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Start Chirojaar 2020-21
En we zijn vertrokken. Beste ouders en allerbeste leden, het chirojaar is weer begonnen met deze allereerste 
zondag. Het zal een jaar in het teken van onvoorSPELbaarheid worden. Niet alleen door één of ander virus 
maar ook gewoon omdat het ons jaarthema is. Dat neemt niet weg dat er toch een paar dingen gezegd moeten 
worden aan het begin van zo’n chirojaar. Daarom deze brief als aanvulling op de afdelingsbrieven.

De chiro zal doorgaan in bubbels van maximaal 50 personen. Deze bubbels zullen hetzelfde functioneren als op 
kamp. Dat betekent dus 1,5m afstand tussen de bubbels en als dat niet kan zal er een mondmasker gedragen 
worden. Omdat we zeker niemand aan de poort terug naar huis zouden willen sturen hebben we deze bubbels 
als volgt samengesteld:
• Ribbels & Mazzels
• Rakwis
• Titos & Ketis
• Aspis

Deze bubbels zijn van toepassing zodra je het chiroterrein op komt. Natuurlijk is het wel zo logisch dat je dus 
ook niet met verschillende bubbels naar de chiro komt (tenzij je in hetzelfde gezin zit natuurlijk). De jongste 3 
afdelingen komen binnen via de poort aan de parking (de gebruikelijke ingang). En de oudste 3 afdelingen 
komen binnen via de poort aan de Garçondreef. Zo vermijden we een opstropping aan de poorten. 

Dan is het tijd voor wat algemene info over de chiro dit jaar. De chiro zoals jullie die kennen blijft bestaan, 
maar we doen er nog een extraatje bovenop. ELKE derde zondag van de maand, die niet in het midden van een 
vakantie of toetsen/examenperiode valt, zal het chiro zijn van 10u tot 17u dat betekent niet per se tocht maar 
wel zeker extra plezier. Deze dagen zullen altijd in het pxke staan dat jullie per mail ontvangen op het einde 
van de vorige maand en dat te raadplegen valt op de website. 

De chiro gaat de rest van de zondagen gewoon door van 14 tot 17u, tenzij anders aangekondigd. Bijvoorbeeld 
door een afdelingsweekend kan het zijn dat een afdeling geen chiro zal geven op zondagmiddag vermits ze dan 
al vanaf vrijdagavond met elkaar op stap zijn. Dit zal bij elke afdeling dus wel een keer voorvallen. Ook als het 
op zaterdag een evenement is geweest zal het op zondag geen chiro zijn. De leiding heeft namelijk ook nog 
huiswerk om te maken en vaak ook nog het één en ander op te ruimen.

Mocht u zich nog afvragen wie de leiding is van uw kinderen, hier volgt een overzichtje:
• Ribbels (2013-14): Loïc, Lies L, Billie
• Mazzels (2011-12): Eleni, Marthe, Rik, Flore
• Rakwis (2009-10): Joris, Valerie, Ruben
• Titos (2007-8): Jef, Gitte, Lies P, Jens
• Ketis (2005-6): Katrijn, Robbe, Joren
• Aspis (2004): Gijs, Lars, Nelle
Normaal gezien zijn er ook brieven per afdeling waar alle afdelingsspecifieke info nog eens in staat.

Spijtig genoeg is de chiro niet helemaal gratis, daarom bedraagt het lidgeld voor dit jaar €35. Iedereen heeft 
zoals altijd 2 zondagen om te komen proberen. Daarna vragen we om het lidgeld te storten op 
rekeningnummer BE40 9797 8946 9463. Mocht dit financieel moeilijk blijken dan staan wij altijd open voor een 
gesprek over mogelijke oplossingen.

Wat je al in je agenda mag schrijven is dat we in 2021 van 21 tot 31 juli op kamp gaan op een tot nu toe 
geheime locatie. Daarnaast zal er op 10 oktober 2020 een dia-avond zijn om het kamp een beetje te 
herbeleven. Wat dit precies in zal houden en waar het zal doorgaan gaan we nu nog niet verklappen. En ver in 
de toekomst zal er ook een eetfestijn zijn (desnoods in uw eigen kot) maar dit staat voorlopig gepland op 6 
maart. Dus doe nog geen boodschappen voor dan ☺. 



Wat betreft uniform vragen we dit zeker te dragen op zondag. Heb je nog geen uniform, probeer dan de 
kleuren al te dragen. Dat wil zeggen een rood t-shirt, donkerblauwe trui en een beige korte broek. Chiro 
Bethanie t-shirts en truien zijn bij ons te koop via onze uniformshop. Je mag hiervoor Gitte, Billie of Marthe 
aanspreken. Broeken hebben we ook, in de vorm van 2dehands exemplaren. Voor een nieuwe broek moet 
je naar de Banier, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen.

