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Belangrijke Data 

14 mei: Zipmoment  



Hoi iedereen! 

Na Burgerecht (of daarvoor als jullie er snel bijzijn) is het weer tijd voor 

een nieuwe maand met een nieuw pxke. Jullie hebben het misschien al 

gemerkt maar het kan soms zelfs warm worden. Vergeet dus zeker niet 

genoeg drinken mee te nemen. En mocht je het vergeten kan je nu 

misschien ook veilig die handschoenen uit je rugzak halen en ze eindelijk 

eens wassen. Er staat deze maand weer een iets fantastisch op de agenda 

en dat is het ZIP-moment. Dan gaan we met alle chiro’s van heel het 

gewest een hele namiddag testen waarom wij nu eigenlijk de beste chiro 

zijn. Alle info daarover vinden jullie nog verder in het pxke. Het is 

trouwens ook de voorlaatste maand van het chirojaar en voor de meesten 

ook de laatste tocht dus als je nog 1 laatste keer op tocht wil voor het 

kamp is dit je laatste kans. Dan denk ik dat er genoeg gezegd is om er 

helemaal in te vliegen deze maand. 

Groetjes, 

De leiding. 

 

 

 

 

 

Hier is het dus nog te vroeg voor



  

Fiscale attesten 

Het is weer de tijd van de belastingaangiftes, en 

omdat kampen en weekends voor -12jarigen 

fiscaal aftrekbaar zijn kan u ook van ons een 

fiscaal attest krijgen. Om een attest aan te vragen 

hoeft u enkel een mailtje sturen naar: 

nick@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. Dit kan enkel nog maar 

voor activiteiten in kalenderjaar 2016 (dus vanaf vorig jaar januari). 

 

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 Thijs.  
 
 
 
 

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 mensen die zich inzetten om Burgerecht tot een goed einde te 
brengen, en aan al diegenen die lekker komen eten! Het wordt weer een 
fantastische avond! 
 

 
 
Aan alle mensen die weer rode flapjes voor ons willen bijhouden! Je vindt 
de flapjes op de producten van Appelsientje en Joyvalle en je mag je 
gespaarde flapjes afgeven aan de poort aan eender welke leiding! Per 10 
binnengebrachte flapjes krijgen wij 1 liter gratis Joyvalle AA melk op 
kamp! Meer info over de actie vind je op de website 
www.lekkeropkamp.be!  

 
             

 

http://www.lekkeropkamp.be/


 

  



Kalender 

 

Wanneer? Wat? Voor wie? 

14 mei 2017 ZIP-moment Alle leden 

24 juni 2017 Daguitstap + BBQ Alle leden en iedereen 

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

24 – 31 juli 2017 Bivak naar Graide 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. 
  



 … het deze maand weer ZIP-moment is? 

 … we daar met de hele chiro naartoe gaan? 

 … we dan op een iets ander uur als normaal beginnen? 

 … op de volgende pagina alle info over het ZIP-moment te vinden is? 

 … de ribbels samen Alanis haar verjaardag hebben gevierd? 

 … de mazzels nog steeds naar hun schat op zoek zijn? 

 … de rakwi’s superver hebben gestapt op tocht? 

 … de tito’s een superleuk weekend hebben gehad? 

 … de keti’s superlekkere dessertjes verkopen op Burgerecht? 

 … de aspi’s de hele week samen op de chiro leefden tijdens de 

leefweek? 

 … het kamp in volle voorbereiding is? 

 … maar dat er daarvoor ook nog BBQ is om het jaar af te sluiten? 

 … kangoeroes niet kunnen springen als je hun staart optilt? 

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

kan doorgeven? 

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

 … onze facebookpagina 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/


 

 

 

 

Lieve chiro-vrienden, 

Op zondag 14 mei 2017 organiseert gewest ZIP het jaarlijkse feestelijke ZIP-moment! Op deze dag 

komen honderden chiroleden en -leiding uit Brasschaat, Ekeren-Donk, Merksem, Schoten en Sint-Job 

samen om een heerlijk speelse namiddag te beleven met leeftijdsgenoten. 

 

Wat?    Een spelnamiddag voor alle chiroleden en hun leiding.  

Waar? In Hof de Bist, Ekeren. Wij voorzien een kiss-and-ride zone, maar 

houden nog meer van fietsers!  

Wanneer? Om 13.30u beginnen we met een startshow, om 14u start de strijd 

om de … los. Om 17u is het einde van de dag voorzien met een korte 

slotshow waarop iedereen welkom is. We tonen dan wat we allemaal 

deden deze namiddag, zingen samen uit volle borst en bekijken het 

einde van het spannende toneel.  Rond 17.30u kan iedereen weer 

naar huis vertrekken.  

Hoe gaan we daar naartoe? Tito’s, keti’s en aspi’s verzamelen om 12u45 op de chiro met onze 

fiets (vergeet geen slot!) om samen naar Ekeren te fietsen. Na afloop 

fietsen we ook samen weer richting Brasschaat (en mogen jullie 

onderweg afslaan naar huis).  

