Peeïkske mei
Beste ouders, leden en sympathisanten,
Het is zover: het voorlaatste peeikske van het jaar zit alweer in jullie mailbox... Tijd om er nog eens goed
in te vliegen dus! In de maand mei staan er weer een hoop toffe activiteiten op de planning:




Ons jaarlijks kampweekend op ons terrein (vergeet jullie zeker niet om in te schrijven!!)
Meer informatie hierover kregen jullie reeds per e-mail
Het ZIPmoment dat dit jaar in een volledig nieuw jasje zit (meer info op de volgende bladzijde en
als aparte bijlage bij de mail)
Twee megatoffe zondagen in eigen afdeling

Scroll dus snel verder om te kijken wat de afdelingsleiding in dit peeikske heeft gezet!
Wijnverkoop aspiranten
In dit peeikske en als bijlage vinden jullie ook informatie over de wijnverkoop van onze aspiranten, die op
deze manier wat geld willen bijverdienen voor hun buitenlands kamp. U kunt de wijn bestellen door te
mailen naar aspi@chirobethanie.be. Meer informatie op de derde bladzijde en als bijlage van deze email!
Fiscale attesten
Het is weer de tijd van de belastingaangiftes, en omdat kampen en weekends voor -12jarigen fiscaal
aftrekbaar zijn, kan u ook van ons een fiscaal attest krijgen. Om een attest aan te vragen hoeft u enkel
een mailtje te sturen naar thijs@chirobethanie.be met de vermelding van de naam van het kind,
geboortedatum van het kind en naam van een van de ouders (de schuldenaar) en jullie adres. Zo kunnen
we de attesten in orde maken en u deze zo snel mogelijk bezorgen.
Nog vragen?
Je mag natuurlijk steeds vragen stellen aan de afdelingsleiding, de groepsleiding en de VB’s. De
contactgegevens vind je achteraan in het peeïkske en op de website. Wij staan ook elke zondag voor en
na de chiro met z’n allen aan de poort en beantwoorden met plezier alle bijkomende vragen.
Gebruik je de Google Calendar van chiro Bethanie al? Hier vullen we onze afdelingsactiviteiten en
evenementen op in. Je vindt die kalender hier: https://chirobethanie.be/kalender/. Als je zelf al gebruik
maakt van de Google Calendar, kun je die van de chiro ook eenvoudig toevoegen via bovenstaande link.
Wij hebben alvast ongelooflijk veel zin in deze maand, tot snel!
Groetjes,
De leiding

Allerliefste leden en ouders,
Op zondag 12 mei 2019 organiseert gewest ZIP het jaarlijkse ZIPMOMENT! Dit jaar steekt het gewest het in een
nieuw jasje. Er is al een klein tipje van de sluier gelicht: ‘zorg ervoor dat je met zoveel mogelijk van jouw chiro én
afdelingen aanwezig bent, dat zal helpen! ’ Op deze dag komen honderden chiroleden en -leiding uit de 19
chiro’s van Brasschaat, Ekeren-Donk, Merksem, Schoten en Sint-Job samen om een heerlijk speelse namiddag te
beleven.
Wat?

Een spelnamiddag voor alle chiroleden en hun leiding.

Waar?

In Hof de Bist, Ekeren. Wij voorzien een kiss-and-ride zone, maar houden nog
meer van fietsers!

Wanneer?

Om 13.30u beginnen we met een startshow, om 14u start de strijd om de
mooiste kleur los. Om 17u is het einde van de dag voorzien met een korte
slotshow waarop iedereen welkom is. We tonen dan wat we allemaal deden deze
namiddag, zingen samen uit volle borst en bekijken het einde van het spannende
toneel. Rond 17.30u kan iedereen weer naar huis vertrekken.

Hoe geraken we daar?

Tito’s, keti’s en aspi’s verzamelen om 12u45 u op de chiro met onze fiets
(vergeet geen slot!) om samen naar Ekeren te fietsen.
Ribbels, mazzels en rakwi’s verzamelen om 13u15 u aan de ingang van het park
(naast Taverne Hof de Bist). Er zal leiding van onze chiro jullie opwachten aan de
ingang!

Wat breng je mee?

Voor een heerlijk vieruurtje wordt gezorgd! Je kan eventueel wel een flesje water
meenemen.

Waarom?

Omdat samen spelen met allemaal chiromensen hét leukste is wat er bestaat! Wij
amuseren ons deze middag te pletter! 