Van zodra het wat kouder wordt hoeven de 2 jongste afdelingen geen korte broek meer te dragen. We 
vragen dan welk om een beige lange broek. Vergeet dan ook niet om een jas aan te doen en misschien 
handschoenen en een sjaal. Dat is fijner om met sneeuwballen te gooien.

Voor wie al eens door de foto’s van het kamp wil neuzen. Stuur een berichtje naar foto@chirobethanie.be, 
laat weten wie je bent en dan geven wij je toegang tot het exclusieve chiro Bethanie foto-archief.

Wat nog belangrijk is om te weten is dat mochten jullie met iets zitten wat de chiro aanbelangt. Zoals een 
klacht, suggestie of vraag mail dan gerust naar gl@chirobethanie.be of vb@chirobethanie.be. Dat zijn 
respectievelijk onze groepsleiding Lars en Katrijn en onze VB’s Jan en Connie. Iedereen van onze ploeg is 
trouwens te bereiken via leiding@chirobethanie.be (ja de VB’s ook) of via [voornaam]@chirobethanie.be.

Dat was dan weeral alles wat jullie moesten weten over onze chiro voor dit jaar. Bij vragen mag u altijd 
mailen naar iemand van de leidingsploeg.

Met superenthousiaste groetjes,
De leiding van chiro Bethanie
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RIBBELS IN OKTOBER  
Hopelijk heeft iedereen een leuke vakantie gehad en kunnen we terug volop met de Chiro 

beginnen. 

 

Zondag 27 September 

Deze zondag gaan we back to the basics dus wees er 

zeker allemaal bij. Chiro van 14u tot 17u en vergeet 

zeker geen 4-uurtje.  

 

Zondag 4 Oktober 

Vandaag gaan we eens zien wie zich het beste kan 

verstoppen, denk jij dat je jezelf het beste kan verstoppen 

kom dan zeker naar de Chiro van 14u tot 17u. Vergeet 

zeker geen 4-uurtje.  

 

Zondag 11 Oktober 

Vandaag is het geen Chiro want het was gisteren een kei leuk evenement van onze Chiro 

meer informatie volgt nog. 

 

Zondag 18 Oktober 

Vandaag spelen we een tof bosspel dus zeker komen. Chiro van 

10u tot 17u en vergeet zeker geen middageten en 4-uurtje.  

 

 

 

Zondag 25 Oktober 

Heb jij altijd al een echte prins of prinses willen zijn kom dan 

zeker deze zondag naar de Chiro. Chiro van 14u tot 17u en 

vergeet zeker geen 4-uurtje.  

 

Groetjes van jullie ribbelleiding Billie, Lies en Loïc 



Mazzels in Oktober  

 
 
 
 
                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij kijken er alvast enorm 
naar uit, hopelijk jullie ook!!! 
Vele groetjes van de leukste, 
coolste, tofste Mazzelleiding! 
Marthe, ELeni, Rik en Flore   
xxxxxxxxxx                  

25 oktober   
Trek jullie leukste Disney kleren 
maar al aan want vandaag doen 
wij een super leuke Disney spel!!! 
Chiro van 2-5u, vergeet geen 
vieruurtje. 

 

ZATERDAG 10 oktober 
Vandaag is het dia-avond!! Meer 
info hierover volgt nog.  

 

4 oktober 
Vandaag doen wij een super, cool, 
zot, bosspel. 
Ben je benieuwd wat voor 
bosspel? kom dan zeker! Chiro van 
2-5u, vergeet geen vieruurtje. 

 
 

18 oktober 
Trek jullie wandelschoenen 
maar al aan, want wij gaan 
vandaag op tocht. 
Chiro van 10-5u vergeet geen 
middageten, drinkbus en 
vieruurtje. 

 



Rakwi’s in september 
 

20 september: Overgang 

Vergeet zeker geen kleren aan te doen die vuil mogen worden!  

Neem ook propere kleren en een handdoek mee zodat je niet vuil in de auto zit! 

Want jullie zijn na deze dag volwaardige rakwi’s!! 

 

 

 

 

 

 

 

27 september: Kennismaking 

Jullie kennen elkaar waarschijnlijk al allemaal, maar 

wij jullie nog niet. 

Zodat wij jullie ook leren kennen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes, 

Jullie nieuwe leiding 



Valerie, Joris en Ruben 

 

Rakwi’s in 

oktober 

 

4 oktober: Laddercompetitie 

Vandaag is het free for al in onze laddercompetitie.  

Vergeet zeker geen 4uurtje. 

 

 

 

11 oktober: Geen Chiro 

Gisteren was het dia-avond over het kamp. Dus daarom vandaag helaas geen chiro 

     

 

 

18 oktober: Bosspel 

Vandaag is het chiro van 10u tot 17u en spelen we een mega 

leuk bosspel. 

