pxke mei
Beste leden, ouders, familieleden en anderen!
Welkom in voorlaatste maand van dit fantastische Chirojaar.
Onze leidingsploeg heeft weer heel wat leuks voor jullie in petto,
lees dus zeker verder!
Vergeet ons ook niet te volgen/steunen op volgende platformen:

Volg ons op facebook voor op
de hoogte te blijven van al onze
evenementen en andere dingen!
facebook.com/chirobethanie
Tegenwoordig zitten wij ook op
Instagram. Hier komen leuke
sfeerbeelden van de zondagen op.
instagram.com/chirobethanie
Op onze website kan je alle pxkes (dit
boekje) en nog veel meer nuttige info
terugvinden.
chirobethanie.be
Ook zetten wij al onze activiteiten zo
goed mogelijk in Google Calender.
Deze kan je ook aan je eigen
kalender toevoegen chirobethanie.
be/kalender
Je kan de Chiro kosteloos steunen
dankzij trooper.be . Wil je hier
meer info over, deze vind je hier
chirobethanie.be/steunen

Ribbels in mei
8 mei:
Vandaag is het tijd om eens te tonen hoe sterk jullie zijn tijdens onze
ribbel Highland games. Vergeet geen vieruurtje om wat krachten op te
doen
Chiro van 14-17u

15 mei:
Het begint zomer te worden en het wordt steeds warmer

daarom zoeken wij vandaag wat

verfrissing op met leuke waterspelletjes.
Vergeet geen vieruurtje
Chiro van 14-17u

22 mei
Vandaag spelen we het grote verrassings-ballonnen spel. Wil je graag
weten wat wij allemaal in onze ballonnen hebben verstopt. Kom dan
vandaag zeker naar de Chiro.
Vergeet geen vieruurtje
Chiro van 14-17u

Zaterdag 28 mei !
Om mei af te sluiten maken we het samen eens gezellig tijdens een
leuke filmavond.
Chiro van 19-21u

Pxke mazzels Mei
1 mei
Vandaag de laatste dag van ons fantastische
kampweekend! Geen gewone chirodag dus!
8 mei
Vandaag komen we terug van ons mega tof
mazzelweekend! Voor extra informatie bekijk
de brief!
15 mei 10u-17u
Deze zondag is het nog eens de derde zondag van de maand! Dat
betekend dus een extra lange zondag! Vergeet zeker geen handdoek,
lunch en vieruurtje mee te nemen!
22 mei 14u-17u
Vandaag hebben we iets speciaal voor jullie in petto! Een chiro
zondag in het thema van eten! Vergeet geen vieruurtje mee te
nemen!
29 mei 14u-17u
Voor de laatste zondag van de maand
gaan wij een super cool ruimte spel
spelen! Vergeet ruimte waardig vieruurtje
mee te nemen!
Groetjes Gitte, Joris, Lars en Michiel

Beste ouders en allerliefste mazzels!
Het is bijna zover het is bijna tijd voor ons mega toffe mazzelweekend!
Van 6 tot en met 8 mei gaan we op zoek naar de beste sport allertijden!
We zien jullie graag tevoorschijn komen vrijdag 6 mei om 19u30 op onze kei coole weekend
plaats (melkerijstraat 5 2990 Wuustwezel) zodat we samen optijd aan dit avontuur kunnen
beginnen!
voor inschrijvingen vul de forms in https://forms.gle/ukiJqPQoLUz3HHxHA
o wat mee te nemen:
Proper en reserve ondergoed
o Propere en reserve sokken
o Uniform hebben we aan op vrijdag (of een rode t-shirt, beige short of rok, blauwe
trui)
o Voldoende speelkleren
o Toiletzak met daarin: tandpasta, tandenborstel,
bekertje, kam/borstel, zeep, washandje en een
klein handdoekje.
o Zakdoeken
o Reserve paar schoenen
o Pantoffels voor binnen aan te doen
o Veldbed of een luchtmatras (met eigen pomp)
o Slaapzak en eventueel een extra dekentje
o Kopkussen
o Pyjama, knuffel en zaklamp
o je verkleedkleren in thema sport
Wat geef je af aan de leiding?
o Kids-ID
o Medische fiche
o Eventuele medicatie en de gebruikshandleiding zodat wij weten wanneer uw kind de
medicatie moet nemen.
Kostprijs?
Ons weekend kost €30 en dit moet gestort worden op het rekeningnummer van Chiro
Bethanië (BE40 9797 8946 9463) met als mededeling “naam van uw kind + mazzelweekend”.
Na ons fantastische weekend mogen onze mazzels op zondag 8 mei, moe maar voldaan,
opgehaald worden om 10u30.
hopelijk komen jullie allemaal mee ondanks de korte deadline.
tot op het weekend de mazzel leiding.

