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Belangrijke data 
 

17 oktober: Dag van de jeugdbeweging 
19 oktober: Olé Pistolé en dia-namiddag 

 
 



  



 

Hoi leden, ouders en alle geïnteresseerden! 

Misschien besef je het nog niet helemaal, maar je hebt het eerste 

Peeïkske van het gloednieuwe werkjaar in handen!  Een nieuw jaar 

betekent in de chiro dat je nieuwe leiding hebt, dat je misschien van 

groep veranderd bent en dat er heel wat nieuwe gezichten bijgekomen 

zijn.  Deze nieuwe gezichten (maar de oude natuurlijk ook) willen we dan 

ook van harte welkom heten in onze chirogroep! 

In het Peeïkske zal je elke maand opnieuw kunnen lezen wat de leiding 

van je afdeling in petto heeft.  Het is dan ook belangrijk om dit grondig te 

lezen, anders mis je misschien belangrijke informatie of kom je 

zondagmiddag tot de ontdekking dat je eigenlijk ’s morgens al chiro had…  

Ook zal hier steeds de nodige informatie instaan over activiteiten die 

eraan komen, zoals de dia-namiddag en Olé Pistolé.   

Achteraan in het pxke kan je steeds de contactgegevens van de leiding 

vinden.  Is er iets aan de hand, begrijp je iets niet goed, wil je gewoon wat 

vertellen of zeggen dat je leiding de beste is?  Kijk maar vanachter hoe je 

hen kan bereiken! 

Na de eerste speciale chiromaand september, zijn we nu helemaal klaar 

voor een échte chriomaand oktober!   

We hebben alvast heel veel zin in het komende “chiromantisch” jaar! 

Groetjes,  

de leiding 



Lidgeld en Pxke 
 
Het lidgeld voor het werkingsjaar september-juli 
2014-2015 bedraagt 30 euro. Dit bedrag wordt 
voornamelijk gebruikt voor de verzekering van uw 
kind.  
Ook dit jaar versturen we het pxke digitaal. Indien 
u liever een papieren versie ontvangt, vragen wij 
een kleine bijdrage van 5 euro per gezin voor dit 
werkjaar. Dit bedrag mag gestort worden samen 
met het lidgeld, met extra vermelding van “pxke”. 
 
Gelieve het lidgeld over te maken voor 10 oktober 2014 op het volgende 
rekeningnummer:  IBAN: BE40 9797 8946 9463  BIC: ARSP BE 22 op naam 
van Chiro Bethanie, Ploegsebaan 273, 2930 Brasschaat; met vermelding 
van ‘naam lid en afdeling’. 
 
Mogen wij u vragen deze datum te respecteren zodat wij uw kind(eren) 
tijdig kunnen verzekeren? 
Dank jullie wel!! 
 
 
Uniformen 

Wij dragen in onze chiro een uniform. Dit bestaat uit een 
rode Bethanie T-shirt en een beige short of rok.  Bij 
ribbels en mazzels hoeft deze beige broek/rok niet van 
De Banier te komen.  Voor de enige echte Bethanie T-
shirt (€8 per stuk) of tweedehandsuniformen kan u 
terecht bij Janne, Marjoleine en Elise.   
 
Indien u zelf een broek, rok of trui heeft waar uw kind 
niet meer in past, mag u dit altijd afgeven aan de leiding. 

Wij proberen deze dan verder te verkopen in onze tweedehandsshop. 
 
Voor nieuwe uniformen kan u terecht in 
De Banier 
Kipdorp 30 
2000 Antwerpen. 



  



Olé Pistolé en Dia-namiddag 
 
19 oktober is het tijd om alle kampherinneringen nog 
eens op te halen. We gaan namelijk met z’n allen de 
tofste foto’s van het kamp bekijken. Iedereen is 
welkom! 

Om met een goed gevulde buik te kunnen kijken, 
heten we jullie graag allemaal welkom op onze Olé 
Pistolé.  Zondagmiddag zijn jullie welkom voor lekkere pistolets.  Meer 
informatie volgt binnenkort! 

