
 

 

 

 

 

 

Beste ouders, leden en sympathisanten, 

Welkom bij het eerste pxke van het jaar! Hier vind je alles over de afdelingsprogramma’s van 

de komende maand. Verdere algemene informatie wordt via een aparte email, de website 

en onze facebookpagina https://facebook.com/chirobethanie/ doorgegeven. Ook info over 

inschrijvingen en lid worden zijn te vinden op onze site https://chirobethanie.be/. 

U mag natuurlijk steeds vragen stellen aan de afdelingsleiding, de groepsleiding en de VB’s. 

De contactgegevens vindt u 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! 

Tot slot gebruiken wij ook een Google Calendar waarop we onze afdelingsactiviteiten en 

evenementen invullen. U vindt die kalender hier: https://chirobethanie.be/kalender/.  

Als u zelf al gebruik maakt van de Google Calendar, kunt u die van de Chiro ook eenvoudig 

toevoegen via bovenstaande link. 

 

Deze maand vindt ook meteen Olé pistolé plaats, onze eerste activiteit die open is voor 

zowel leden als ouders en sympathisanten! Hierbij kijken we terug naar de foto’s van ons 

voorbije kamp met een dia-namiddag maar eerst kan iedereen lekker komen lunchen. Meer 

informatie over de inschrijving, locatie en tijden van dit evenement is terug te vinden in jullie 

mailbox of op onze facebookpagina. Hopelijk zien we jullie dan! 

 

 

Wij hebben alvast ongelooflijk veel zin in het nieuwe Chirojaar, hopelijk jullie ook! 

Groetjes, 

Leiding Chiro Bethanie 

 

 

 

 

 

 

 

https://facebook.com/chirobethanie/
https://chirobethanie.be/
https://chirobethanie.be/kalender/


Vacature: VB en nog veel meer 
Wat zoeken we?  

Kort gesteld zoeken we een Volwassen Begeleidster voor onze leidingsploeg. Meer 

uitgebreid betekent dit dat we op zoek zijn naar iemand die zich wil inzetten voor de Chiro 

om de leidingsploeg met raad en daad bij te staan. Hiervoor zoeken we iemand die aan één 

of meerdere van volgende criteria voldoet: 

• U bent geen ouder van leiding; 

• U heeft ervaring met een jeugdbeweging; 

• U bent van het vrouwelijke geslacht; 

• U bent enthousiast om deze taak op zich te nemen samen met Jan Ardies, onze 

mannelijke VB; 

• U ziet zichzelf als een initiatiefneemster; 

• U bent bereid een team te vormen met de andere VB en de groepsleiding. 

Wat wordt er dan van u verwacht?  

Uw takenpakket kan bestaan uit volgende taken: 

• Aanwezig zijn en uw mening geven op de leidingskring (LK), dit is een vergadering die 

om de twee weken plaatsvindt; 

• Ondersteuning bieden bij problemen binnen de leidingsploeg; 

• Mee op kamp gaan (in de mate van het mogelijke); 

• Samen met de groepsleiding de leidingsploeg jaarlijks evalueren; 

• Enkele extra vergaderingen per jaar met de groepsleiding; 

• Alles wat u mee wil doen in onze ploeg. 

Wat bieden wij? 

• Onze eeuwige dankbaarheid; 

• De mogelijkheid om Chiro Bethanie mee te sturen; 

• Een manier om mee te draaien in een toffe groep jongeren; 

• Geweldige Chiromomenten zoals u ze nog nooit hebt meegemaakt; 

• De kans om volgend jaar met uw gezin mee op Krinkel (nationaal chirokamp) te kunnen. 

Als u na al deze puntjes nog steeds of alleen maar meer zin hebt om VB te worden aarzel dan 

niet om te mailen naar leiding@chirobethanie.be En wie weet wordt u wel onze nieuwe VB. 

Mocht het VB-schap u toch niet zo liggen of heeft u niet zo veel tijd dan zijn er nog andere 

manieren om de Chiro te helpen. Zo kan u bijvoorbeeld lid worden van vzw Sint-Aubertus die 

onze lokalen verhuurt en in orde houdt. Of u kan zich aanmelden als kookouder voor op kamp/ 

tijdens weekends/ op evenementen. En als u helemaal geen tijd heeft kan u zich misschien 

wel vrijmaken om 2 zaterdagen per jaar mee onze gebouwen op te knappen tijdens onze 

werkdagen. In ieder geval er zijn genoeg vacatures om te vullen, er zit sowieso wel iets voor u 

bij. 

