog super hard
van je laatste vakantiedag!!

25 februari
Vandaag is jullie 2de aspizondag.
Heel veel succes bij de Ribbels en de tito’s.
Jullie gaan dat knallen!
Dikke kus,
Alanis & Anne 😊

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

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

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

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

keti@chirobethanie.be

ASPI'S
Alanis Swysen
Zilverberkenlei 67
2930 Brasschaat
0471 38 25 51
alanis@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 112
2930 Brasschaat
0472 43 42 72
els@chirobethanie.be

vb@chirobethanie.be