Vergeet dus zeker je boterhammen en vieruurtje niet! 

 

 

27 oktober: hevige spelen 

Chiro van 14u tot 17u. Vergeet zeker geen vieruurtje! 

Want dit heb je zeker nodig na onze hevige spelen. 

 

Groetjes 

Valerie, Joris en Ruben 



TiTo’s in sepTember en okTober

Hoi Allerbeste tito’s er zijn best wel wat zondagen. Dus we vliegen er gelijk in zonder al te veel 
inleiding. 

27 september: We spelen een spel vanmiddag. 
En als dat nog geen verrassing was, het is ook 
nog eens wie-is-het. Natuurlijk kennen jullie 
elkaar allemaal al. Maar jullie leiding misschien 
nog niet. Daarom is het de grote leidings-wie-is-
het. Chiro van 2 tot 5 en vergeet geen vieruurtje.

4 oktober: Wat hebben de volgende dingen gemeen? Samson, 
Temptation, Leonardo Di Caprio. Inderdaad ze komen allemaal op tv. 
Maarraad eens wie er nog op tv komt? Inderdaad, het is Lies. Zij is er 
dus helaas niet bij vandaag. Maar we spelen wel een keitof tv-spel. 
Chiro van 2 tot 5 en vergeet geen vieruurtje.

10 oktober: Wat? Zaterdag? Inderdaad, vanavond is het dia-
avond. Maar meer info daarover volgt nog.

18 oktober: Eindelijk is het zover. Een hele dag 
chiro, maar we gaan niet op tocht. Integendeel 
zelfs we blijven heel de dag op dezelfde plek. 
Denk maar eens goed na wat dat zou kunnen 
betekenen. Chiro van 10 tot 5 en vergeet geen 
middageten en een vieruurtje.

25 oktober: Niks gaat boven een goed 
ouderwets bosspel met klakkenbuizen. Dus dat 
gaan we dan ook doen vandaag. Chiro van 2 tot 
5 en vergeet zoals altijd geen vieruurtje. 

Voila dat was het dan alweer voor de eerste 2 maanden van het schooljaar. Groetjes van de beste
tito-leiding, Gitte, Jef, Lies en Jens



27 SEPTEMBER 
Zodat we jullie alvast wat beter kunnen leren kennen, 
spelen we vandaag het grote kennismakingsspel. Daarvoor 
hebben we normaal al enkele vragen doorgegeven dus 
vergeet die zeker niet op tijd te beantwoorden! Wij zijn 
alvast erg benieuwd naar wat we tussen 14u en 17u over 
jullie te weten zullen komen. 

4 OKTOBER
Vandaag spelen we een spel volledig out-of-the-box! 
Wat dat precies betekent ontdek je van 14u tot 17u op 
de chiro. Vergeet zeker je koekendoos met 4uurtje niet. 

11 OKTOBER
Jammer genoeg geen Chiro vandaag :( 
Maar vergeet je mailbox niet te checken want we 
voorzien wel iets in de plaats!

18 OKTOBER
We trekken een keertje naar het fort om daar de 
volledige dag door te brengen. Het is dus Chiro van 10u 
tot 17u. Vergeet zeker geen middageten, 4uur, stevige 
schoenen en een handdoek voor je natte voeten. 

25 OKTOBER
Volgens het jaarthema doen we deze zondag iets 
onVOORSPELbaar. Ben jij ook zo benieuwd naar wat 
dat juist inhoudt? Kom dan zeker naar de Chiro van 
14u tot 17u!

Dat was het dan voor de eerste volledige Chiro-maand! 
Groetjes van jullie nieuwe leiding

Joren, Robbe en Katrijn

*K
ETI’S IN OKTOBER*



Peeïkske 
Oktober 2020 

27 september : 

Vandaag is de eerste aspi zondag. We kennen jullie nog 

niet zo goed soo effe kennis maken en bespreken wat we 

gaan doen over het jaar en hoe we geld gaan verdienen. 

 

4 oktober : 

Hopelijk is het vandaag goed weer 

En als dat niet zo is gaan we misschien  een  

Beetje koud lijden. Wat we gaan doen zeggen we nog niet. Als je het wil weten 

 , zal je moeten komen.  

11 oktober: 

 is een zaterdag en geen zondag. Het is deze week ook geen gewone chiro 

maar dia avond. Kom de fotos van het kamp terug bekijken met een lekker 

snacky (er zijn nog toastjes over 😉) 

 

18 oktober: 

Vandaag gaan we koken. Hopelijk vallen jullie kookkunsten in de smaak  

Haal de sterren koks in je naar boven  

 

25 oktober: 

Nog een beetje moe ? kater ? die dingen zal je vandaag wel kunnen missen. 

Het word een pittige zondag.  

 

 

Groetjes aspi leiding XXX 


