Peeïkske
Januari 2015

Belangrijke data
04/01: geen chiro

Hallo allemaal, hier zijn we weer!
Allereerst: een gelukkig nieuwjaar voor iedereen! Het is weer de moment
om goede voornemens te maken en die hopelijk ook vol te houden, om te
genieten van alle gekregen cadeautjes en natuurlijk ook om weer volop in
de chiro te vliegen!
De leiding heeft tussen het feesten en cadeautjes openmaken door weer
een fantastisch programma in elkaar gestoken voor de leden, heb je er al
zin in? Wij ook! Lees maar snel verder in dit eerste peeïkske van het
nieuwe jaar, en hopelijk tot gauw!

In de chiro laten we ons niet afschrikken door een beetje koude!
Daarom willen we vragen om steeds voldoende warme
kledij aan te doen. Als je veel verschillende laagjes aan
hebt, kan je altijd nog iets uitdoen! Vergeet ook je muts
en handschoenen niet!

Chiro moet gezien worden!
Het is dan ook ontzettend belangrijk om een fietslicht
bij je te hebben, want om 17u begint het al erg donker
te worden. Ook een fluovestje is niet overbodig! Zo
laten we zien dat chiro leeft!

Veel speel- en leesplezier en tot zondag!
De leiding

Fakkeltocht
14 februari 2015
Beste leden, ouders, familieleden, buurtbewoners,…!
Wij willen jullie alvast warm maken voor onze jaarlijkse fakkeltocht 
Wanneer?

14 februari vanaf 19u is iedereen welkom om fakkels te kopen
(5 euro/stuk), waarna we om 19u30 aan onze tocht door de wijk
beginnen.

Waar?

Chiro Bethanie (Ploegsebaan 273)

Wat?

Een buggyvriendelijke familiewandeling, geschikt voor alle
leeftijden en in thema chiromantiek! (het jaarthema van 2014-2015)
Na onze tocht steken we meteen een chiromantisch kampvuur
aan op de chiro,
Jenevers in verschillende smaken, glühwein, pintjes, warme
chocomelk en frisdranken te verkrijgen aan democratische
prijzen.

Wij hopen jullie talrijk te kunnen verwelkomen op deze gezellige avond!

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 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 dit zo snel mogelijk in orde te brengen 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 Tshirt (€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.

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 je 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.
Foto’s kamp
In oktober hebben we allemaal samen de foto’s van het
kamp kunnen bekijken tijdens de dia-namiddag. Wil je
graag de foto’s thuis ook nog eens bekijken? Ben je op zoek
naar een mooie foto van jezelf voor dat ene cadeau voor
meter of peter? Misschien staan ze hier wel tussen!
Voor € 6 is de usb-stick met alle foto’s van jou. Je mag
ernaar vragen bij Erik, aan de chiropoort.
Volgende jaren kan je deze stick dan opnieuw laten vullen met de nieuwe
foto’s voor € 1.

NIEUWE verloren voorwerpen
Bij het opruimen van het kampmateriaal (tijdens de
werkdag) kwamen we nog maar een grote bak
verloren voorwerpen tegen. Wie zoekt er zijn ‘Hello
Kitty’-handdoek nog? Of een rode regenjas? Kom
nog maar eens kijken!!

Aan alle sportieve mama’s en papa’s die aan de zijlijn of op de
schaatsbaan kwamen supporteren voor ons!

Aan de drie Zwarte Pieten die ons ook dit jaar weer een bezoekje
brachten. En die voor iedereen van ons een lekker zakje bij hadden!

Dat jullie allemaal het pxke heel erg aandachtig lezen. Zo kunnen
jullie op zondag tijdens de opening zeker vertellen wat jullie gaan
doen!

DANKJEWEL!!
Dat jullie moeite doen om op tijd te komen. We
zouden het natuurlijk nog véél liever hebben dat
jullie allemaal altijd op tijd zijn! Het is al vroeg
donker deze tijd van het jaar, dus we willen
graag gebruik maken van de tijd dat het nog licht
is om te kunnen spelen. Vertrek dus alsjeblieft
op tijd naar de chiro, des te meer en langer
kunnen we spelen!

