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Belangrijke data 
 

21 oktober: Dag van de jeugdbeweging 
23 oktober: Olé Pistolé en dia-namiddag 

 



 

Hoi leden, ouders en alle geïnteresseerden! 

Hier is dan het moment waar jullie allemaal zo naar uitgekeken hebben; 

het eerste Peeïkske van het jaar is er weeral! Na een spetterende 

overgang en een spannende leidingsbekendmaking vliegen we er weer in 

met nieuwe leiding, nieuwe leden en nieuwe goesting voor een heel 

chirojaar! 

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

van je afdeling voor die maand gepland 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! 

Wij kijken er alvast heel erg naar uit om er weer volledig in te vliegen voor 

dit “chirocycle” jaar!! 

Groetjes,  

de leiding 

                                      



Lidgeld en Pxke 
 
Het lidgeld voor het werkingsjaar september-juli 
2016-2017 bedraagt 35 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 31 oktober 2016 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 Anne, Marjoleine en Lara.   
 
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 
 
23 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! 

Daarna bekijken we dan allemaal samen de foto’s van het kamp. Wij 
zorgen voor een hapje en een drankje, zorgen jullie voor de sfeer, het 
gelach en de verhalen?  Tot dan! 
 
Meer info volgt nog in een aparte brief! 
 
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 Janne of Jonas.  
 
 
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 
 
21 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 19 november (de dag voor Christus 
Koning) worden onze lokalen winterklaar gemaakt.  
Helpende handen zetten deze datum dus al in het vet 
in hun agenda!   
 
 
 
 

 
 
Dankjewel Robbe, Hanne, Kerstin, Loren en Anne 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? 

21 oktober 2016 Dag van de Jeugdbeweging Iedereen  

23 oktober 2016 Olé Pistolé + foto-namiddag 
kamp 

Iedereen  

19 november 2016 Werkdag op onze chiro Handige mama’s en 
papa’s  

20 november 2016 Christus Koning  Alle leden 

3 december 2016 Sintfuif Tito’s, keti’s, aspi’s 

4 december 2016 Sinterklaas op de chiro Ribbels, mazzels, 
rakwi’s 

18 december 2016 (in 
de voormiddag) 

Schaatsen  Alle leden 

4 februari 2017 Fakkeltocht  Iedereen  
29 april 2016 Burgerecht Iedereen 

5 – 7 mei 2015 
(VOORLOPIG) 

Kampweekend op onze 
chiro 

Alle leden 

24 juni 2017 Daguitstap + BBQ Alle leden en iedereen 

21 – 31 juli 2017 Bivak naar …  Mazzels, rakwi’s, tito’s, 
keti’s en aspi’s 

24 – 31 juli 2017 Bivak naar …   Ribbels  
 
  



Nieuw jaarthema 

Een CHIROCYCLE jaar!! 

Drie woorden: precycle, recycle en upcycle. Of in één woord: minder 

verspillen! Minder verspilling van eten, van materiaal, van water, van 

energie en van grondstoffen. Hoe? Door afval te vermijden, spullen te 

hergebruiken, of van iets ouds iets nieuws te maken. Door te ‘kringlopen’, 

dus. 

Waarom? 

Omdat onze planeet het waard is. #luchtvervuiling #plasticsoup 

#uitlaatgassen #klimaatopwarming #CO2uitstoot #broeikaseffect 

#overconsumptie #andcounting #Chiroisdetoekomst 

 

 

  

Help een handje 

en breng de fles 

naar de vuilbak! 



 
 

 … jullie nieuwe leiding staan te trappelen om er weer in te vliegen? 

 … de Ribbels 3 nieuwe leiding hebben? (Alanis, Merel en Lara) 

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

 … de Mazzels 3 nieuwe leiding hebben? (Erik, Janne en Jonas) 

 … er veel buttons zijn gemaakt op de dorpsdag? 

 … er ook wel veel volk langs is geweest? 

 … de Rakwi’s 3 nieuwe leiding hebben? (Valerie, Marjoleine, Nick) 

 … we het heel gezellig en leuk vonden op de Dorpsdag?  

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

hebben? 

 ... de Tito’s 2 nieuwe leiding hebben? (Anne en Bas) 

 … de overgang echt vettig was? 

 … de leidingsbekendmaking heel spannend was? 

 … de Keti’s 2 nieuwe leiders hebben? (Thijs en Jens) 

 … je op de Dag van de Jeugdbeweging (21 oktober) op het 

Astridplein een gratis ontbijt aangeboden krijgt? 

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

 … de Aspi’s 2 nieuwe leiding hebben? (Erwin en Ellen) 

 … iedereen altijd bij de leidingsploeg en de VB’s terecht kan voor 

vragen over vanalles? 