Voor de leden: we hebben chiro van 14-16u direct aan d’Ouwe Kerk (dan 
hoeven we ons niet meer te verplaatsen) 
Voor de mama’s, papa’s, broers, zussen, …: We beginnen eraan om 16u in 
zaal Tijl van d’Ouwe Kerk (Lage Kaart 644), zo kunnen ook de kleinsten er 
bij zijn. Wij zorgen voor een hapje en een drankje, zorgen jullie voor de 
sfeer, het gelach en de verhalen?  Tot dan! 
 
As Adventure 
 

Chiro Bethanie krijgt elk jaar een waardebon bij 
As Adventure. Het bedrag van deze bon hangt af 
van de aankopen doorheen het jaar. Bij het tonen 
van je Chiro Bethanie-lidkaart wordt uw aankoop 
geregistreerd. Op het einde van het jaar krijgt de 
chiro een waardebon ter waarde van 10% van 

het totale aankoopbedrag van leden van de chiro.  
Laat dus zeker je lidkaart zien, hierdoor wordt het bedrag van onze bon 
groter en kunnen we zorgen voor nieuw materiaal! 
 
Terugbetalingen ziekenfonds 

 
De meeste ziekenfondsen betalen bij deelname aan 
weekends, kampen en inschrijvingsgeld een deel van de 
kostprijs terug. Indien de leiding hiervoor een formulier dient 
te ondertekenen, mag u die bezorgen aan Anne.  
 
 



Verloren voorwerpen 
 
Bij het opruimen van het kampmateriaal en de 
hele chiro kwamen we nog maar een kleine 
berg verloren voorwerpen tegen. We hoorden 
al wel van vele andere mensen dat er nog 
dingen kwijt zijn! Heb je nog iets te veel?  Geef 
het dan maar af aan de chiroleiding, dan 
proberen we het terug te bezorgen aan de 
juiste personen! 
 
Dag van de jeugdbeweging 
 
17 oktober is het weer zover, we 
vieren dan de jaarlijkse dag van de 
jeugdbeweging!!  

Ga vandaag in je chiro-uniform naar 
school en laat zien dat onze chiro 
supermegaleuk is!! 
 
Werkgroep-nieuws 
 
Op zaterdag 22 november (de dag voor Chirstus 
Koning) worden onze lokalen winterklaar gemaakt.  
Helpende handen zetten deze datum dus al in het vet 
in hun agenda!   
 
 
 
 

 
 
Dankjewel Tinne, Dries, Maarten en Sofie voor de vele jaren die jullie bij 
ons in de chiro waren!  We hopen jullie nog dikwijls te zien op al onze 
activiteiten en blikken met een warm hart terug naar al die uren, dagen, 
maanden, jaren van jullie inzet! 



Kalender 
 
Wanneer? Wat? Voor wie? 

17 oktober 2014 Dag van de Jeugdbeweging Iedereen  

19 oktober 2014  Olé Pistolé + foto-namiddag 
kamp 

Iedereen  

22 november 2014 Werkdag op onze chiro Handige mama’s en 
papa’s 

23 november 2014 Christus Koning  Alle leden 

6 december 2014 Sintfuif Tito’s, keti’s, aspi’s 

7 december 2014 Sinterklaas op de chiro Ribbels, mazzels, 
rakwi’s 

14 december 2014 (in 
de voormiddag) 

Schaatsen  Alle leden 

14 februari 2015 Chiromantische fakkeltocht  Iedereen  
1 maart 2015 Geen chiro…   Alle leden 

28 maart 2015 Eetfestijn  Iedereen 

1 – 3 mei 2015 Kampweekend op onze 
chiro 

Alle leden 

27 juni 2015 Daguitstap + BBQ Alle leden en iedereen 

21 – 31 juli 2015 Bivak naar …  Mazzels, rakwi’s, tito’s, 
keti’s en aspi’s 

24 – 31 juli 2015 Bivak naar …   Ribbels  

 
  



Nieuw jaarthema 

 

Een jaar vol Chiromantiek          

Ik zie u graag. Leuk dat je in mijn team zit! Het is altijd fijn met jou erbij,.. 
Heb je dat vandaag al eens gezegd? Nog niet? Awel, dan is het tijd om dat 
nu te doen. Of nog beter, het is tijd om hier eens een jaar lang extra 
aandacht aan te besteden!  

