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  Belangrijke Data 

8 januari: geen chiro  

4 februari: fakkeltocht  
 



 

Gelukkig nieuwjaar iedereen!!! 

 

We hopen dat iedereen genoten heeft (en aan het genieten is) van een 

toffe, ontspannende en gezellige vakantie, met vele cadeautjes en 

familiefeesten en alles wat er verder nog bij een kerstvakantie hoort!  

 

De leiding heeft tussen het feesten en studeren door natuurlijk weer tijd 

gevonden om wat programma’s in elkaar te steken, en jullie kunnen zoals 

elke maand hier weer lezen wat jullie te wachten staat! 

 

Ook al is het nu januari, het blijft natuurlijk koud en soms ook nat en 

daarom raden wij iedereen nog steeds aan om een warme jas en 

misschien zelfs een muts en handschoenen aan te doen. Ook is het om 5 

uur al best donker dus kan het zeker geen kwaad om te zien dat je gezien 

wordt. Dus een fluovest en een werkend fietslicht is dus zeker aan te 

raden. Want, wij vinden dat CHIRO MOET GEZIEN WORDEN!! 

 

Wij zijn er in elk geval weer helemaal klaar voor, jullie ook? 

 

Groetjes, 

De leiding. 

 

 

  



 



Dankzij Cera, konden wij nieuwe tenten kopen 
waar we goed en droog mee op kamp kunnen. 
Dus vandaar nog een hele grote en 
welgemeende DANKU aan Cera om ons te 
sponsoren. 

 

 

 

Cera, samen investeren in welvaart en welzijn 

Samen met zo’n 400.000 vennoten investeren we in onze samenleving en 
bouwen we aan een sterke coöperatie. Door de krachten te bundelen 
creëren we samen economische en maatschappelijke meerwaarde op drie 
vlakken: 

 We zorgen als belangrijke aandeelhouder voor sterke fundamenten 
van KBC Groep 

 We realiseren positieve impact in onze samenleving 

 We genieten van unieke voordelen 

Geïnspireerd op de coöperatieve waarden van Raiffeisen vormen 
samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen, al meer dan honderd 
jaar de basis voor ons ondernemerschap.  

Cera, diep geworteld, breed vertakt 

Meer info: www.cera.be.  

  

http://www.cera.be/


  

 

GROOT NIEUWS 
Onze Chiro heeft een nieuwe VB, niemand minder dan Jan Ardies 

(herkenbaar op de foto hieronder). Voor de mensen die niet weten wat 

een VB allemaal doet hebben wij hieronder een kort overzichtje gemaakt.  

 

Een VB is… 

… een ruggensteun: de VB ondersteunt de groep 

(en groepsleiding), bij hun taken en als individu. 

Hij/zij is ook een vertrouwensfiguur en staat 

steeds klaar voor een goede babbel. 

 

… een confrontatiefiguur: de VB kan de zaken van een andere kant 

belichten en zo beslissingen helpen maken. Hij/zij ziet de zaken vaak 

vanuit het perspectief van de ouders, iets wat voor de chiroleiding soms 

moeilijk kan zijn. 

 

… een bruggenbouwer: de VB kan als tussenpersoon dienen voor ouders, 

parochie, gemeente,… en zo bruggen bouwen tussen de chirowerking en 

alles daarrond. 

 

… een inspirator: een VB zorgt ook voor veel enthousiasme, een leuke 

babbel, een schouderklop, feedback, gezellige momenten,… en inspireert 

de leiding om het beste uit zichzelf te halen. 

Kortom echt gewoon een topper om erbij te hebben.  



  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. 



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! 
 

!!! LIKE ONS OP FACEBOOK !!! 

Chiro Bethanie heeft nu een eigen Facebookpagina, waar 

jullie het peeïkske, informatie, foto’s, nieuwtjes en sfeer 

en gezelligheid kunnen vinden!  

Like ons op https://www.facebook.com/chirobethanie/, 

zodat jullie steeds mee van alles op de hoogte zijn!  