Kalender
Wanneer?
Wat?
14 februari 2015
Chiromantische fakkeltocht
20 – 22 februari 2015 Afdelingsweekend Keti’s

27 juni 2015
21 – 31 juli 2015

Geen chiro… 
Afdelingsweekend Tito’s
Afdelingsweekend Mazzels
Afdelingsweekend Rakwi’s
Afdelingsweekend Ribbels
Afdelingsweekend Aspi’s
Eetfestijn
Allé Wandel mee
Kampweekend op onze
chiro
Daguitstap + BBQ
Bivak naar … 

24 – 31 juli 2015

Bivak naar … 

1 maart 2015
6 – 8 maart 2015
13 – 15 maart 2015
20 – 22 maart 2015
28 maart 2015
26 april 2015
1 – 3 mei 2015

Voor wie?
Iedereen
Keti’s
Alle leden
Tito’s
Mazzels en Rakwi’s
Ribbels en Aspi’s
Iedereen
Iedereen
Alle leden
Alle leden en iedereen
Mazzels, rakwi’s, tito’s,
keti’s en aspi’s
Ribbels

… we iedereen nogmaals een gelukkig nieuwjaar willen wensen?
… we hopen dat iedereen een deugddoende vakantie achter de rug
heeft?
… we erop rekenen dat jullie nu terug vol energie zitten om je elke
zondag te komen uitleven op de chiro?
… de ribbels er voor gezorgd hebben dat we wel nog pakjes van de
kerstman kregen?
… we hopen dat iedereen zijn warme kleren al heeft klaarliggen?
… we ook hopen dat er nog méér sneeuw gaat vallen?
… sneeuw super leuk is om in te spelen, zeker op de chiro?
… de mazzels een gezellig kerstfeestje in de sneeuw hadden?
… we wel met 101 chiroleden, -leiding en ouders de schaatsbaan in
het BraSCHAATSt Winterdorp onveilig hebben gemaakt?
… we dit een veel leukere schaatsbaan vonden dan die in Wilrijk?
… de rakwi’s de schat, gevuld met snoep, konden terugpikken?
… we jullie er nog eens aan herinneren dat handschoenen echt wel
nuttig zijn op de chiro!!
… we hopen dat iedereen een supergoed rapport had?
… we ook hopen dat jullie met volle goesting weer naar school
gaan?
… de tito’s er écht op los gedanst hebben tijdens de sintfuif?
… Anne heel erg blij was dat ze haar thesis mocht uittesten bij de
keti’s?
... de keti’s ervoor gezorgd hebben dat de Kerstman weer een
vliegbrevet heeft?
… de aspi’s zo’n € 270 inzamelden voor Music For Life ten voordele
van Coda in Wuustwezel?

Mazzels in Januari
4 januari 2015:

Omdat iedereen nog aan het
bijkomen is van Nieuwjaar is het
vandaag geen chiro.

11/1: Vandaag is het één tegen allen en
allen tegen één in het grote eentjes-spel.
Vergeet geen gezond vieruurtje om het jaar
mee te beginnen en het is chiro van 2 tot 5.

18/1 : Vandaag is het de derde zondag van de maand dus
gaan we op tocht maar met wie en naar waar is nog een
verrassing. Chiro van 10 tot 5 en vergeet geen
vieruurtje en middageten.

25/1: Er is iets groots en gemeens opgedoken in het bos.
We weten er zo goed als niets over behalve dat het niet al te
leuke bedoelingen heeft dus is het onze taak om het te verwijderen.
Monsterjacht van 2 tot 5 en vergeet monsterafstotend vieruurtje.

Winterse groetjes van Anne en Jens.

Rakwi’s

In Januari
Zondag 4/1:
Helaas is het vandaag geen chiro 
Maar volgende week terug wel !!!!!!!

Zondag 11/1:
Vandaag gaan we een echte boerentocht doen. Met een echte boer. Dus zeker
komen !!! chiro van 10h-17h vergeet geen boertastisch vieruurtje en
middagmaal .
Zondag 18/1:
Deze dag is bestemd voor het ultieme schaar-steen-papier
bosspel. Als je wilt weten wat dit is dan is de boodschap: KOMEN!
Chiro van 14h-17h. vergeet geen vieruur !
Zondag 25/1:
Wij hebben na een zwaar gesprek beslist dat we jullie een opleiding zouden
laten volgen en daarbij hebben we gekozen voor een spion opleiding dus de
komende 3 weken zal in het thema zijn van jullie spion opleiding en deze
zondag natuurlijk ook. Dus ZEKER KOMEN !!!! Chiro van 14h-17h vergeet geen
vieruur .
ZATERDAG 31/1:
Deze avond gaan we een superfantastisch, supercool en spionachtig
avondspel spelen. Als ik jullie was zou ik niet twijfelen ik zou direct
komen. Chiro van 18h30-21h30