Ook Chiro Bethanie zal aanwezig zijn op het ZIP-moment. De chiro-activiteit van vandaag zal dus voor een keer
niet gewoon op ons terrein doorgaan. Hopelijk komen jullie met velen mee naar Ekeren, zo kunnen we laten
zien dat onze chiro écht leeft! Wij kijken er als leiding al enorm naar uit!
Ook dit jaar organiseren enkele bereidwillige VB’s een gezellig OUDERCAFÉ tijdens het ZIPmoment. Heb je als
mama of papa geen zin om weer naar huis te fietsen tussen het afzetten en ophalen van
je kroost? Babbel je graag wat bij met oude bekenden uit jouw chiroleven? Kan je wel
een dorstlesser gebruiken? Iedereen is welkom op ons oudercafé voor een drankje aan
democratische chiro-prijzen!
Tot binnenkort!
Chirogroetjes van al jullie leiding

De Ribbels in mei
3-5
mei:
Kampweekend!!!!
Om al een beetje kennis te maken met
wat “op kamp gaan” nu eigenlijk is,
organiseren wij een klein kamp op
kampweekend op onze chiro waar
jullie) kunnen kennis maken met hoe
het is om op kamp te gaan.
Meer info: kijk in de emails van jullie
ouders (onderwerp: kampweekend).
12 mei: ZIP-moment!!
Dit is een jaarlijks evenement waarbij we
samen super leuke spelletjes gaan spelen met
alle kinderen van ons Gewest.
Dat zijn 19 chiro’s, sowieso fun verzekerd.
Meer info: kijk ergens in dit Pxke

19 mei 10u-17u: Circustocht!!!!
Vandaag trekken we onze wandelschoenen aan, zetten onze
rode neus op, gaan op onze olifanten zitten en nemen onze
jongleerballen want we gaan op circustocht! Ben je benieuwd
wat we allemaal gaan uitspoken, kom dan zeker naar de chiro
en vergeet geen middageten, voldoende drinken en ook geen
vieruurtje.
26 mei 14u-17u: Aspizondag!!
Het is weer zover, het is weer aspizondag.
Kijk hoe de aspi’s leiding geven en kom
zeker naar de chiro vandaag en vergeet
geen vieruurtje.
Groetjes van de reuzetoffe ribbelleiding
Thijs, Katrijn en Robbe

Rakwi’s in mei
3-4-5 Mei: Kampweekend
Het is weer het kampweekend. Kom zeker
af voor een weekend vol leuke activiteiten.
Het begint vrijdag om 19u en eindigt
zondag om 11u. Een brief met
informatie is al verstuurd.
12 Mei: Zip moment
Het gewest organiseert een namiddag met
spelletjes en opdrachten voor alle chiro’s in het
ZIP, dit jaar in een volledig nieuw jasje!
kom zeker mee om onze chiro te
vertegenwoordigen. Verder in het pxke’s is er een
brief met meer informatie te vinden.
19 Mei: Tocht met wat zwemmen.
Om het goede weer te vieren gaan we wandelen
en wat zwemmen, dus vergeet geen zwemkledij
en een handdoek. chiro van 10 uur tot 5 uur vergeet
ook geen middageten en vieruurtje.
26 Mei: Aspizondag
De laatste keer dat de aspi’s leiding komen
geven. Kom zeker allemaal om te zien wat ze voor
de laatste keer voorbereid hebben. chiro van 2 uur
tot 5 uur.
Vergeet ook geen vieruurtje.
Groetjes van jullie geweldige leiding,
Erik, Ellen en Joren

LEIDINGSPLOEG CHIRO BETHANIE
RIBBELS
Thijs Stuer
Berrélei 8
2930 Brasschaat
03/663 62 26
0492 62 56 62

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

Robbe Symoens
Miksebaan 291
2930 Brasschaat
0468 25 94 03

katrijn@chirobethanie.be

robbe@chirobethanie.be

anne@chirobethanie.be

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

mazzel@chirobethanie.be
Gijs Peeters
Jef Leyssens
Lage Kaart 391
Beemdenstraat 108
2930 Brasschaat
2930 Brasschaat
0494 68 89 45
0491 71 86 16
gijs@chirobethanie.be jef@chirobethanie.be

RAKWI’S
Erik De Coster
Ploegsebaan 215b
2930 Brasschaat
0476 67 31 69

Ellen De Coster
Ploegsebaan 215b
2930 Brasschaat
0476 67 34 89

Joren Liégeois
Kantienlei 26
2930 Brasschaat
0472 06 08 37

erik@chirobethanie.be

ellen@chirobethanie.be

joren@chirobethanie.be

thijs@chirobethanie.be

MAZZELS
Anne Wemers
Brechtsebaan 21
2930 Brasschaat
0489 42 50 97

TITO’S
Janne Torfs
Klaverheide 108
2930 Brasschaat
03/633 12 21
0498 93 48 75

rakwi@chirobethanie.be

Alanis Swysen
Zilverberkenlei 67
2930 Brasschaat
0471 38 25 51

Valerie Pemen
Ploegsebaan 201
2930 Brasschaat
0495 74 97 15

alanis@chirobethanie.be

valerie@chirobethanie.be

janne@chirobethanie.be

KETI’S
Jens Van ’t Slot
(groepsleiding)
Ploegsebaan 13
2930 Brasschaat
03 633 28 68
0493 70 87 73

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

jens@chirobethanie.be

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

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

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

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

