
Peeïkske  
Juni 2015  

                 

Belangrijke data 
 

Zaterdag 27 juni: Uitstap + BBQ 
30 juni: UITERSTE INSCHRIJVINGSDAG KAMP!!! 

 
 
 
    



  



 

Hey jij daar! 

Haal die zakdoeken maar al boven, want je hebt op dit moment het 

laatste pxke van het jaar in je handen… Snif, snif, snif!  

Oké, genoeg flauw gedaan, steek die zakdoek nu maar weer weg en haal 

je zomerse kleren, die plakkerige zonnecrème en je mooiste zomerpet 

maar al boven!  Deze laatste chiromaand is er een waar de warmte en 

zomerse goesting van af straalt!  

Juni betekent niet alleen het einde 

van het schooljaar en bijna kamp, 

maar jammer genoeg ook examens 

en toetsen…  

Geef er nog eens een goeie lap op, 

dan kan je nadien met een gerust 

hart op kamp!  Maar vergeet niet, 

ontspanning is belangrijk, kom je dus zeker afreageren op de chiro!  

Wij wensen jullie allemaal heel erg veel succes!  

Het mag dan al wel bijna zomer zijn, in België mag je de weerman 

toch niet altijd geloven. Als je in je ooghoek een grijze wolk kan zien, 

zorg dan dat je regenjas in je rugzak zit!  

Omdat we de laatste zondag van het jaar graag in stijl 

afsluiten, doen we dit ook dit jaar weer met een 

daguitstap en aansluitend BBQ! Lees snel verder in het 

pxke, daar staat nog heel wat info!  

Geniet nog van deze echte zomerse maand en tot zondag (en nadien op 

kamp)! 

 

Chiro-groetjes, 

De leiding 



 
 
Nieuwe mazzelleiding 
 
Misschien heb je het al gemerkt op de laatste zondag van mei 
Bij de mazzels loopt er een nieuwe leidster bij!  
 
Marjoleine zal deze maand juni en op kamp 
meespelen met de mazzels en dus niet meer 
met de ribbels.  De mazzels zijn héél erg blij 
met hun nieuwe extra leidster maar de 
ribbels zullen haar wel missen.  Al een geluk 
blijven er daar nog wel drie andere 
fantastische leiding over!  Dus vanaf nu 
kan je bij de ribbels én de mazzels terecht bij 
drie mensen!   
 
 
Inschrijvingen kamp  
 
Normaal gezien heeft iedereen van jullie het 
kampboekje van ons ontvangen.  Wanneer dit 
niet zo is, kom je er maar eentje vragen!! 
Alle info over het kamp kan je hierin 
terugvinden, samen met de medische 
fiche en (voor tito’s, keti’s, aspi’s) het 
formulier voor het buitenland.   
 
Vergeet jullie zeker niet in te schrijven voor 30 juni 2015!! Ook onze 
cookies verwachten het strookje i.v.m. eventuele allergieën voor 27 juni 
terug!!  

 
 
Terugbetalingen ziekenfonds 

De meeste ziekenfondsen betalen bij deelname aan weekends, kampen 
en inschrijvingsgeld een deel van de kostprijs terug.  Voor de formulieren 
kan je op de website van je eigen ziekenfonds terecht.   
Indien de leiding hiervoor een formulier dient te ondertekenen, mag u die 
bezorgen aan Anne.   



UITSTAP 27/06/2015 

 

Ook dit jaar sluiten we de laatste chirozondag graag in stijl af.  We 

doen dit naar jaarlijkse gewoonte op de gezamenlijke uitstap. Na 

deze drukke, vermoeiende dag kunnen we onze voeten onder tafel 

schuiven op de BBQ (maar daarvoor moet je nog wat verder lezen). 

Maar allereerst voor onze uitstap, wat moet je weten?  

- Wanneer?   Zaterdag 27 juni 2015 vertrek om 9u  

 

- Wat neem je mee?  

o Middageten 

o Voldoende drinken  

o Vieruurtje 

o Zonnecrème 

o Handdoek 

o Zwemkledij 

o (indien nodig) Zwembandjes 

o (hopelijk niet nodig) Regenjas 

 

- HOE? 

o Bij goed nieuws: iedereen gaat met de (gereserveerde 

lijn)bus naar De Mosten in Hoogstraten.  

o Bij minder goed nieuws: vragen we lieve mama’s en 

papa’s om de ribbels, mazzels, rakwi’s en tito’s te brengen met 

de auto.  Keti’s en aspiranten gaan dan met de fiets. 

o Jullie krijgen hierover zo snel mogelijk nog meer info!!  