 
Bij Chiromantiek denk je misschien al meteen aan roze hartjes, kussende 
koppels bij zonsondergang of een slow op een melig muziekje op de 
Chirofuif. Maar Chiromantiek gaat over veel meer dan dat.  

 
We zijn met superveel in de Chiro en we zien mekaar allemaal graag! Er 
zijn dan ook super veel graag-zien-relaties mogelijk in de Chiro: de leden 
zien elkaar graag maar ook hun leiding, de leiding ziet de leden graag en 
ook hun medeleiding en de gewesters,.. en zo kunnen we nog wel even 
doorgaan. 

 
De Chiro zit boordevol Chiromantiek. Het vloeit doorheen onze werking 
en we zien het elke dag weer op de verschillende niveaus. Dit jaar zetten 
we dat in de kijker en pikken we er een heleboel relaties uit waar we 
expliciet willen tonen dat we onszelf graag zien, mekaar graag zien of 
respect hebben voor andere relaties. 

 

  



 
 

 … jullie nieuwe leiding al niet meer kan wachten tot de eerste 

chirozondag? 

 … de Ribbels 4 nieuwe leiding hebben? (Elise, Britt, Marjoleine en 

Jonas) 

 … iedereen die niet mee was op kamp heel wat gemist heeft? 

 … de Mazzels 2 nieuwe leiding hebben? (Anne en Jens) 

 … er niet zo veel boeken gekaft zijn geweest op de Dorpsdag? 

 … er wel veel volk langs is geweest? 

 … de Rakwi’s 2 nieuwe leiders hebben? (Erwin en Erik) 

 …het heel goed weer was op de Dorpsdag?  

 … dat misschien kwam door al die stralende gezichtjes die we gezien 

hebben? 

 ... de Tito’s 2 nieuwe leidsters hebben? (Sofie en Janne) 

 … de overgang echt vettig was? 

 … er bij de leidingsbekendmaking veel grappige vragen gesteld zijn? 

 … de Keti’s 2 nieuwe leiders hebben? (Nick en Quinten) 

 … je op de Dag van de Jeugdbeweging (17 oktober) op het 

Astridplein een gratis ontbijt aangeboden krijgt? 

 … je dan ook in je chirokleren naar school kan gaan?  

 … de Aspi’s 1 nieuwe leider hebben? (Wouter) 

 … wij de twee beste VB’s hebben? (Eve en Peter) 

 … iedereen de VB’s en hele leidingsploeg mag aanspreken met 

vragen, opmerkingen, … over de chiro? 

 … we jullie alvast veel plezier wensen deze maand!! 

 
  



 

 

De eerste chiromaand van dit jaar is begonnen en daarbij hoort ons superinteressante 

Pxke! Voor diegene die het niet weten, dit is een maandelijks programmaboekje waarin 

staat wat elke afdeling gaat doen en of de leden iets moeten meebrengen. Het is belangrijk 

om dit boekje tijdig te lezen, zo kunnen we misverstanden vermijden. Een ‘normale’ 

zondag is steeds van 14h-17h. In theorie is het ook elke derde zondag van de maand 

tochtdag maar daar komt soms wel eens iets tussen, zoals ook deze maand het geval is. 

Tochtdag is van 10h-17h. Wij hebben de gewoonte om elke zondag een vieruurtje mee te 

nemen. Dit is een drankje en een stuk fruit of koek. Zo, nu zijn jullie ook wat op de hoogte 

en kunnen we beginnen aan de allereerste chiromaand van dit jaar … Veel plezier in 

oktober!!  

 

  

  

Zondag 28 september  

Wil je ook zo graag weten wie Leo en Agatha 

zijn? Kom naar de chiro en je zal het te weten 

komen. Wij kijken er al naar uit!  

Chiro van 14h-17h, vergeet geen vieruurtje 

 

 

Zondag 5 oktober 

Vandaag spelen we een welkomsspel voor 

Leo en Agatha. Jij bent ook uitgenodigd!!  

Chiro van 14h-17h, vergeet geen vieruurtje 

  

 

Zondag 26 oktober 

Kom … Als je durft …  

Halloweenknutselen van 

14h-17h, denk aan je 

vieruurtje! 

 

 

 

 

Leuk dat je in 

de chiro zit ! 