 … we jullie alvast veel plezier wensen deze maand!! 

 
  



 

02/10 Chiro van 14h tot 17h 

Vandaag is een speciale Chiro zondag! Jullie mogen allemaal jullie beste 

vriendje of vriendinnetje meenemen. Vandaag hebben de ribbels namelijk 

vriendjes dag, jeeeej. Ben jij ook zo benieuwd welke coole spelletjes we gaan 

spelen vandaag? Kom dan zeker naar de Chiro en vergeet je 4-uurtje niet. 

 

09/10 Chiro van 10h tot 17h  

Ja hoor, je hebt het goed gelezen. Vandaag is het een extra lange 

Chiro dag. We gaan namelijk op tocht. Het is natuurlijk niet zomaar 

een tocht. Daarom zou het heel fijn zijn als jullie allemaal verkleed 

komen als een dier. Benieuwd naar waar we op tocht gaan? Kom dan 

zeker naar de Chiro en vergeet geen stapschoenen aan te doen en 

een lunchpakket, een 4-uurtje en voldoende drinken mee te nemen. 

 

16/10 Chiro van 14h tot 17h  

Vandaag worden jullie allemaal echte bijtjes. Benieuwd wat bijen allemaal doen 

op een zondagmiddag? Kom dan zeker naar de Chiro, want vandaag spelen we 

een bijenspel. Vergeet natuurlijk ook je (bijen) 4-uurtje niet. 

 

23/10 geen chiro 

Jammer genoeg is het vandaag geen chiro . Je kan wel allemaal naar olé pistolet komen ’s morgens 

en daarna naar de foto’s van het afgelopen kamp komen kijken. Meer info vind je elders in het 

peeïxke. 

 

30/10 Chiro van 14h tot 17h  

Vandaag spelen we het mega-grote-super-coole-spookjes-Halloween-

spel. Omdat het bijna Halloween is gaan we vandaag testen of jullie  

goede spookjes kunnen zijn. Zeker naar de Chiro komen dus!  Een 4-

uurtje moet je NIET meenemen vandaag. 

 

 

 

Groetjes van jullie paarse leiding, 

Alanis, Lara en Merel 

Ribbels Oktober 



Hallo nieuwe mazzels! Wij zijn super blij dat wij jullie leiding zijn dit jaar en we gaan dat vieren met 

een eerste mega leuke maand vol kei toffe spelletjes. Lees maar snel verder om het programma voor 

oktober te ontdekken! 

02/10     Mazzeldag    14h-17h 

Vandaag gaan we kennismaken met ons afdelingsfiguurtje: Flupje 

Mazzel. En dat doen we natuurlijk met de allerleukste spelletjes! Kom je 

met ons meespelen? Zorg dan dat er een lekker vieruurtje in je rugzakje 

zit, en als dat vieruurtje nog eens geel ziet ook, dan zou dat helemaal 

top zijn! 

09/10     Tocht     10h-17h 

Jullie hebben het getroffen met jullie nieuwe leiding, want zij zijn mega goed in het 

maken van super toffe tochten! Wil je weten waar we op onze eerste tocht naartoe 

trekken? Trek dan je beste stapschoenen aan, neem een lunchpakket en vieruurtje 

mee in een rugzak die tegen een stootje kan en zorg dat je om 10h aan de chiropoort 

staat! We zorgen dat we terug zijn om 17h. 

16/10     Bosspel     14h-17h 

Kunnen jullie je goed verstoppen? Kunnen jullie als de beste in bomen 

klimmen? Wij willen weten hoe goed mazzels kunnen overleven in een bos! 

Wil jij deel uit maken van het coolste bosspel ooit gespeeld? Kom dan zeker 

naar de chiro van 14h tot 17h! Vergeet geen vieruurtje! 

 

23/10     Olé Pistolé + dia-namiddag  Info volgt later nog! 

Klaar voor de foto’s van het fantastische kamp van deze zomer? Goed! Wij ook! En omdat zoiets heel 

vermoeiend en hongeropwekkend kan zijn, doen we onze jaarlijkse brunch nog eens over! 

30/10     Halloweenspel    14h-17h 

Zijn jullie angsthazen? Of eerder durfallen? We komen het te weten op 

deze superenge griezelzondag! Benieuwd naar wat we gaan doen? 

Kom dan zeker naar de chiro vandaag! Vergeet zeker geen vieruurtje! 