 

- Wanneer zijn we terug?  

                           We vertrekken weer in De Mosten rond 16u 



BBQ 27/06/2015 

Na al dat zwemmen en spelen hebben we 

honger.  Wat kan er dan beter smaken dan 

DE chiro-BBQ van het 

jaaR? 

- Wanneer?   

Zaterdag 27 juni 2015 vanaf 17u 

 

- Waar?   Gewoon bij 

ons aan de lokalen 

 

- Hoe inschrijven?   

Door het strookje in te vullen op de site http://goo.gl/forms/ESyIbhEP6s, 

of af te geven aan de leiding.  Graag jullie inschrijvingen voor 21/06/2015 

aan de leiding bezorgen!!  

 

 
De familie ………………………………………………………………………………………… 

komt met ………… personen eten en bestelt graag: 

 Groenten + drankje   ……. x € 3 = € ………………………… 

 BBQ-worst    ……. x € 2 = € ………………………… 

 Saté       ……. x € 2 = € ………………………… 

 Hamburger    ……. x € 2 = € ………………………… 

 Kippenbout     ……. x € 2 = € ………………………… 

 Halve spare-rib    ……. x € 3 = € ………………………… 

 Veggie     ……. x € 2 = € ………………………… 

TOTAAl = € ………………………… 

Voor de bevestiging nog graag jullie e-mailadres: ……………………………… 

http://goo.gl/forms/ESyIbhEP6s


 
GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT    
 
Omdat de groentjes van de BBQ zichzelf niet snijden, omdat patatjes 

zichzelf niet koken en omdat vlees niet van zichzelf gaar wordt, zijn we 

nog op zoek naar helpende handen om van onze BBQ een gezellige avond 

te maken.  

Kan je mee komen helpen met 

groenten snijden of vlees komen 

bakken?  Dan ben je welkom 

(vergezeld van snijplank, dunschiller, 

keukenmes, keukenrobot, BBQ, …) 

vanaf 14u in de lokalen.  De cookies 

zullen je hulp zeker appreciëren!  

Laat je even weten of je kan komen helpen?   

Graag een seintje bij David en Elke: david.symoens@telenet.be 

Alvast bedankt! 

 
  



 
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. 
 
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! 
 
 
Verloren voorwerpen 
 
Na een heel jaar vergetende kinderen over de vloer te hebben gehad, is 
onze chiro bezaaid met een overvloed aan verloren (of gevonden) 
voorwerpen…    Jullie begrijpen natuurlijk ook dat we deze niet kunnen 
blijven bewaren.  De laatste chirozondag van het jaar (met de BBQ) 
zullen we alle verloren voorwerpen nog eens uitstallen.  Wat dan niet 
opgehaald is gaat naar een goed doel! 
  



 
 

Voor het leuke kampweekend!! De leiding heeft zich keihard 
geamuseerd op dit kleine kamp, hopelijk jullie ook?  

 
 
 
 
 
 

Aan onze lieve cookies die er tijdens het kampweekend voor zorgden 
dat we superlekker eten kregen! Op kamp zal het minstens even 
lekker zijn, hebben ze ons beloofd!  Dankjewel!!  
 

DANKJEWEL!! 
 

Dat jullie allemaal optijd inschrijven voor het kamp en voor de BBQ!  
Dat maakt het voor ons allemaal heel wat makkelijker te plannen! 
Dankjulliewel!  
 

DANKJEWEL!! 
 
Voor het leuke chirojaar! We maken er samen nog een fantastische 
laatste maand én nadien een onvergetelijk kamp van!!     



!!BELANGRIJK!! 
De tijd van FISCALE ATTESTEN is weer aangebroken…  De kosten, 

gemaakt voor kampen en weekends van jeugdverenigingen voor -12 

jarigen, zijn fiscaal aftrekbaar.   

Wij kunnen u een attest bezorgen dat betrekking heeft op het 

kalenderjaar 2014 (dus voor de weekends en kampen van vorig chirojaar). 