RAKWI’S in MEI
ZONDAG 8 MEI
In mei leggen alle vogels een rond ei. Ballen zijn rond.
Welke spelletjes speel je met ballen? Welke spelletjes
speel je niet met ballen? Vandaag is het tijd om het
concept ‘bal’ volledig uit context te trekken in ons grote
ballenspel!
-> 14u-17u
-> vergeet geen vieruurtje!

ZONDAG 15 MEI
GEEEEEEEF ACHT! Ben jij klaar voor een dag vol ‘Ja, leiding’,
‘Nee, leiding’, marcheren, schieten en avonturen? Kom dan
zeker naar onze legeropleiding en ga met ons op tocht naar
het fort.
-> 10u-17u
-> vergeet geen middageten en een vieruurtje!

ZONDAG 22 MEI
Op naar de sterren, en daar voorbij! Vandaag knutselen
we raketten om de ruimte in te schieten. Ben jij er ook bij
voor dit ruimteavontuur?
-> 14u-17u
-> vergeet geen vieruurtje!
-> Een lege pet-fles

ZONDAG 29 MEI
Risky business… Speel jij vandaag mee in ons
geweldige risk-bosspel? Kom dan zeker deze
zondag naar de chiro!
-> 14u-17u
-> vergeet geen vieruurtje!

ROBBE, LOÏC, WARRE, YENTHE, KATO

Tito’s
1 mei
Het is dit weekend kampweekend!
Meer info is in de mail te vinden.

8 mei
We willen deze maand ook heel graag eens gaan
zwemmen maar omdat het weer nogal onvoorspelbaar
kan zijn willen we dit niet op een vaste zondag
plannen.
Het kan dus zijn dat de datums van de activiteiten
nog een beetje verschuiven.
Hou dus zeker de groepschat goed in het oog.

15 mei
Voetballen, speerwerpen, estafetten, …
Deze zondag is het sportdag op de Chiro.
Maar omdat gewoon sporten toch wat saai is geven we er een twist aan.
Chiro van 14u-17u.

22 mei
Deze zondag maken we een peperkoeken huisje waar
alle heksen jaloers op zouden zijn.
Chiro van 14u-17u.

29 mei
Vandaag spelen we het lang verwachte dorpspel.
Benieuwd welke ontdekkingen er nog te doen zijn
in Brasschaat?
Kom dan zeker van 14u-17u naar de chiro.
Vergeet zeker je fiets niet!

KETI’S IN MEI
29-04 TOT 1-05
KAMPWEEKEND EN DENEMARKEN KICK-OFF!!!
Jippieeee, we zijn op kampweekend en aansluitend gaan
we naar de KICK-OFF voor Denemarken!
Meer info vinden jullie in de brief voor kampweekend
en de brief voor de KICK-OFF.

08-05
VUUR
We gaan koken op een vuurtje vandaag,
zeker komen zodat je onze kookkunsten niet mist ;))
Chiro van 14u-17u.
Vergeet geen vieruurtje!

15-05
VERKOPEN
Oke jongens, het is van dat. De
allerlaatste keer verkopen. Om een
beetje afwisseling
te krijgen,gaan we vandaag in Schoten
verkopen!
Kom allemaal met de fiets.
Chiro van 10u-17u.
Vergeet geen lunchpakket en vieruurtje!