  

https://www.facebook.com/chirobethanie/


 



 
 
Aan alle ouders die het schaatsen mee in goede banen hebben geleid, op 
en naast de schaatsbaan! 
 

 
 
Aan de twee Zwarte Pieten die zich weer een hele middag van hun beste 
kant hebben laten zien! 
 

 
 

Ook een DANKJEWEL aan Cera, zij steunden de aankoop van nieuwe tent 

voor Chiro Bethanie 

 

 

  



Kalender 
 
OPGELET!! Het kampweekend is verzet naar 10-12 maart, kunnen jullie 
dat a.u.b. allemaal aanpassen in jullie agenda? 
 

Wanneer? Wat? Voor wie? 

13-15 januari 2017 Aspiweekend Aspi’s 

4 februari 2017 Fakkeltocht  Iedereen  

10-12 februari 2017 Ribbelweekend, 
Mazzelweekend, 
Ketiweekend 

Ribbels, Mazzels, Ketis 

10-12 maart 2017 Kampweekend op onze 
chiro 

Alle leden 

17-19 maart 2017 Rakwiweekend Rakwi’s 

21-23 april 2017 Titoweekend Tito’s 

29 april 2017 Burgerecht Iedereen 

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  

 

Niet Vergeten 
Er zijn nog een heel aantal mensen die nog geen lidgeld 
betaald hebben. Zonder lidgeld kunnen wij uw kind niet 
verzekeren. Het lidgeld bedraagt   € 35 en mag u 
overschrijven naar rekeningnummer BE40 9797 8946 9463  BIC: ARSP BE 
22 op naam van Chiro Bethanie, Ploegsebaan 273, 2930 Brasschaat; met 
vermelding van ‘naam lid en afdeling’. Alvast bedankt. 
  



 … we weeral een nieuw jaar gestart zijn? 

 … we blij zullen zijn als we al jullie snoetjes na zo lang terugzien? 

 … Chiro Bethanie een nieuwe VB heeft? 

 … die VB Jan Ardies heet? 

 … hij dus (net als Eve) onze leidingsploeg ondersteunt? 

 … jullie nog meer informatie kunnen vinden over wat een VB doet in 

dit peeïkske?  

 … we dankzij Cera nieuwe tenten hebben kunnen kopen? 

 … de Ribbels een groot bosspel hebben gespeeld? 

 … de Mazzels een nog groter bosspel hebben gespeeld? 

 … de Rakwis kei-enthousiast waren over sinterklaas? 

 … de Titos een vers geschilderd lokaal hebben? 

 … de Ketis het coolste kerstfeestje hebben gehad? 

 … de Aspis nog altijd geen kerstfeestje hebben gedaan?  

(maar dat gaan inhalen op weekend?) 

 … we nog steeds van een aantal mensen lidgeld verwachten? 

 … iedereen die geen mails aankrijgt nu via onze site zijn/haar info 

kan doorgeven? 

 … je daarvoor even moet doorklikken naar ‘Word Lid!’? 

 … onze facebookpagina nog steeds minder likes dan leden heeft? 

 … deze nog steeds te vinden is op 

https://www.facebook.com/chirobethanie/  ? 

 … je deze dus best even kan liken zodat je AL onze updates krijgt? 

 … er ook altijd foto’s van activiteiten zijn terug te vinden op de site 

van Chiro Bethanie? 

  

https://www.facebook.com/chirobethanie/


Ribbels in Januari 
De eerste maand van het nieuwe jaar is er weer. Het is een koude maand, met 
misschien een beetje sneeuw. We gaan er weer een kei toffe Chiro maand van 
maken!! 

01/01 

GELUKKIG NIEUWJAAR!! 

Vandaag is het spijtig genoeg geen Chiro.  

 

08/01 

Vandaag is het spijtig genoeg nog geen Chiro. Terwijl de leiding 

goed aan het blokken is, mogen jullie nog even genieten van die 

welverdiende vakantie. 