Ontvangen jullie graag een of meerdere attesten?  Stuur dan als de 

bliksem een mailtje naar anne@chirobethanie.be met de vermelding van 

de naam van het kind, geboortedatum van het kind en naam van een 

van de ouders (de schuldenaar) en jullie adres. Zo kunnen we de attesten 

in orde maken en u deze zo snel mogelijk bezorgen.  

  

mailto:anne@chirobethanie.be


Kalender 
 

Wanneer? Wat? Voor wie? 

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  
 
  



 
 

 … We weer heel wat toffe wandelaars mochten verwelkomen op 

onze Allé Wandel Mee? 

 … We hopen dat jullie die dag even tof vonden als wij? 

 … De ribbels vorige maand op ontdekkingstocht gingen? 

 ... Er heel wat toffe workshops waren op kampweekend? 

 … Er bijvoorbeeld met scheerschuim, met sjorbalken en met 

tochtechnieken gespeeld is? 

 … Jullie nu alles afweten van het komende kamp? 

 … We hopen dat jullie je dan ook massaal (op tijd) gaan inschrijven? 

 … Wij alvast ongelooflijk hard uitkijken naar dat kamp? 

 … We toch nog gaan genieten van die allerlaatste maand chiro? 

 … De mazzels in mei een heuse leger-/verstop-/kampendag 

meemaakten? 

 … De oudste afdelingen aangepaste examenchiro hebben? 

 … Jullie dus goed de dagen en de uren waarop het chiro is moeten 

nakijken? 

 … De rakwi’s van onze chiro als eerste groep rakwi’s op de maan zijn 

geweest? 

 … We vorige maand met de hele chiro naar het ZIP-moment gingen? 

 … Het super leuk was om met zoveel andere chiro’s te spelen? 

 … De tito’s met succes mooie zakdoekjes verkochten? 

 … Jullie je ook al kunnen inschrijven voor onze heerlijke BBQ? 

 … De keti’s in april een echte werkende katapult sjorden?  

 … We heel blij zijn met alle melkflapjes die we gekregen hebben? 

 … De aspi’s een dagje gingen golfen bij de Brasschaatse golfclub? 

  



  

 

  

7 juni 

Vandaag is het nationale dag van 

het Gordeldier! Wat? Hebben jullie 

hier nog nooit over gehoord? Kom 

dan maar eens meedoen! 

Chiro van 2 tot 5, vergeet geen 

vieruurtje! 14 juni 

Er komt een verrassingsleiding vandaag! Ben je 

benieuwd?! Kom dan maar eens ontdekken wat 

deze mysterieuze gast in petto heeft voor jullie! 

Chiro van 2-5, vergeet geen vieruurtje! 

21 juni 

Oh wat jammer, het is al de laatste écht 

normale chirozondag van het jaar. We zullen 

eens terugblikken op wat we dit jaar hebben 

gedaan … Ben je benieuwd, dan weet je wat 

je moet doen! 

Chiro van 2 tot 5, vergeet geen vieruurtje! 

27 juni 

Vandaag gaan we op uitstap! Meer info elders in het 

pxke!  

Lieve, dikke, vettige, paarse en zachte kusjes  van het Gordeldier, Leo en Agatha. En oh, 

ook nog jullie allerbeste leiding… 

 



Mazzels in Juni 
Zondag 7 juni: Voelen jullie 

het ook al de warmte, de 

zon die schijnt, het is weer 

langer licht? Inderdaad het is weer zomer en wij 

vinden dat het veel droog is, dus om het gras weer 

van een beetje water te voorzien gaan we 

vandaag waterspelletjes spelen. Dus neem je 

zwembroek, badpak of bikini mee en kom van 2u 

tot 5u naar de chiro. En vergeet zeker geen zomers 

vieruurtje.  

 

Zondag 14 juni: Wij weten dat jullie ondertussen al wel moe zullen zijn van een 

heel jaar spelen maar dit is de laatste keer dat 

we jullie hulp moeten inroepen. We zijn er 

namelijk achter gekomen dat een boze 

koning heel de Bethanie heeft veroverd, en nu 

hebben wij jullie hulp nodig om hem af te 

zetten. Jullie mogen dus in jullie agenda 

schrijven: Boze koning verslaan van 2u tot 5u,vieruurtje meenemen. 