 

  

  Zondag 12 oktober 

Vandaag doen we een supercool 

bosspel! Haal je stoere schoenen en 

je Grave pet maar uit de kast!  

Chiro van 14h-17h, vergeet geen 

vieruurtje 

 

  

Kan jij tellen hoeveel 

spinnetjes er zijn? 

 

 

Zondag 19 oktober 

Olé Pistolé en dia-avond. 

Zie info elder in Pxke 

Dikke kussen, jullie enthousiaste 

nieuwe leiding,  

Marjoleine, Britt, Jonas en Elise 

 

  

Dag leuke geweldige en fantastische    Ribbels ! 
 



 

 

 

 

 

 

  

5 oktober 2014   14 – 17u 

Welk dier is jouw lievelingsdier?  Bedenkt het maar voor je naar de chiro 

komt! We spelen vandaag het grote dag-na-wereld-dierendag-spel! 

Vergeet geen dierenlief vieruurtje! 

12 oktober 2014   14 – 17u 

Het is niet de derde zondag van de maand én het is geen hele dag, maar 

toch gaan we op tocht!  Ben je wel eens benieuwd wat voor tocht het 

wordt?  Maak dan de rebus hieronder maar!   Vergeet je stapschoenen en 

vieruurtje niet! 

19 oktober 2014    

Vandaag eten we lekker op Olé Pistolé, spelen we leuke spelletjes, 

smikkelen we van lekkere pannenkoeken én kijken we foto’s van het 

fantastische kamp.  Trommel je mama en papa dus maar op om zeker 

mee te komen vandaag! Meer info vind je vooraan in’t pxke.  

26 oktober 2014   14 – 17u 

Ze zijn oranje, houden van spelen, zijn misschien wat zenuwachtig, zijn 

ongeveer 8 jaar ouder dan jullie, …  Weet je wie het zijn?  Zij hebben voor 

ons een fantastisch spel vandaag!!  

Vergeet geen mazzellig vieruurtje! 

Zo weet je welke tocht we gaan maken: 

 

De nieuwe mazzelleiding is er al helemaal klaar voor!! Jullie ook?  

Wij zijn al helemaal zeker dat dit jaar de MAZZELS DE BESTE zijn!! 

Lieve, enthousiaste, gele groetjes!!                                             Jens en Anne  



 
 

Het nieuwe jaar kan eindelijk beginnen, hebben jullie er al zin in? Wij wel in elk geval! 

September zit er al wel op, maar we hebben nog vele andere maanden om in te spelen en 

andere leuke dingen te doen... 

Wil je al weten wat we deze maand gaan doen? Lees dan maar snel verder! 

 

Zondag 5/10 

Vandaag gaan we een vreselijke strijd uitvechten om te zien 

wie de beste veroveraar is. Er zijn in de geschiedenis al veel 

mensen geweest die heel de wereld over probeerden te nemen, 

maar het is tot nu toe nog niemand gelukt... 

Chiro van 14h-17h, vergeet je veroverende geest en 4-uurtje 

niet. 

 

 

Zondag 12/10 

Het is groen, en er staan allemaal bomen in... 

Daar gaan we vandaag in spelen! 

Chiro van 14h-17h, vergeet geen (strategisch) 4-uurtje. 

 

 

 

 

Zondag 19/10 

Vandaag zijn de sleutelwoorden: pistolé, pannenkoek, spelen, Ouwe Kerk, foto’s, kamp, … 

Weet je dan al wat er je te doen staat?  Zorg dan maar dat je er bij bent!  Je bent welkom vanaf 

12u. Meer info vooraan in het pxke en in de aparte brief!  

 

 

Zondag 26/10 

Ik heb van een klein vogeltje vernomen dat vandaag een aantal 

oudere leden van onze chiro een bangelijk spel voor jullie hebben 

gemaakt... Willen jullie ook weten wat zij allemaal bedacht hebben? 

Kom dan zeker meedoen! 

Chiro van 14h-17h, vergeet je 4-uurtje niet, en zie dat je voor alles 

klaar bent! 

 

 

 

Enthousiaste groetjes van jullie leiding! 