22-05
INFLUENCERDAG
Vandaag gaan we testen wie de beste
influencer zou zijn. Neem dus zeker je gsm mee!
Chiro van 14u-17u.
Vergeet geen vieruurtje!

29-05
FORT
Vandaag trekken we nog eens naar het fort.
Kom allemaal met de fiets.
Chiro van 14u-17u.
Vergeet geen vieruurtje!

GROETJES,
NELLE, RUBEN, RIK EN BILLIE

Pxke Mei Aspi’s
29 april tot 1 mei
Na 2 jaar geen kampweekend gehad te hebben door corona kunnen we het eindelijk door
laten gaan olejjj olejjjj. Volledig in de kampvibezzzzzz

8 mei
Geen chiro
. Wij gaan nog pittig moe zijn van 7 mei (pasta avond/café).
Jullie mogen wel blijven slapen van 7-8 mei op de chiro.

15 mei
Lies en ik zijn druk bezig met onze repetities voor onze voorstelling…. Gek spannend. Wij
gaan dus waarschijnlijk op een voormiddag of avonds Chiro geven. Meer info volgt nog.
(dit kan ook vrijdag of zaterdag zijn)

22 mei
Dit is het weekend waar wij onze voorstellingen hebben
. Maaarrrrrr wij geven sowieso
Chiro maar meer info volgt nog! (dit kan ook vrijdag of zaterdag zijn)

29 mei
BIG SURPRISEEE SPELLLLLLL gekke shiiittttt!! HATSEFLAAAAATSSSSSS OLEJJ OLEJJJJ
ZOENTJESSSSS

Okej Challas BRUURS LOVE YOU ALLLLLL
Zoentjes L&F

Leidingsploeg Chiro Bethanie
Ribbels
Jef Leyssens
0491 71 86 16
jef@chirobethanie.be

ribbel@chirobethanie.be
Eleni Van Gils
0471 12 96 80
eleni@chirobethanie.be

Mira Leyssens
0472 02 65 59
mira@chirobethanie.be

Lore van Looy
0499 84 37 54
lore@chirobethnie.be

Joris Pemen
0472 65 17 98
joris@chirobethanie.be

Gitte Dockx
0473 27 72 01
gitte@chirobethanie.be

Michiel Ost
0492 84 10 08
michiel@chirobethanie.be

Loïc Swysen
0471 49 60 03
loïc@chirobethanie.be

Kato Van Grimbergen
04 68 50 96 69
kato@chirobethanie.be

Warre Tijsmans
0472 79 52 76
warre@chirobethanie.be

Katrijn Vermeesch
Gijs Peeters
(groepsleiding)
0494 68 89 45
0493 53 23 33
gijs@chirobethanie.be
katrijn@chirobethanie.be

Toon Van Dyck
0492 39 05 25
toon@chirobethanie.be

Lies Leyssens
0478 61 97 22
lies.l@chirobethanie.be

Mazzels
Lars Van’t Slot
0493 68 97 66
lars@chirobethanie.be

mazzel@chirobethanie.be

Rakwi’s
Robbe Symoens
0468 25 94 03
robbe@chirobethanie.be

rakwi@chirobethanie.be

Tito’s

tito@chirobethanie.be

Keti’s
Billie De Sterck
(groepsleiding)
0485894216
billie@chirobethanie.be

keti@chirobethanie.be
Ruben Verwerft
0493 03 09 20
ruben@chirobethanie.be

Aspi’s
Flore Wemers
0492 87 10 15
flore@chirobethanie.be

Nelle De Clerck
Rik Verberck
0492 85 72 74
0495 79 26 86
nelle@chirobethanie.be rik@chirobethanie.be

aspi@chirobethanie.be
Lies Peeters
0486 26 30 74
lies.p@chirobethanie.be

Vb’s
Jan Ardies
0496 69 54 48
jan@chirobethanie.be

Yenthe Milbouw
0477 86 21 29
yenthe@chirobethanie.be

vb@chirobethanie.be
Connie Van Ballaert
0470 72 74 70
connie@chirobethanie.be