 

Zondag 21 Juni: Ik weet niet of jullie het al door hebben maar het schooljaar is 

al weer bijna voorbij… Dat betekent dus dat jullie nu toch al wel bijna groot 

zijn dus spelen we het We-zijn-al-bijna-groot-spel. Dus misschien is er vandaag 

dan ook wel leiding van een oudere afdeling bij om echte grote-kinderen-

spelen te spelen? Chiro van 2u tot 5u en vergeet geen 4-uurtje! 

 

Zaterdag 27 Juni: Vandaag is onze uitstap en barbecue en daarna zien we 

jullie niet meer terug tot aan het kamp... Zorg dus maar dat je erbij bent!! 

Voor meer info kunnen jullie ergens anders in het pxke zoeken. We kunnen al 

wel verklappen dat het van 9u tot 17u is, dat jullie middageten en een 

vieruurtje moeten meenemen.  

Zomerse examengroetjes van Jens, Anne en Marjoleine.  

En voor we het vergeten, jullie ook veel succes met de toetsen en alvast een fijn begin van 

de vakantie!! 



 

 

    

  



 

Hoi liefste tito’s! Omdat jullie misschien al zwaar onder de examenstress zitten, dachten we dat jullie 

wel wat ontspanning konden gebruiken! Daarom hebben we van dit pxke een puzzel gemaakt, die je 

kan oplossen als pauze tijdens het studeren. Wij duimen voor jullie!!! 

Let goed op de dag en het uur deze maand! Wij geven examenchiro en dat gaat dus niet meer door 

op de standaarddag en –uren. 

 

A =  

B =  

C =  

D =  

E =  

F = 

G =  

H =  

I =  

J =  
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N =  

O =  

P =  

Q =  

R = 

S = 

T = 

U =  

V =  

X =  

Y =  

Z = 

1 =  

2 =  

3 =  

4 =  

5 =  

6 =  

7 =  

8 =  

9 =  

0 =  

 

 

 

Zondag 07/06: chiro van 10u-12u 
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Zaterdag 13/06: chiro van 19u-21u 
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zaterdag 20/06: chiro van 19u-21u 
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Zaterdag 27/06: meer info elders in het pxke! 
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Fantitosche groetjes van jullie leiding, 











!!! ! 

 

 



Keti’s in juni 
 

We zijn al bij de laatste maand chiro van het jaar aangekomen! Wat 

gaat de tijd toch rap!! Het goede nieuws is wel dat het kamp dichter en 

dichter in de buurt komt!! Check nu het allerlaatste peeikske en 

controleer goed de dagen en uren want het programma is aangepast 

aan jullie examens. 

 

Zaterdag 6 juni van 16.15h tot … 
 
Vandaag is het jaarlijkse ZIP-toernooi! Wat houdt dit in? Een potje 
voetballen tegen andere keti’s, aspi’s en leiding van de chiro’s van 
ons gewest. Kom dus allemaal zeker tegen 16.15 naar de chiro met de 
FIETS! Een eind uur kunnen we niet meedelen omdat dit afhangt van 
hoe ver we geraken in het toernooi. 

 
 

Zaterdag 13 juni van 19h tot 21h 
 
Deze avond gaan we met iets rood en oranje spelen. Als je wilt weten 
wat dit inhoudt, moet je maar afkomen! 
 
 

Zondag 21 juni van 10h tot 12h 
 
Deze zondag gaan we is niet ’s middags maar ’s ochtends een 
spel spelen! Wil je weten wat? Dat zal je wel zien als je er bent. 
 
 
 
 

 

Zaterdag 27 juni 
 
Wat hebben we nu nog niet gedaan wat we elk jaar doen? Oh ja, We 
zijn nog niet op uitstap geweest en nog geen BBQ gehad! Dat gaan we 
dus vandaag doen. Meer info, zie elders in dit peeïkske 
 
 

 
 
 
 

En tot slot nog veel succes gewenst met jullie examens!! 
 