 

15/01  14h00 – 17h00 

Jeeeeej, vandaag is het eindelijk terug Chiro! We gaan 

zelfs iets kei speciaal doen. Samenspel met nog 2 andere 
groepen en dus ook met andere leiding. Ben jij benieuwd 

met wie dat allemaal zal zijn? Kom dan zeker naar de Chiro 

van 14h tot 17h en vergeet je 4-uurtje niet! 

 

22/01  14h00 – 17h00 

Jaja, vandaag doen we een mega super geweldig fantastisch coole 

quiz. Benieuwd wat voor speciale quiz dit gaat zijn? Kom dan zeker 

en vast naar de Chiro van 14h tot 17h en vergeet je 4-uurtje niet! 

 

29/01  10h00 – 17h00 

Joepie, vandaag gaan we nog eens op tocht. Natuurlijk zal het weer geen 

gewone tocht zijn. Ben je benieuw naar waar we gaan? Kom zeker naar de 
Chiro van 10h tot 17h en vergeet geen warme kleren, stapschoenen, 

middageten, 4-uurtje en voldoende drinken. 

Happy new year en dikke kussen, 

Alanis, Lara & Merel 

   



 

 

 

 

Liefste Mazzels 

 

 

Het is het begin van het nieuwe jaar, 

Dus hebben wij ook weer ons briefje klaar. 

Vol met heel veel leuke spelen, 

Voor onze allerbeste gelen. 

 

We maken er dit jaar weer het beste van, 

samen op onze chiro, waar alles kan. 

Hebben jullie er ook al zin in? 

Dan is het misschien eens tijd dat ik eraan begin! 

 

 

1/1 en 8/1: De kerstvakantie is nog bezig, 

op de chiro zijn we dus nog even afwezig. 

Zorg maar dat je goed uitgeslapen bent hoor, 

want in het kort gaan we er weer voor! 

 

15/1 (14h-17h): wat geven paars, geel en groen? 

Vandaag is er op de chiro wel heel wat te doen. 

We gooien alles door elkaar, 

het wordt heel leuk, kom zeker maar! 

 

22/1 (14h-17h): Vandaag doen we nog eens raar 

de aspi’s staan helemaal voor jullie klaar! 

Maar wat zijn zij allemaal van plan? 

Dat is een geheim, dat zien jullie dan! 

 

29/1 (10h-17h): Vandaag zijn het echt geen grappen, 

we gaan nog eens goed mogen stappen. 

Wat jullie vandaag zeker niet mogen vergeten, 

is jullie middageten! 

 

 

 

Jullie (b)engeltjes 

Janne, Jonas & Erik 

Brasschaat, 1 januari 2017 

  



 

 



TiTo’s januaRi 
Een nieuw jaar, een nieuwe ik. Als 2016 een beetje tegenviel hopen we dat je in 2017 toch (een deel) van 

je dromen kan waarmaken. Vrienden, liefde, punten… en zo veel meer. Als 2016 een goed jaar was, nog 

een keer hetzelfde hé. En nu al dat zeemzoet gezever aan de kant geschoven kan worden kunnen jullie 

nu genieten van ons geweldige programma om 2017 mee te beginnen!! 

8 januari 

Ja, lap, da begint hier al goed. Wij beloven jullie een 

geweldige start van 2017 en wat gebeurt er… geen 

chiro . Maar niet getreurd, we zullen voor de rest 

maar extra hard ons best moeten doen zeker.  

 

14 januari 

Vandaag doen we iets dat we dit jaar nog nooit gedaan 

hebben: een avond/nachtspel. Begin al maar schrik te krijgen, 

want wat jullie dan gaan meemaken zal jullie nog voor lange 

tijd bij blijven. Of niet. We zullen zien. 

Chiro van 19.00 tot 21.30, vergeet je vieruurtje. 