Jullie superfantastische, ultraslimme en rakwi-achtige leiding
ERIK

en

ERWIN

Tito’s duiken het nieuwe jaar in met…
Liefste Tito’s
De kok is daar,
met een speciaal gerecht
voor het nieuwe jaar:
een lepel vol iefde,
een snuifje geluk,
een paar druppels vrede
en het kan niet meer stuk!
met veel warmte klaargemaakt,
ik hoop echt dat het smaakt!
Voila, dat was alvast onze nieuwjaarsbrief! We wensen jullie het beste dit nieuwe jaar en dat jullie
veel plezier, geluk en goede punten kunnen hebben.
4 januari 2015
Vandaag mogen jullie van de laatste vakantiedag thuis nog genieten, of de laatste dag uitslapen, of je
extra feest kilootjes wegwerken, je mentaal voorbereiden op de eerste schooldag van het nieuwe
jaar. Dus vandaag moeten jullie het nog eens zonder ons doen.

11 januari 2015 van 14u-17u
Vandaag hebben we last met aliëns die onze aarde willen komen overmeesteren.
Wil jij een Aliën zijn of onze aarde redden? Dan moet je er zeker bij zijn!
Vergeet geen vieruurtje en warme kleren.

18 januari 2015 van 14u-17u

26 januari 2015 van 14u- 17u
Ben jij het ook zo beu? Al die vieze ziektes in de wereld, waar je weerloos naar moet
zitten kijken. Tijd om in actie te treden? Of ben je bang om besmet te geraken?! Het
leven is aan de durvers en kom kijken naar wat we vandaag gaan doen.

Jullie Kapoentje
Janne en Sofie
Brasschaat 1 januari 2015

Keti’s in Januari
Zondag 4 Januari
Helaas geen Chiro vandaag… :/
Geniet nog van de laatste sneeuwhoopjes aan de
kanten van de straat en jullie laatste vakantiedag ;)

Zaterdag 10 Januari
De nachten zijn langer en het weer grimmiger.
Tijd voor een nachtspel dus!
Chiro van 20h. tot 22h.
Donkere kleren werken alleen in je voordeel en warme kleren kunnen
ook wel eens handig zijn(je weet tenslotte maar nooit in België hé)

Zondag 18 Januari
Keti-olympics
Niet zoals de Special Olympics maar nu
ook weer niet helemaal normaal… ;)
Spelen vinden plaats van 14h tot17h
Vergeet jullie 4 uurtje niet en ga maar
een zoeken waar je het laatst je
conditie hebt gezien ;)

Zondag 25 Januari

Survival Sunday! Airing 2pm to 5pm!
Vandaag leren we overleven volgens het enige echte SAS
Survivalhandboek
Benieuwd? Wij ook!
Vergeet jullie 4 uurtje niet!

Beste wensen en een gelukkig en vreugdevol Nieuwjaar!!
van jullie leiding

Quinten en Nick

Januaspi
Zelfst. Naamw.(m.), ja-nu-aspi
1. Eerste maand van 2015 gevuld met allerlei activiteiten speciaal voor aspi’s
2. Een aspi tijdens de maand januari
3. ‘Ja, nu aspi!’ Uitroep van blijdschap dat je na al die chirojaren nu toch wel aspi bent zeker

Best aspi’s en stiekeme meelezers! Het nieuwe jaar staat voor de deur, en zo ook het nieuwe
peeikske! Laat het dus maar snel binnen en geef het een tas warme chocomelk of soep, het is toch
behoorlijk koud tegenwoordig… (Over soep en chocomelk gesproken, jullie hebben dat fantáspisch
gedaan met Music for Life, dubbele dikke duim!)
En dan nu ter zake, wat staat jullie allemaal te wachten in deze fantastische chiromaand?

