
Liefste ouders, leden en sympathisanten 

Aan het begin van dit nieuwe jaar 

Staan wij ook met onze wensen klaar 

Die zeggen we jullie heel goedgezind 

En gelden voor elke ouder en elk kind 

We wensen jullie een jaar vol zonneschijn 

Waarin elke dag een klein wonder mag zijn 

Een jaar vol plezier, gespeel en gelach 

En dat natuurlijk vooral op zondag 

Elke zondag een hele middag spelen 

Zodat jullie je nooit een keer vervelen 

We wensen ook dat jullie er vaak gaan zijn 

Veel volk vinden we altijd fijn. 

Nieuwe en oude vriendschappen 

Goede en flauwe grappen 

Chiroweekends en in de zomer het bivak 

Lange tochten met een goedgevulde rugzak 

We wensen jullie ook veel fijne chiro-evenementen 

Die doen we natuurlijk niet enkel voor de centen 

Maar ook voor de sfeer en gezelligheid 

Zorg daarom zeker dat ge erbij zijt 

Een jaar dat je nooit meer vergeet 

Met mooie herinneringen bij de vleet 

Kortom, een jaar vol chirogeluk 

We weten het zeker; het kan al niet meer stuk! 

 

Jullie kapoenen, Chiro Bethanie, 1 januari 2019 

  



De ribbels in januari 
Liefste ribbels, 

Wij wensen jullie een gelukkig nieuwjaar, ook in 2019 staat de chiro voor jullie klaar. 

Hopelijk hebben jullie veel en lekker gegeten, en niet te veel op jullie kont gezeten. 

Is dit toch zo, kom dan zeker mee spelen op de chiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Zondag 6 januari 14u- 17u 

Thijs en Katrijn kunnen er jammer genoeg niet zijn, 

Dus komt er iemand in de plaats, minstens even fijn. 

Vergeet zeker je vieruurtje niet, 

Anders zing je voor straf een driekoningenlied. 

Zondag 13 januari 14u- 17u 
Vandaag spelen we een bordspel, 

Jullie kennen het zeker wel. 

Kom meedoen met ons grote ganzenbord, 

En zorg ervoor dat je de winnaar wordt! 

Zondag 20 januari 14u-17u 
Vandaag gaan we het gebouw verkennen, 

En gaan we er samen rondrennen. 

Ben je benieuwd wat we gaan doen, 

Kom dan naar de chiro anders ben je echt een oen. 

Zondag 27 januari 14u-17u 
Deze zondag doen we iets speciaal 
Dus kom zeker allemaal 
Het zijn de aspi’s die vandaag jullie leiding zijn 
Dat wordt sowieso weer super fijn! 

Jullie kapoenen: Thijs, Katrijn en Robbe 

Brasschaat, 1 januari 2019 



 

  

MAZZELS IN JANUARI  
Wow, wat gaat de tijd snel! Het is al januari! Hopelijk hebben jullie 

allemaal een superleuke kerstvakantie gehad en hebben jullie goed gefeest 

en lekker gegeten! We vliegen er deze maand weer vollenbak in met kei 

plezante zondagen! Kleed jullie zeker warm aan deze maand! 
 
 

6 januari, chiro van 14u tot 17u 

 
Vandaag doen we iets wat we nog 

niet hebben gedaan dit jaar! We 

gaan knutselen! En niet zomaar iets 

knutselen eh, wij gaan iets 

supercool knutselen!! Zeker komen 

dus! Vergeet geen vier-uurtje! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 januari, chiro van 14u tot 17u 

 
Wie komt er als snelste aan de 

top? Dat komen we vandaag te 

weten, want we doen de enige 

echte mazzelladdercompetitite! 

Vergeet geen krachtig vieruurtje! 

13 januari, chiro 

van 14u tot 17u 

 
Kom vandaag 

verkleed als 

piraat! Want 

blijkbaar ligt er een piratenschat verstopt 

op de chiro! Komen jullie allemaal mee 

zoeken? 

 
Vergeet geen stoer piraten vier-uurtje! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 januari, chiro van 14u tot 17u 

 
Vandaag komen er andere mensen 

leiding geven aan jullie! Hier is 

een tip: ze zijn nog net geen 

leiding en hun lievelingskleur is 

oranje! 

 
Benieuwd wat zij in petto hebben 

voor jullie? Kom dan zeker af en 

vergeet geen 4-uurtje!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dit was het voor Januari!! We hopen jullie snoetjes veel zien te 

verschijnen deze maand! 

 
Dikke knuffels van Bas, Jef, Gijs en Anne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 6/01 14u-17u 

Na een gezellige kerstvakantie 

vliegen we er weer in! Vandaag 

gaan we in groepjes de straat op 

om wat geld in de rakwi-kas te 

verzamelen. Kom zeker kijken 

hoe we dat precies gaan doen! 

Vergeet geen 4u’tje aub! 

Zondag 13/01 14u-17u 

Vandaag spelen we een hele 

middag in hetzelfde thema dat 

we nog niet verklappen, maar 

het belangrijkste is dat jullie 

jezelf en je goede humeur 

meenemen, en natuurlijk een 

4u’tje! 

Vrij 25 tot zo 27/1 

We sluiten de maand 

af met ons 

rakwiweekend!!!!!!!!! 

Meer info volgt heel 

binnenkort in een 

aparte brief   

Zondag 20/1 10u-17u 

Naar goede gewoonte gaan 

we de derde zondag van 

de maand op tocht! Vergeet 

geen middageten, drinken, 

4u’tje, wandelschoenen en 

warme kleren! 