Chiro-groeten van de leidingsploeg en hopelijk tot snel. 

mailto:leiding@chirobethanie.be


 



MAZZELS in oktober 
 

06/10 14:00 - 17:00 

Voor de eerste zondag in oktober maken we er al direct 
een fantastische zondag van. We spelen namelijk een 1 
tegen allen. Vergeet zeker geen vieruurtje en een goed 
humeur  

 

13/10 11:30 – 17:00 (niet op de Chiro) 

Het is vandaag een terugblik(dia-namiddag) op het geweldig 

kamp maar natuurlijk hoort daar Olé Pistolé bij en u bent 

welkom voor een heerlijke middagmaaltijd vanaf 11:30 
 

20/10 14:00 – 17:00 

Op twintig oktober zullen we de kennis van de mazzels testen met 

een super quiz. Die ons zal vertellen hoe slim de ultra slimme 

mazzels zijn. Vergeet geen vieruurtje en je verstand mee te nemen  

 

27/10 10:00 – 17:00 

Beste mazzels het is zo ver jullie eerste volledige 

dag Chiro hebben jullie er zin in wij hebben er al 

HEEL veel zin in vergeet geen middag eten, 

vieruurtje en wandelschoenen  

 

 

 

Groetjes van jullie beste leiding 

Erik, Lisa en Lars 



 

Rakwi’s in september en oktober 
Eindelijk is het terug chiro en we hebben vanalle leuke dingen gepland 
voor deze herfstmaand! 

29 september 14u-17u 

Vandaag gaan we nog eens alles geven met 

leuke massaspelen. Kom zeker allemaal en 

vergeet geen vieruurtje!!!! 

 

6 oktober 14u-17u 

We beginnen de maand oktober goed met een 

fantastisch bosspel!!!! Smeer jullie 

bosloopbenen al maar in en vergeet zeker 

geen vieruurtje! 

 

13 oktober 

Vandaag is het Olé Pistolé dus jullie kunnen 

komen lunchen ‘s middags en in de namiddag 

naar de foto’s van het kamp kijken. 

Voor meer info zie ergens anders in het pxke. 

 

20 oktober 14u-17u 

Op onze Chiro lopen van die rare oranje kindjes rond en die komen vandaag eens 

bij ons proberen hoe het is om leiding te zijn. Vergeet zeker geen vieruurtje en je 

goed humeur! 

 

27 oktober 10u-17u 

Nu de herfstvakantie begonnen is, is het het perfecte moment om een kei coole 

herfsttocht te doen!!!! Neem zeker middageten, voldoende drinken en een 

vieruurtje mee. 

 

Groetjes van de allercoolste rakwileidng ooit, 

Joris, Gitte & Robbe 



TITO’S IN OKTOBER 
Zondag 29 September 

Vandaag gaan we het randomvoorwerpen-spel spelen. Wil je 

weten hoe random dit zal zijn kom dan zeker naar de Chiro 

van 14h tot 17h. Vergeet zeker geen vieruurtje. 

 

 

 

Zondag 6 Oktober 

Chirobroek of -rok, bottinnen of sportschoenen, koek of 

fruit als vieruurtje dit en nog veel meer dilemma’s. Dit 

wil je zeker niet missen dus kom naar de Chiro van 14h 

tot 17h en vergeet zeker geen vieruurtje. 

 

Zondag 13 Oktober 

Vandaag is het Olé Pistolé en dia-namiddag. Schrijf je zo 

snel mogelijk in zodat je dit niet kan missen. Verder info 

elders in het pxke, op facebook en op onze site. 

 

 

Zondag 20 Oktober 

Ben je klaar om helemaal los te gaan in de bossen en de natuur. 

Kom dan zeker deze zondag meedoen met het geweldige bosspel. 

Chiro van 14h tot 17 en vergeet zeker geen vieruurtje.  

 

Zondag 27 Oktober 

Trek je wandelschoenen al maar aan want we gaan vandaag op tocht. 

Wil je weten wat onze bestemming is kom dan zeker naar de Chiro van 

10h tot 17h en vergeet zeker geen lunchpakket en vieruurtje.  