22 januari 

Anne heeft examens en gaat er niet bij kunnen zijn . Maar 
niet getreurd, want er zal/zullen special guest(s) Bas komen 
helpen. Wat die voor jullie in petto hebben is nog af te wachten. 
Chiro van 14.00 tot 17.00 vergeet geen vieruurtje. 

29 januari 

Yes!! Eindelijk nog eens tocht, en jullie weten wat dat 

betekent. Smeer je benen al maar in (en doe misschien 

handschoenen ofzo aan) want we gaan onze nabije en 

niet zo nabije omgeving verkennen. Chiro van 10.00 tot 

17.00 vergeet zeker geen middageten en een vieruur (en 

drinken). 

 

Nieuwjaarsgroetjes van jullie favoriete leiding 

Anne en Bas 

 



  

 

  

1/1: Vandaag is het de eerste 
dag van het nieuwe jaar 
joepie!!! Maar het is 
daarom ook geen chiro 
 In plaats daarvan 
mogen jullie allemaal naar 
een familiefeest, indien 
mogelijk allemaal het zelfde 
dat zou cool zijn. En een 
gelukkig Nieuwjaar 
iedereen! 

8/1: Eindelijk, de eerste keer 
GEEN chiro van het jaar. 
Jullie staan alvast te popelen 
om eraan te beginnen, maar 
wij niet want het is dus geen 
chiro. Waarom niet? Kom het 
niet ontdekken van 2 tot 5 of 
wanneer dan ook want er gaat 
niemand zijn 15/1: Hmmm, nu begint het toch al lang 

geleden te worden dat we elkaar nog 
gezien hebben daarom is het vandaag 
Blast from-the-past-dag. Je zou wel eens 
oude bekenden kunnen tegenkomen 
vandaag, maar niet jullie eigen leiding 
want die heeft examens. Déja vu’s van 2 
tot 5 vergeet geen retro-vieruur. 

21/1: Januari komt van de romeinse God 
Janus, die keek zowel naar de toekomst 
als naar het verleden. Vandaag kijken we 
(nog maar eens) naar het verleden en 
komen we weer een oude bekende tegen. 
Maar ook Jens dus dat maakt alles weer 
goed natuurlijk. Avondspel van 19u tot 
22u. TIP: De oude bekende is jullie 
rakwileiding geweest in het jaar waar de 
foto van is 29/1: De ketis hebben dit jaar de eer om als 

tweede een aspizondag te ondergaan. En dat is 
dus vandaag. Aspi-toestanden van 10 tot 5, je 
hoeft geen middageten maar wel een 4uurtje 
mee te nemen. 

 

 

KETI’S IN JANUARI 



 

  

ASPI’S in JANUARI 
GELUKKIG NIEUWJAAR!  

(Rosaline was eerst maar we zeggen het toch nog maar eens!)  
We hebben jullie kei hard gemist en we zijn dan uit pure miserie maar kei hard bezig 

geweest voor het weekend dat er DEZE MAAND AL aankomt!!! :D Jullie krijgen daar nog 
een aparte brief voor met alle nodige en onnodige info  

A 
S 
P 
I 
S 

29/01 
 

Nog 
steeds 
geen  
chiro 

Meer 
info 
volgt 
nog  

Tocht van 
10u tot 
17u, geen 
middag-
eten, wel 
4u’tje  

   

zijn de 
beste 

PS. Voor 8 januari zoeken we nog wel een momentje waarop iedereen even kan 
om de aspizondag eens te bekijken! Wij staan alvast te trappelen, tot snel!! :D 

Eurwin en Ellen 



Leiding Chiro Bethanie 2016 - 2017 

RIBBELS               ribbel@chirobethanie.be 

Alanis Swysen 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 75 
 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 

Eve De Prins Jan Ardies  

Bredabaan 548 de Burletheide 16  

2930 Brasschaat 2930 Brasschaat  

03 298 02 26 0496 69 54 48  

0499 71 64 78   

eve@chirobethanie.be jan@chirobethanie.be 
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