Pxke

Beste ouders, leden en sympathisanten,
Welkom bij het peeïkske van februari. Lees snel verder als je wilt weten wat de leiding deze maand
weer in petto heeft voor je kind of jijzelf. Je mag natuurlijk steeds vragen stellen aan de
afdelingsleiding, de groepsleiding en de VB’s. De contactgegevens vind je op onze 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.

Voor zij die het nog niet weten: een herinnering dat het de eerste van de maand onze jaarlijkse
fakkeltocht is. Deze is toegankelijk voor zowel leden als familie en vrienden! Op deze dag houden we
eerst een wandeling met fakkels waarna er ook een kampvuur wordt aangestoken waaraan je je
handen lekker kan warmen. Daarnaast kan je na de wandeling een warme chocomelk, glühwein of
een jeneverke drinken voor de sfeer. Meer informatie vind je in je mailbox of op onze facebook
pagina.

Wij hebben alvast ongelooflijk veel zin in deze maand, hopelijk jullie ook!
Groetjes,
leiding Chiro Bethanie

Ribbels in februari
1 februari
Het is vanavond fakkeltocht, kom gezellig
mee wandelen! Familie en vrienden
mogen zeker meekomen. Jullie zijn
welkom vanaf 19u. Voor meer info, zie
evenement.
2 februari
Omdat het gisteren fakkeltocht was, is het
vandaag geen chiro.

9 februari
Vandaag worden we superhelden! Maar eerst moeten we onze
superkracht verdienen. Kom zeker naar de chiro van 14u-17u.
Vergeet geen vieruurtje!

16 februari
Deze zondag draait het allemaal om samenwerking. We gaan elkaars
vertrouwen winnen! Wil je weten hoe we dat gaan doen? Kom dan
zeker naar de chiro van 14u-17u en vergeet geen vieruurtje!

23 februari
Deze zondag is het schattenjacht! We
gaan obstakels en monsters moeten
overwinnen om de schat te vinden. Wil
je weten wat de schat is, kom dan zeker
naar de chiro van 14u-17u en vergeet
geen vieruurtje!

Mazzels in FEBRUARRRRRRI
1/02 Doe maar al stevige schoenen aan want
vandaag is het fakkeltocht! Gezellig wandelen
en erna genieten van een vuurtje en een
warme chocomelk!
Zondag dus geen Chiro helaas…
9/02 WE GAAN DE WERELD VEROVEREN!! Wie is
machtig genoeg om de meeste continenten voor zich
te winnen? Om dat te weten kom je best van 14.00 tot
17.00 u naar de Chiro vandaag. Vergeet zeker geen 4uurtje!

14/02 – 16/02 Wat is leuker dan een dag Chiro? Een
WEEKEND Chiro!! De brief over het weekend volgt nog.
Hopelijk zijn jullie er talrijk bij!

23/02 LEIDING VS LEDEN. Wie durft het op te nemen
tegen deze sterke leiding groep? Laat dat deze zondag
maar zien! Chiro van 14.00 tot 17.00. Vergeet geen 4uurtje!

Groetjes van de beste leiding
Erik, Lars en Lisa!

De Rakwi’s in februari
Het mag dan wel de kortste maand van het jaar zijn maar dat wil zeker niet
zeggen dat ze minder leuk is dan alle andere maanden!! Deze maand hebben
we veel leuke dingen gepland:
Zaterdag 1 februari 19u-… : fakkeltocht
Het is weer tijd voor onze jaarlijkse fakkeltocht. Voor meer
info kijk op het facebook-evenement of kijk in uw mailbox.
(Het is zondag 2 februari dus geen chiro)
Vrijdag 7 februari 19u30- zondag 9 februari 11u:
Rakwiweekend!!!
Vergezel ons op een reis door de tijd waarop
we alle geheimen van de geschiedenis zullen
ontdekken.
We
verwachten
jullie
vrijdagavond op de weekendplaats (Adres:
Jozef Jennesstraat 66, 2900 Schoten) en
jullie mama’s en papa’s mogen jullie hier
terug komen ophalen zondagvoormiddag.
Voor meer info, kijk in de brief in uw mailbox.
Zondag 16 februari 10u-17u: tocht
Het is de derde zondag van de maand, dat wil
zeggen tocht!!! Smeer jullie benen al maar in en
trek jullie wandelschoenen al maar aan!! Vergeet
zeker niet voldoende drinken, een vieruurtje en een
lunchpakket.
Vrijdag 21 februari 19u-21u: museumroof
Jawel je leest het goed, op vrijdagavond chiro! Het museum der
Schone Kunsten heeft net een zeer waardevolle tentoonstelling
en deze kans laten jullie dieven zomaar niet voorbijgaan. Trek
donkere kleren aan zodat de bewakers je zeker niet snel zien.

Wij hebben er alvast super veel zin in.
Groetjes,
De leiding van de allerbeste afdeling: Gitte, Joris & Robbe

Tito’s in februari
1 februari
Deze zaterdag is het onze jaarlijkse fakkeltocht.
Meer info vindt je elders in het pxske. Dit betekent
dat het zondag 2 februari geen chiro is.

9 februari
Vandaag spelen we ons legerspel. Je mag je
zo goed mogelijk camoufleren en verkleden.
Chiro van 14h-17h vergeet zeker geen
vieruurtje.

16 februari
Vandaag gaan we op tocht. Wil je weten wat onze bestemming is? Chiro
van 10h-17h. Vergeet geen middageten en vieruurtje.

23 februari
Vandaag gaan we is van het terrein af.
We spelen een dorpsspel dus Kom
zeker met de fiets. Chiro van 14h-17h.
Vergeet geen vieruurtje.

Groetjes, de tito leiding
Flore, Loïc en Jef

Keti’s in februari
Zat 01/02: fakkeltocht!!!
Meer info volgt nog.

Zat 8/02: tappen 20h
Meer info van dit volgt nog in een brief.

Zon 16/02: 10h-17h
Haal jullie stapschoenen terug uit de kast want we gaan weer op
tocht. Vergeet zeker geen middageten en vieruurtje.

Zon 23/02: 10h-17h
we gaan iets doen om geld in te zamelen. Dus zeker komen naar de
Chiro. Vergeet zeker geen middageten en vieruurtje.

Groetjes van jullie leiding
Merel, Joren & Valerie