 

 Erwin & Erik 
  



 

  



 

Hallo liefste titootjes van ons! Wij staan al te trappelen om aan dit (ongetwijfeld tofste) chirojaar 

(ooit) te beginnen en hebben dan ook al wat zondagnamiddagen ineen gestoken! Ben je benieuwd 

naar ons, onze fantastische titogroep of onze spelletjes? Kom dan zeker op volgende dagen! 

28/09/2014: Kennismaking 

Akkoord, dit begint afgezaagd te worden maar we moeten jullie toch wat beter leren kennen 

en andersom! En we beloven jullie dat er ook wat uitdaging en nieuwe 

kennismakingsspelletjes in zullen zitten!  

Chiro van 14h tot 17h, vergeet geen 4h-tje! 

05/10/2014: Het “red ons van de aap”spel 

Help!!! Die vieze aap is uit het verkleedkofferbakkenkot ontsnapt en heeft Quinten proberen 

te vermoorden! Komen jullie ons van hem bevrijden? 

  Chiro van 14h tot 17h, vergeet geen 4h-tje! 

12/10/2014: Dorpsspel 

Vandaag gaan we eens ergens anders spelen! We gaan naar het dorp… (dat hadden jullie al 

wel kunnen raden zeker  ) 

Chiro van 14h tot 17h, vergeet geen 4h-tje EN KOM MET DE FIETS!! 

19/10/2014: Dianamiddag + Olé Pistolé 

We stappen even in de “terug in de tijd”machine en komen terecht op 20/07/2014: de dag 

dat jullie kamp begon! Laat je even meeslepen en bedenk dat het komende kamp nóg toffer 

gaat worden!  

Info elders in het peeïkske!  

26/10/2014: Massaspelen 

Omdat de jongens misschien schrik hebben dat we dit jaar alleen maar ‘zachte, 

meisjesachtige’ dingen gaan doen, willen we jullie tonen dat ook meisjes hard kunnen zijn en 

dat jullie leiding wel tegen een stootje kan! 

Chiro van 14h tot 17h, vergeet geen 4h-tje! 

Enthousiaste tito-groetjes van jullie  leiding  Sofie en Janne  

TITO’S IN OKTOBER 



 

 

 

Hey, hey, hey, 

Het nieuwe jaar is eindelijk begonnen en om jullie niet langer in spanning te houden, zullen 

we zonder al te veel gezever maar zeggen wat we voor jullie in petto hebben in oktober. 

Maar toch eerst even zeggen dat we hopen jullie elke zondag te zien verschijnen met een 

glimlach op het gezicht en met veel energie om er tegenaan te kunnen vliegen. 

 

 
Vandaag gaan we naar het Fort van Brasschaat. 

Als je wilt weten wat we daar allemaal gaan 

doen moet je zeker komen. 

Chiro van 14-17h, vergeet uw FIETS!! en 4-

uurtje niet 

 

 
Hoewel het niet de derde zondag van de maand is gaan 

we toch op tocht dus smeer je beentjes al maar in. 

Je wordt verwacht om 10h en het zal gedaan zijn om 17h, 

vergeet geen middageten en 4-uur mee te nemen 

 

 
Vandaag is het Olé-pistolé in de ochtend en gaan we 

foto's bekijken in de middag. Voor meer info zie elders 

in het pxke. 

 

 

 
We gaan vandaag ontdekken hoe goed jullie Brasschaat kennen want 

we gaan namelijk een bangelijk dorpsspel spelen. 

Het begint om 14h en eindigt om 17h, vergeet geen 4-uur anders zal je 

honger lijden.  

 

Dit was het dan. 

Groetjes van jullie leiding. 
 



ASPI’S IN OKTOBER 
Oktober! 

De eerste echte chiro-maand. In september zijn we al kunnen starten met een snelcursus 

“Aspiën voor dummy’s” en nu zijn we er helemaal klaar voor om er echt aan te beginnen! 

 

Zondag 5 oktober 14h-17h 
Een medisch noodgeval! Er zijn een bende 

vreselijke ziektes uitgebroken op de chiro. 

Ribbela! Mazzelen! Anthrakwi! Titonus! 

Ricketisia! Ebolaspi! Als er niet snel 

ingegrepen wordt zullen de gevolgen niet 

te overzien zijn. Veel leden zijn al besmet 

met deze gruwelijke ziekteverwekkers. 