  



HET LAATSTE 
Het jaar is ongelooflijk snel gegaan en jullie hebben het laatste pxke nu voor jullie 

neus. Maar droevig moeten we daar niet van worden, er komen nog fijne Chiro-

momenten aan en voor het kamp worden volop plannen gemaakt. We wensen jullie 

deze maand veel sterkte met gruwelijke examens, en de Chiro staat steeds klaar als 

welverdiende en noodzakelijke ontspanning! Let op, Chiro op zaterdagavond! Eens 

kijken wat er deze maand nog op het programma staat: 

 

Zaterdag 6 juni   Zip-toernooi 
Samen met de keti's en de leiding kunnen we ons vandaag 

gaan bewijzen als stervoetballers. Ploegen van andere Chiro's 

staat klaar om compleet vernederd te worden en van het veld 

gespeeld te worden. Enfin, dat proberen we toch. Ehm, of je 

kan ook gewoon voor de sfeer en gezelligheid komen! We 

spreken af om 16u15 aan de Chiro en rijden met de fiets 

naar het park van Schoten. We komen terug wanneer we te 

veel verloren hebben  en dat is gewoonlijk rond 20-21u. Er 

zijn daar smoskes te koop, maar misschien is het nog het 

gemakkelijkste dat je zelf je avondeten meeneemt. 

 

 

Zaterdag 13 juni   Handel in verboden middelen 
Uit een recent gelekt politierapport blijkt dat er te weinig 

criminaliteit is in Brasschaat. Vooral wat betreft 

drugssmokkel is er een zwaar tekort. De bevoegde instanties 

zitten met de handen in het haar. Wij, de plaatselijke jeugd, 

zijn bereid deze schrijnende situatie recht te zetten en een 

handel op te starten in verboden middelen. Graag zien we 

jullie vandaag tussen 19 en 21u verschijnen aan onze Chiro 

poort!  

 

 

 

Zaterdag 20 juni   Het uur van Hanne en Merel 
De laatste in de rij van originele en leuke programma's: vandaag is het de beurt aan 

Hanne en Merel om ons te verrassen op een activiteit. Chiro van 20-22u! 

 

Zaterdag 27 juni   Uitstap en BBQ 
Naar goeie jaarlijkse gewoonte gaan we weer op uitstap met de hele Chiro naar een 

tropische locatie, gevolgd door onze overheerlijke BBQ. Meer informatie kan je 

ergens anders in dit wonderlijke programmaboekje vinden! 

 

Met vele chiro groetjes, 

 

Ellen & Wouter 

 

 



Leiding Chiro Bethanie 2014 - 2015 

RIBBELS                                    ribbel@chirobethanie.be MAZZELS                                  mazzel@chirobethanie.be 

Elise Ost Anne Stuer                                                    (groepsleiding) 

Rode Weg 53 Berrélei 8 

2920 Kalmthout 2930 Brasschaat 

03-295 58 18                03-663 62 26 

0487 79 76 01 0494 90 42 01 

elise@chirobethanie.be  anne@chirobethanie.be 

Jonas Torfs Jens Van't slot 

Zilverberkenlei 80 Ploegsebaan 13 

2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 

03-653 20 39 03-633 28 68 

0474 31 90 10 0493 70 87 73 

jonas@chirobethanie.be  jens@chirobethanie.be 

Britt Hellinx Marjoleine Vissers 

Lage Kaart 158b Zilverberkenlei 63 

2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 

03-653 09 14 03-663 18 26 

0478 33 44 76 0479 63 19 97 

britt@chirobethanie.be marjoleine@chirobethanie.be 

RAKWI'S                                    rakwi@chirobethanie.be TITO'S                                             tito@chirobethanie.be 

Erik De Coster Janne Torfs 

Ploegsebaan 215B Klaverheide 108 

2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 

0476 67 31 69 03-633 12 21 

erik@chirobethanie.be  0498 93 48 74 

 janne@chirobethanie.be 

Erwin Pemen Sofie Van de kerckhoven 

Ploegsebaan 201 Ploegsebaan 214 

2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 

0471 09 14 65 03-633 18 62 

erwin@chirobethanie.be 0472 62 25 59 

 sofie.vdk@chirobethanie.be 

KETI'S                                            keti@chirobethanie.be ASPI'S                                            aspi@chirobethanie.be 

Quinten Roosen  Ellen De Coster 

Van de Perrelei 44  Ploegsebaan 215B 

2660 Hoboken (Antwerpen)  2930 Brasschaat 

03-825 82 94  0476 67 34 89 

0499 31 00 80  ellen@chirobethanie.be  

quinten@chirobethanie.be  

Nick Van Thielen Wouter De Coster                            (groepsleiding) 

Ploegsebaan 225 Ploegsebaan 215B 

2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 

03-663 82 97 0476 67 33 49 

0475 56 45 82 wouter@chirobethanie.be 

nick@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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