 

Groetjes van jullie leiding  

  



 



TITO’S IN OKTOBER 

Woohoow, een spiksplinternieuw chirojaar gaat weer van start! Wij hebben er 

alvast megaaaa veel zin in en wij hopen jullie natuurlijk ook! Lees maar snel verder, 

want voor de eerste maand hebben we al fantastische dingen klaar staan voor 

jullie! 

ZONDAG 2 OKTOBER  

Vandaag beginnen we met een spel waarbij je heel voorzichtig moet zijn of 

je raakt besmet. Maar met wat? Als je dat wilt weten moet je zeker komen.  

Chiro van 14u tot 17u. Voor degene die het nog niet wisten, vergeet geen 

vier-uurtje!  

ZONDAG 9 OKTOBER 

Smeer de beentjes al maar in, want vandaag gaan we op tocht. Jaja, 

we horen jullie het al zeggen: ‘Huh? Het is toch niet de derde 

zondag van de maand?’ Ja dat is waar, maar soms mag je eens 

tegendraads doen. Chiro van 10u tot 17u, vergeet geen middageten 

en een 4-uurtje! 

ZONDAG 16 OKTOBER 

Hopelijk zijn jullie geen pussy’s en kunnen jullie tegen een stootje, want vandaag kan 

het er wel eens brut aan toegaan! Maar wij hebben al gezien dat jullie geen watjes 

zijn, dus dat komt goed! Chiro van 14u tot 17u, + 4-uurtje 

ZONDAG 23 OKTOBER 

Vandaag is het Olé Pistolé en dia namiddag. Meer info volgt nog!  

ZONDAG 30 OKTOBER 

Deze zondag doen we iets dat onmisbaar is  in de chiro. Je moet zeker een handdoek 

meenemen en het zou ook heel handig zijn als jullie met de fiets komen. Chiro van 14u tot 

17u, vergeet geen 4-uurtje.  

Dat was het weeral voor oktober! Groetjes van jullie spiksplinternieuwe 

supermegafantastischcoole leiding, 

Bas en Anne 
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OK(E)T(I)OBER 
Hoi allerbeste über-ketis en welkom in het eerste pxke van het jaar. Allereerst proficiat, u leest 
momenteel de geweldigste pagina in heel het pxke en nog eens proficiat want u neemt de moeite 
om op voorhand te kijken wat we gaan doen op zondag (of zaterdag (of vrijdag (of misschien wel een 
weekdag (shit ik ben aan het afdwalen en zet teveel haakjes, dat mocht ik niet doen (ik ga er NU mee 

stoppen (na nog eentje om het af te leren)))))). Enfin, hier is dus het 
keti-pxke voor oktober. 

2 Oktober 

Vandaag is het de 2de van de 2de maand van het nieuwe schooljaar 
met 2 (bijna) nieuwe leiders dus ,jullie raden het al, het is 
dubbeltjesdag. Spring dus op je tandem en kom naar de chiro van 2 
tot 5, vergeet geen dubbel vieruurtje. 

Vandaag is het de 2de van de 2de maand van het nieuwe schooljaar 
met 2 (bijna) nieuwe leiders dus ,jullie raden het al, het is 
dubbeltjesdag. Spring dus op je tandem en kom naar de chiro van 2 
tot 5, vergeet geen dubbel vieruurtje. 

9 Oktober 

Voelen jullie dat ook zo’n eng kruipend gevoel dat er iet achter je staat maar dat er niets is zodra je 
kijkt. Zo’n rilling die langs je ruggengraat rolt, de angst die het overneemt, je ademhaling die versnelt, 
je hart dat klopt in je keel. De adrenaline die door je lichaam raast van de angst. Nee? Goed, 
Halloween is namelijk nog veel te ver weg om al zo bang te zijn. Maar dat houdt ons niet tegen om 
vandaag al op Halloweentocht te gaan. Dus trek je dapperste schoenen aan en verschijn om 10 u op 
de chiro met een grellige lunch en een spookachtig vieruurtje als je durft, mwahaha. #3spooky5me 
Rond 5 uur komen we weer aan op de chiro. 

16 Oktober 

Vandaag voelen we ons echte helden we spelen het 
grote disneyspel. Dus leer maar alvast elk 
disneyliedje vanbuiten, bekijk elke film nog eens en 
zie dat je je zebra in orde hebt gebracht want 
vandaag wordt sprookjesachtig geweldig.  Sprookje 
van 2 tot 5, en vergeet geen feeëriek vieruurtje. 

23 Oktober 

Vandaag is het Olé Pistolé en diamiddag, voor meer info zie: vooraan in het pxke 

30 Oktober 

Hebben jullie vrienden? Wij weten het niet, maar na vandaag al zeker niet meer want vandaag spelen 
we het gigantische monopolylevenswegrisk-erger-je-nietzeeslagkolonisten van carcasonne-spel of 
zoiets in de aard. Wat het is verklappen we nog niet, maar hou er rekening mee dat het wel eens 
ingewikkeld zou kunnen worden. Bordspel van 2 tot 5 neem wat hersenvoer mee als 4uur. 