 

Vrolijke groetjes van Joren, Erik en Ellen 



Tito’s in januari 
 Zo. 06/01 2h – 5h  
 

Gelukkig nieuwjaar! Ja, de eerste Chiro van het jaar moeten we 

vieren. Maar welke feestdag is het vandaag nu weer? Het rijmt op 

drie honingen… Aaaah ja juist! Drie Koningen. Kom verkleed als één 

van de drie koningen en dan zal je wel zien wat we gaan doen! 

Vergeet je vieruurtje niet. 

Zo. 13/01 2h – 5h  
Vandaag halen we onze beste verkoopskills van onder het 

stof. Maar wat we gaan verkopen blijft een verrassing tot 

dan! Kom naar de Chiro en het geheim zal zich onthullen. 

Vergeet je vieruurtje niet. 

Zo. 20/01 10h – 5h 
Het is weer zo ver, het is weer tocht! Waar gaan we naar toe? Goeie vraag! Daar zal je achter komen als 

je mee wandelt.  Het is ook een hele dag Chiro, vergeet dat niet.  Kleed je zeker warm genoeg aan 

want wij zijn geen plooiers en het kan in januari al eens koud zijn. Weet je wat je ook niet mag 

vergeten?  Je vieruurtje, wandelschoenen, middageten en drinken. 

Zo. 27/01 2h – 5h 
Er komt andere leiding (hint: de aspi’s) dus veel geluk met hen (hint: de aspi’s) We kijken er al naaruit! Je 

mag ook iets niet vergeten (zie vorige zondagen). 

    

 

Veel nieuwjaarsgroetjes van jullie leiding! 

Alanis, Valerie, Janne en Lars 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groetjes van jullie allerbeste leiding: Lara, Jens en Erwin  



 

Aspi’s in januari 
 
 

Zondag 6 januari 
 

Hebben jullie het ook zo koud buiten? Kom dan zeker vandaag naar de chiro! We 

gaan ons namelijk lekker opwarmen  en aan wat kan dat beter dan een gezellig 

vuurtje? Na deze namiddag gaan jullie allemaal in vuur en vlam staan. Chiro van 14u 

tot 17u en vergeet geen 4-uurtje! 
 

 
 
 

Zaterdag 12 januari 
 

Aangezien dat het al heel vroeg donker wordt, is het misschien 

wel handig dat we het licht proberen terug te vinden. 

Benieuwd hoe we dat gaan doen? Je ontdekt het van 20u tot 

22u. 
 

 
 
 

Zondag 20 januari 
 

Vandaag is het na lange tijd nog eens chiro van 10u tot 17u. Jullie leiding 

zit jammer genoeg vandaag de laatste hoofdstukken leerstof vol stress te 

studeren voor het examen van maandag MAAR wij voorzien mega leuke 

vervangleiding die jullie een zondag gaan geven om niet snel te 

vergeten! Vergeet geen middageten en 4-uurtje! 
 

Zondag 27 januari 
 

De tweede aspizondag heeft zijn intrede gemaakt. Jullie krijgen nog meer informatie over wie met 

wie staat en voor welke afdeling jullie deze keer een programma moeten voorbereiden. Jullie worden 

weer om 13u op de chiro verwacht en ook deze keer zal het iets later worden dan 17u. 
 
 
 
 
 
 

Groetjes van jullie fantastische leiding, 

Jonas en Merel 
 
 
 
 
 

 
P.S. Voor wie het nog niet wist of het al terug vergeten was: De leefweek gaat door van 22 

tot 26 april (dit is de week na de paasvakantie). Meer info hierover volgt later nog! 



 

LEIDINGSPLOEG CHIRO BETHANIE 

RIBBELS                                                                                                                     ribbel@chirobethanie.be  

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

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

Robbe Symoens 
Miksebaan 291 
2930 Brasschaat 
0468 25 94 03 
robbe@chirobethanie.be 

 

MAZZELS                                                                                                                  mazzel@chirobethanie.be  

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

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

Gijs Peeters 
Lage Kaart 391 
2930 Brasschaat 
0494 68 89 45 
gijs@chirobethanie.be  

Jef Leyssens 
Beemdenstraat 108 
2930 Brasschaat 
0491 71 86 16 
jef@chirobethanie.be  

RAKWI’S                                                                                                                     rakwi@chirobethanie.be  

Erik De Coster 
Ploegsebaan 215b 
2930 Brasschaat 
0476 67 31 69 
erik@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  

 

 

TITO’S                                                                                                                            tito@chirobethanie.be  

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

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

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

Lars Van ’t Slot 
Ploegsebaan 13 
2930 Brasschaat 
03 633 28 68 
0493 68 97 66 
lars@chirobethanie.be  

KETI’S                                                                                                                             keti@chirobethanie.be  

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

Erwin Pemen 
Ploegsebaan 201 
2930 Brasschaat 
0471 09 14 65 
erwin@chirobethanie.be  

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

 

ASPI’S                                 aspi@chirobethanie.be  VB’s                                       vb@chirobethanie.be  

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

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

Jan Ardies 
de Burletheide 16 
2930 Brasschaat 
0496 69 54 48 
jan@chirobethanie.be  

Els Timmermans 
Durentijdlei 112 
2930 Brasschaat 
0472 43 42 72 
els@chirobethanie.be  

 


