
Chiro bethanie
Hallo allemaal, het nieuwe Chirojaar is begonnen, joepie! Daarom ontvangen jullie deze nieuwsbrief. Hierop 

wordt alles wat belangrijk is in dit jaar nog eens duidelijk uitgelegd. Hou dit daarom zeer goed bij, het kan 
zeker nog van pas komen!

Even voorstellen… De leidingsploeg

Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe leidingsploeg! Elke afdeling heeft een aantal topleiders en –leidsters 
meegekregen. De leden zullen hen snel kennen, maar als ouder is het ook handig om te weten wie dit juist 

zijn. We stellen ze per afdeling voor! 

De Ribbels

(geboortejaar     

2011 & 2012

De ribbelleiding van dit 
jaar is Robbe, Katrijn en 
Thijs! Zij zijn herkenbaar 

aan hun paarse 
fluitkoorden en zijn te 

contacteren via 
ribbel@chirobethanie.be. 

Dit jaar zullen Anne, 
Bas, Gijs en Jef leiding 
geven aan de mazzels! 

Zij dragen gele 
fluitkoorden en je kan 

hen makkelijk bereiken 
via 

mazzel@chirobethanie.
be.

De Mazzels

(geboortejaar 

2009 & 2010

De Rakwi’S

(geboortejaar     

2007 & 2008

De rakwi’s krijgen dit 
jaar leiding van Ellen, 

Joren en Erik! Door hun 
groene fluitkoorden 
vallen ze meteen op. 
Contacteer hen via 

rakwi@chirobethanie.be
.

De tito’s krijgen maar 
liefst 4 man leiding: 

Janne, Alanis, Lars en 
Valerie! Je kan hen 
herkennen door de 

rode fluitkoorden en ze 
zijn te bereiken via 

tito@chirobethanie.be

De Tito’s

(geboortejaar 

2005 & 2006

De Keti’s

(geboortejaar 2003 & 2004

De keti’s zullen leiding krijgen van Lara, Erwin en Jens! Zij zijn 
makkelijk te herkennen door de blauwe fluitkoorden. Je kan hen 

contacteren via keti@chirobethanie.be.
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De Aspi’’S
Geboortejaar 2002

De aspileiding is Merel en Jonas, die oranje 
fluitkoorden dragen. Zij zijn te bereiken via 

aspi@chirobethanie.be.

De VB’s (of volwassen begeleiding) van dit jaar zijn 
Jan en Els. Zij staan de leiding bij met raad en advies. 

Ze zijn te bereiken via vb@chirobethanie.be. 

De Groepsleiding

Dit jaar zijn Jens, Merel en Jonas groepsleiding. 
Wanneer je algemene vragen hebt over de Chiro of 

aan de leidingsploeg, kan je dit langs hen laten 
passeren. Zij zorgen ervoor dat de juiste personen 

worden aangesproken. Je kan hen bereiken via 
gl@chirobethanie.be.

De VB’s

Kalender
Naast de “normale” chirozondagen staan er ook heel wat andere speciale activiteiten op de 

planning. Zet deze dus al maar zeker in je agenda! Informatie over deze activiteiten ontvangen 
jullie tijdig.

Wat? Datum

Olé Pistolé en Dianamiddag 14 oktober 2018

Christus Koning 25 november 2018

Schaatsen 16 december 2018

Fakkeltocht 2 februari 2019

Burgerecht 16 maart 2019

Kampweekend 3 tot 5 mei 2019

Uitstap en BBQ 22 juni 2019

Kamp naar …? 21 of 24 juli tot 31 juli 2019

Het PeeIKSKE

In het peeïkske vinden jullie de programma’s van elke afdeling terug. Dit wordt maandelijks 
verstuurd en verschijnt in je mailbox en op de website. Hierin vind je ook informatie terug 
over de verschillende activiteiten die we organiseren. Neem dus zeker de tijd om dit goed 

door te nemen!

Als geheugensteuntje is het nu ook mogelijk om alle Chiro-activiteiten meteen op je 
smartphone te zien. Je kan namelijk een Chiro-kalender invoegen in de kalender op je gsm. 