Ziezo dat was van de eerste volledige maand, 

Special Agent T&J over en uit. 



 

  

02/10: Dat doet de deur dicht           (14u-17u) 

Vandaag gaan we verder met wat we vorige 

zondag begonnen zijn: we gaan onze deur  (en 

lokaal) voorbereiden op een stevig en 

fantaspisch chirojaar! (Neem misschien maar 

best een slechte T-shirt/broek mee voor 

tijdens het schilderen…) 

30/10: F(r)ietstocht   (10u-17u) 

We doen origineel en we gaan de vierde 

zondag op tocht! Pak snel jullie fiets en kom 

naar de chiro, want deze tocht is nog voor 

een andere reden origineel… 

(Vergeet geen middageten) 

16/10: TIJDspel          (14u-17u) 

Pas op, we hebben geen tijd te verliezen!! 

Gaan jullie de uitdaging aan? Kom dan 

sneeeeellll naar de chiro en laat eens zien 

wat jullie kunnen! 

23/10: DIA-namiddag 

Vandaag kijken we allemaal samen naar de 

foto’s van het voorbije kamp, sfeer 

verzekerd! Meer info vinden jullie vooraan in 

dit peeïkske! 

09/10: Race tegen ’t schijt      (14u-17u) 

Je leest het goed, we racen niet tegen de tijd 

maar tegen ’t schijt… Zorg dat jullie er klaar 

voor zijn, want falen is geen optie… 

ASPI’S 

Zijn jullie er klaar voor? Wij wel!!  

De eerste echte aspimaand staat voor de deur (snap je ‘m?),  

en we gaan er een stevige LAP opgeven! (#PRANK)  

Pak zeker jullie motivatie en energie mee, en tot zondag!! 

Vele groetjes van de sPowerrangers! 

Erwin & Ellen 

 



Leiding Chiro Bethanie 2016 - 2017 

RIBBELS               ribbel@chirobethanie.be 

Alanis  Lara Torfs Merel Torfs  
Zilverberkenlei 67 Zilverberkenlei 80 Klaverheide 108 
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 
0471 38 25 51 03-653 20 39 03-633 12 21 
alanis@chirobethanie.be  0478 54 97 85 0499 93 51 90 
 lara@chirobethanie.be merel@chirobethanie.be 

MAZZELS             mazzel@chirobethanie.be 

Erik De Coster Jonas Torfs Janne Torfs 
Ploegsebaan 215B Zilverberkenlei 80 Klaverheide 108 
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 
0476 67 31 69 03-653 20 39 03-633 12 21 
erik@chirobethanie.be 0474 31 90 10 0498 93 48 74 
 jonas@chirobethanie.be janne@chirobethanie.be 

RAKWI'S                                                                                  rakwi@chirobethanie.be               

Nick Van Thielen Marjoleine Vissers Valerie Pemen 
Ploegsebaan 225 Zilverberkenlei 63 Ploegsebaan 201 
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 
03-663 82 97 03-663 18 26 0495 74 97 15 
0475 56 45 82 0479 63 19 97 valerie@chirobethanie.be 
nick@chirobethanie.be marjoleine@chirobethanie.be  

TITO’S                   tito@chirobethanie.be 

Anne Wemers Bas Symoens  
Brechtsebaan 21 Miksebaan 291  
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat  
0489 42 50 97 0468 17 40 12  
anne.w@chirobethanie.be  bas@chirobethanie.be  

KETI'S                   keti@chirobethanie.be 

Jens Van’t slot Thijs Stuer  
Ploegsebaan 13 Berrélei 8  
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat  
03-633 28 68 03-663.62.26  
0493 70 87 73 0492 62 56 62  
jens@chirobethanie.be thijs@chirobethanie.be  

ASPI'S                  aspi@chirobethanie.be 

Ellen De Coster Erwin Pemen  
Ploegsebaan 215B Ploegsebaan 201  
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat  
0476 67 34 89 0471 09 14 65  
ellen@chirobethanie.be erwin@chirobethanie.be  

VB'S  vb@chirobethanie.be 

Johan Van Looy Eve De Prins  

Ploegsebaan 66 Bredabaan 548  

2930 Brasschaat 2930 Brasschaat  

0476 56 77 68 03 298 02 26  

johan@chirobethanie.be  0499 71 64 78  

 eve@chirobethanie.be 
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