 

 

Groetjes van jullie nieuwe titoleiding Flore, Jef en Loïc 



Keti’s in oktober 
Jullie leiding staat helemaal paraat om van de eerste echte chiromaand al meteen een 

topmaand te maken. Lees snel wat we gaan doen en ja hoor, je mag je nu al verheugen op 

wat er, na dit geweldige programma, nog allemaal zal volgen het komende jaar!  

29 september 

Niks leuker dan met een klakkenbuis door de bossen trekken en andere mensen afknallen. Dat is dan 

ook exact wat we vandaag gaan doen. Trek al maar strijdersstrepen op jullie gezicht en prepare 

yourself for the battle. Chiro van 14u tot 17u en vergeet geen lekker 4-uurtje waar je terug van op 

krachten kunt komen! 

6 oktober 

Vandaag is het een zeer speciale dag. Niemand minder dan jullie mega awesome, geweldig leuke, 

super toffe en kei geweldige leidster is jarig. Jaja, vandaag draait de dag dan ook helemaal rond 

Merel in ons mega cool verjaardagsspel. Als je dus van een feestje houdt, moet je zeker afkomen! 

Chiro van 14u tot 17u en vergeet geen feestvieruurtje!  

13 oktober 

Kom vandaag allemaal samen lekker smullen op het overheerlijke buffet van olé pistolet! Daarna kan 

je nog allerlei leuke herinneringen ophalen van afgelopen kamp op de dia-namiddag. Verder 

informatie over hoe je je inschrijft en wanneer alles doorgaat, vind je vanachter in het pxke! 

20 oktober 

Ben jij de treuzelaar van de groep of is alles bij jou steeds in een sneltempo afgewerkt? Misschien 

heb je vandaag van beide wel een beetje nodig…  Snap je niet helemaal wat we gaan doen? Kom dan 

om 14u naar de chiro en zoek het uit. Vergeet geen 4-uurtje! 

27 oktober 

Grote verwarring vandaag, de zomertijd gaat over in de wintertijd. Was dat nu een uur naar voor of 

juist terug naar achter? Zoek het maar uit dat je zeker op tijd bent voor ons groot zomer/winterspel 

van vandaag. Kom verkleed als je favoriete zomer- of winter item! Chiro van 14u tot 17u en vergeet 

geen 4-uurtje! 

Groetjes van jullie nieuwe leiding, 

Valerie, Joren en Merel 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

De Chiro is net terug opgestart, maar dat houdt ons niet tegen om even onze 

herinneringen op te halen aan het kamp in Schoonaarde! Dit gebeurt, zoals elk 

jaar, op onze dianamiddag, waar we de foto’s van het voorbije kamp bekijken. 

Deze gezellige terugblik wordt ook weer dit jaar voorafgegaan door Olé Pistolé, 

waar wij een heerlijke lunch aanbieden. Dit alles zal plaatsvinden op zondag 14 

oktober 2018! 

 

Even wat praktische informatie over Olé Pistolé:  

 Wanneer?  14 oktober 2018, van 11u30 tot 13u30. 

 Waar?  D’Ouwe Kerk, Zaal Tijl (Lage Kaart 644) 

 Prijs?  -12 jarigen: €5 pp, +12 jarigen: €7 pp  

 Inschrijven?   

 

 

 

 

 

Tussen 12u00 en 15u00 organiseren we een tocht doorheen de omgeving met plezante 

opdrachtjes en hindernissen. Iedereen kan en mag meedoen! Je kan starten wanneer 

je wil, maar zorg ervoor dat je om 15u00 terug bent, want dan begint de dianamiddag, 

waar iedereen naar de foto’s van het kamp in Opglabbeek kan komen kijken. Hiervoor 

moet je je niet inschrijven, iedereen mag gewoon langskomen! Wij schatten dat de 

voorstelling ongeveer 2 uur zal duren. Neem een centje mee als je iets lekkers 

wilt drinken of een pannenkoek wil eten.  

 

Hopelijk mogen we jullie allemaal verwelkomen op deze fijne dag!  

Groetjes,  

De leiding van Chiro Bethanie 

 

• Vul het online formulier in: 

https://goo.gl/forms/UHHjXcaGxnqcjFz43  

• Doe dit voor 10 oktober! Zo kunnen we genoeg pistolets 

voorzien ☺ 

• Betaal op voorhand via een overschrijving op 

rekeningnummer BE40 9797 8946 9463 met vermelding van 

“Naam – Olé Pistolé”.  

 

https://goo.gl/forms/UHHjXcaGxnqcjFz43