4 tot 10 januari: leefweek!
We vliegen er meteen in met onze langverwachte, leuke, lollige, langdurige,
lieve, leefweek! Hierboven vernoemde leefweek start op zondag 4 januari om
20u ’s avonds, en eindigt met ons nieuwjaarsfeestje op 10 januari (tot 20u).
Voor meer informatie: zie de brief die jullie normaal gezien allemaal al in detail
gelezen hebben!
Zondag 11 januari: geen chiro 
Wij kunnen ons voorstellen dat we na de leefweek met z’n allen met ons
pootjes uitgeteld omhoog liggen, dus is het vandaag géén chiro voor de
aspi’s! (oooooh…) Jullie hebben een week tijd om te recupereren, daarna
vliegen we er weer in met een…
Zondag 18 januari: aspizondag!!
’t Is weer zover, jullie mogen weer een zondag(middag) die
kleine snoetjes een geweldige zondag bezorgen met een super
programma! Welke afdelingen jullie mogen gaan verblijden met
jullie aanwezigheid vinden jullie in een niet nader bepaalde
facebookgroep!
Zondag 25 januari: Aspi’s go Antwerp!
De meesten van jullie kennen de mooiste stad van België al wel, maar wat
gebeurt er als we er met een bende zotte aspi’s naartoe gaan?? Wat voor
raar volk loopt daar overdag rond? Is alles in Antwerpen wel echt wat het
lijkt? Heeft Olaf de hamer dan toch overleefd? En wanneer gaat Katniss nu
eindelijk kunnen kiezen tussen Peeta en Gale? Het antwoord op deze en
nog andere levensvragen kom je VANDAAG te weten!
Chiro van 10u tot 17u, vergeet geen middageten en je fiets!!
Wij staan alvast te trappelen om jullie terug te zien!
Vele oranje groetjes van Ploegsebaan 215B, Wouter en Ellen

Leiding Chiro Bethanie 2014 – 2015
RIBBELS
Elise Ost
Rode Weg 53
2920 Kalmthout
03-295 58 18
0487 79 76 01
elise@chirobethanie.be
Jonas Torfs
Zilverberkenlei 80
2930 Brasschaat
03-653 20 39
0474 31 90 10
jonas@chirobethanie.be
MAZZELS
Anne Stuer
Berrélei 8
2930 Brasschaat
03-663 62 26
0494 90 42 01
anne@chirobethanie.be
RAKWI'S
Erik De Coster
Ploegsebaan 215B
2930 Brasschaat
0476 67 31 69
erik@chirobethanie.be
TITO'S
Sofie Van de kerckhoven
Ploegsebaan 214
2930 Brasschaat
03-633 18 62
0472 62 25 59
sofie.vdk@chirobethanie.be
KETI'S
Quinten Roosen
Van de Perrelei 44
2660 Hoboken (Antwerpen)
03-825 82 94
0499 31 00 80
quinten@chirobethanie.be
ASPI'S
Wouter De Coster
Ploegsebaan 215B
2930 Brasschaat
0476 67 33 49
wouter@chirobethanie.be
VB'S
Peter Dockx
Werverbos 85
2930 Brasschaat
03-633 02 35
0486 34 83 29
peter@chirobethanie.be

ribbel@chirobethanie.be

(groepsleiding)

(groepsleiding)

Britt Hellinx
Lage Kaart 158b
2930 Brasschaat
03-653 09 14
0478 33 44 76
britt@chirobethanie.be
Marjoleine Vissers
Zilverberkenlei 63
2930 Brasschaat
03-663 18 26
0479 63 19 97
marjoleine@chirobethanie.be
mazzel@chirobethanie.be
Jens Van’t slot
Ploegsebaan 13
2930 Brasschaat
03-633 28 68
0493 70 87 73
jens@chirobethanie.be
rakwi@chirobethanie.be
Erwin Pemen
Ploegsebaan 201
2930 Brasschaat
0471 09 14 65
erwin@chirobethanie.be
tito@chirobethanie.be
Janne Torfs
Klaverheide 108
2930 Brasschaat
03-633 12 21
0498 93 48 74
janne@chirobethanie.be
keti@chirobethanie.be
Nick Van Thielen
Ploegsebaan 225
2930 Brasschaat
03-663 82 97
0475 56 45 82
nick@chirobethanie.be
aspi@chirobethanie.be
Ellen De Coster
Ploegsebaan 215B
2930 Brasschaat
0476 67 34 89
ellen@chirobethanie.be
vb@chirobethanie.be
Eve De Prins
Bredabaan 548
2930 Brasschaat
03 298 02 26
0499 71 64 78
eve@chirobethanie.be