Ga naar https://chirobethanie.be/kalender/ om de kalenders met een paar eenvoudige 
klikken toe te voegen aan je eigen agenda. Je kan kiezen uit de kalenders van de 

verschillende afdelingen en de algemene Chiro-kalender. 
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Uniform

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 (€20 per stuk) of 

tweedehandsuniformen kan u terecht bij Thijs, Erwin en Katrijn 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. Wij proberen deze dan verder te 

verkopen in onze tweedehandsshop. 

Voor nieuwe uniformen kan u terecht in De Banier, Kipdorp 30, 2000 
Antwerpen.

Nuttige informatie

Inschrijven

Inschrijven doe je door € 35 te storten op het rekeningnummer BE409797 8946 9463 met 
vermelding van “Naam – Afdeling”. Gelieve dit te doen voor 28 oktober! 

Terugbetaling 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. Voorzie 
zeker alles goed van naam, zodat dat meteen bij de juiste persoon 
terecht kan komen. Elke zondag zal er na de Chiro (om 17u00) een 

bak met verloren voorwerpen staan. Kom hierin zeker een kijkje 
nemen als je iets kwijt bent.

De Chiro Online

Ook op het internet is Chiro Bethanie alom aanwezig. 
Informatie over onze activiteiten komt in de eerste plaats binnen 
via mail. Indien je geen mails aankrijgt, geef dan je mailadres nog 

eens door via gl@chirobethanie.be. Doe dit ook als bijvoorbeeld je 
mailadres verandert. 

Verder kan je ook heel wat informatie vinden op onze website 
https://chirobethanie.be/. Daarnaast worden er ook updates 

gepost op ons facebook-profiel, 
https://www.facebook.com/chirobethanie/. 
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Foto’s Bekijken

De foto’s die getrokken worden tijdens activiteiten zijn te bekijken
op Flickr. Hiervoor maak je een account bij Flickr of Yahoo, volg je 
ons op Flickr (https://www.flickr.com/photos/chirobethanie/) en 

stuur je een mailtje naar foto@chirobethanie.be met je 
accountnaam en geef je aan wie je bent. We doen dit om de privacy 

van onze leden beter te kunnen beschermen. Zo zijn foto’s enkel 
zichtbaar voor mensen die aan de Chiro verbonden zijn (leden, 

ouders, familie van…, …). Meer info op 
https://chirobethanie.be/fotos/. 

Chiro Bethanie Sponsoren?
Opdat wij ons inschrijvingsgeld laag kunnen houden, organiseren wij 

geregeld activiteiten zoals Olé Pistolé, Burgerecht, de BBQ, …, om onze kas 
te spijzen. Je kan echter ook gemakkelijk van thuis uit ons een duwtje in de 

rug geven, zonder dat jullie daar zelf voor moeten betalen. Dit gaat op 2 
verschillende manieren: 

TrOOPER

Trooper.be is een website waarop iedereen aankopen kan doen bij CoolBlue, 
Booking.com, AS Adventure, en nog zoveel meer! Wij

verdienen een procentje op de aankopen die jij doet, zonder dat je een cent 
meer hoeft te betalen. In totaal zijn er tientallen webshops inbegrepen van 
verschillende winkels, pretparken, reisorganisaties, enzovoort. Je kan in je 

internetbrowser de Trooperbot installeren, die je een seintje geeft wanneer je 
een webshop binnen gaat die met Trooper samenwerkt. Zo vergeet je nooit aan 

ons te denken! Installeer hem via https://trooper.be/trooperbot. 

Decathlon

Je kan ons ook steunen via 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 in te vullen: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccGjxSbdw8O3UzV2fR7-

Ug1mvHhptrcHwuQSiqKx_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. 

Alvast bedankt voor jullie steun!

Privacy

De gegevens die u doorgeeft aan de Chiro zoals mailades, telefoonnummer, adres e.d. worden enkel gebruikt binnen 
onze eigen werking en worden doorgegeven aan Chiro Nationaal voor de verzekering. 
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