Wees voorbereid op gesnotter, stromende 

lichaamsvloeistoffen en een hoop ellende. 

Of misschien kunnen we die mottige ziektes beter leren kennen en bestrijden. Be there! 

Zondag 12 oktober 14h-17h 

Vandaag beginnen we aan de voorbereiding van de aspizondag van op het einde van de 

maand. Geen paniek, we bekijken even welke ingrediënten het spel nodig heeft en 

brainstormen over hoe we dat het beste aanpakken. Even inleven? Komt in orde! Neem je 

inspiratie mee en goed wat fantasie! 

Zondag 19 oktober 

Het jaar 2014, juli, de twintigste tot de eenendertigste. Er was een kamp in Wolfsdonk en 

jullie waren daar bij. En ja… daar zijn beelden van! Vandaag krijgen jullie honderden foto’s te 

zien van het afgelopen kamp en komen we weer helemaal in de sfeer van tent, gras, wesp en 

spel. Meer info vinden jullie normaalgezien ergens anders in dit wonderlijke pxke. Je bent al 

welkom vanaf ’s morgens voor enkele pistolets! 

Zondag 26 oktober 13h-18h30 

We zijn aanbeland bij de eerste aspizondag van jullie leven! Vandaag drogeren we de leden 

zodat ze braaf zijn en netjes mee doen ;-) 

Afspraak om 13h om alles klaar te zetten, en het duurt wat langer (tot ongeveer 18h30) tot 

we klaar zijn met opruimen en evalueren. 

 

Met veel oranje groetjes, 

Wouter 

  



 

  



  



Leiding Chiro Bethanie 2014 – 2015 

RIBBELS ribbel@chirobethanie.be  

Elise Ost Britt Hellinx 

Rode Weg 53 Lage Kaart 158b 

2920 Kalmthout 2930 Brasschaat 

03-295 58 18                03-653 09 14 

0487 79 76 01 0478 33 44 76 

elise@chirobethanie.be  britt@chirobethanie.be  

Jonas Torfs Marjoleine Vissers 

Zilverberkenlei 80 Zilverberkenlei 63 

2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 

03-653 20 39 03-663 18 26 

0474 31 90 10 0479 63 19 97 

jonas@chirobethanie.be  marjoleine@chirobethanie.be  

MAZZELS mazzel@chirobethanie.be  

Anne Stuer                                         (groepsleiding) Jens Van’t slot 

Berrélei 8 Ploegsebaan 13 

2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 

03-663 62 26 03-633 28 68 

0494 90 42 01 0493 70 87 73 

anne@chirobethanie.be  jens@chirobethanie.be  

RAKWI'S rakwi@chirobethanie.be  

Erik De Coster Erwin Pemen 

Ploegsebaan 215B Ploegsebaan 201 

2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 

0476 67 31 69 0471 09 14 65 

erik@chirobethanie.be  erwin@chirobethanie.be  

TITO'S tito@chirobethanie.be  

Sofie Van de kerkhoven Janne Torfs 

Ploegsebaan 214 Klaverheide 108 

2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 

03-633 18 62 03-633 12 21 

0472 62 25 59 0498 93 48 74 

sofie.vdk@chirobethanie.be  janne@chirobethanie.be  

KETI'S keti@chirobethanie.be  

Quinten Roosen Nick Van Thielen 

Van de Perrelei 44 Ploegsebaan 225 

2660 Hoboken (Antwerpen) 2930 Brasschaat 

03-825 82 94 03-663 82 97 

0499 31 00 80 0475 56 45 82 

quinten@chirobethanie.be  nick@chirobethanie.be  

ASPI'S aspi@chirobethanie.be  

Wouter De Coster                            (groepsleiding)   

Ploegsebaan 215B   

2930 Brasschaat   

0476 67 33 49   

wouter@chirobethanie.be    

VB'S vb@chirobethanie.be  

Peter Dockx Eve De Prins 

Werverbos 85 Bredabaan 548 

2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 

03-633 02 35 03 298 02 26 

0486 34 83 29 0499 71 64 78 

peter@chirobethanie.be  eve@chirobethanie.be  
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