 Ribbels, mazzels en rakwi’s verzamelen om 13u30 aan de ingang van 

het park (naast Taverne Hof de Bist). Na de slotshow om 17u (waar 

mama en papa dus ook naar mogen komen kijken) mogen jullie weer 

opgehaald worden. 

Wat breng je mee? € 1 en eventueel nog een flesje water. Voor een feestelijk vieruurtje 

wordt gezorgd!  

Waarom?  Omdat samen spelen met allemaal chiromensen hét leukste is wat er 

bestaat! Wij amuseren ons deze middag te pletter! ☺  

 

Ook onze chiro zal aanwezig zijn op het ZIP-moment. De chiro-activiteit zal dus voor een keer niet 

gewoon op ons terrein doorgaan. Hopelijk komen jullie met velen mee naar Ekeren, zo kunnen we 

laten zien dat onze chiro écht leeft! Wij kijken er al enorm naar uit.  

 

Tot binnenkort!  

Chirogroeten van de leiding 



  

Het is alweer mei, en weten jullie wat ze zeggen? In mei leggen alle ribbels een ei! Oeps nee, alle 

vogels leggen een ei… Ben je al benieuwd wat we deze maand allemaal in petto hebben voor jullie? 

Lees dan maar snel verder! Het gaat weer een superleuke maand worden en hopelijk komt de zon al 

wat meer piepen! 

7 mei 

   Wil je graag weten wie van de groep het beste is in 101 verschillende opdrachtjes? Of kan 

de leiding dit toch nog net iets beter? Kom jezelf bewijzen vandaag op de chiro! Chiro van 14 

uur tot 17 uur en vergeet geen 4-uurtje dat je veel energie en kracht geeft, het kan namelijk 

van pas komen! ☺  

14 mei 

Vandaag is het zipmoment. We gaan spelletjes spelen met een  aantal chiro’s samen. Ben je 

benieuwd welke leuke spelletjes we gaan spelen en met wie precies? Dan moet je zeker komen! 

Deze zondag gaat door in Hof de Biest in Ekeren en begint om 13u30. Meer info volgt nog in een 

aparte brief! 

21 mei 

Trek die stapschoenen nog maar eens aan want vandaag gaan we weer op tocht, jippie! Chiro van 10 

uur tot 17 uur. Neem zeker genoeg drinken mee want het kan al eens warm worden in mei. Vergeet 

geen middageten en een 4-uurtje!  

28 mei 

Hoeveel weet jij van de chiro? Of gaan we helemaal niets over de chiro vragen? Kom zeker naar de 

chiro en laat zien dat jij de meeste (on)nuttige en interessante weetjes kent! Chiro van 14 uur tot 17 

uur en vergeet geen 4-uurtje!  



 

 

 

7 mei     Wie heeft de schat gestolen?   Chiro van 14h tot 17h 

 

Op onze tocht van vorige maand waren we op zoek naar een 

echte schat, maar toen we eindelijk op de vindplaats 

aankwamen, bleek dat die gestolen was! Wij willen nog steeds 

wel die schat hebben, dus willen jullie ons helpen om uit te 

vinden wie onze schat gestolen heeft?  

Vergeet vooral geen vieruurtje om op krachten te blijven! 

 

14 mei     ZIP-moment     

We hopen dat alle mazzels er bij kunnen zijn om de andere chiro’s van ons gewest te kunnen 

verslaan! Meer info vind je elders in het pxke!       

21 mei      Tocht     Chiro van 10h tot 17h 

 

Het is weer de derde zondag van de maand en dat wil zeggen dat we 

op tocht gaan! Naar waar zouden we stappen? Hoe gaan we daar 

geraken? Gaan we ook nog leuke spelletjes doen? Kom naar de chiro 

en je weet het!  

Vergeet geen goede stapschoenen, lunch, vieruurtje en genoeg 

drinken! 

 

28 mei      Strijd om de schat   Chiro van 14h tot 17h  

Op de eerste zondag van deze maand hebben we eindelijk 

ontdekt wie onze schat gestolen heeft, maar daarmee hebben we 

ze nog niet terug natuurlijk… Willen jullie ons helpen om onze 

schat terug te krijgen van die boeven? 

Vergeet geen krachtgevend vieruurtje! 

 

 



 



Tito’s mei 
 

Het is weeral mei en dat betekent dat het kamp er al bijna is. Nog maar twee 

maanden!!! We hebben wel nog enkele topactiviteiten klaarstaan. Lees dus maar 

snel verder!  

 

  

7 mei 

Vandaag is Bas op eindejaarsreis ☹. Maarrrrrr… 

niet getreurd, want het zal minstens even plezant 

zijn zonder 😊. Wat Anne voor jullie in petto 

heeft, zien jullie dan wel. Chiro van 14-17*. 

*vergeet geen vieruur 

14 mei 

Vandaag is het 

ZIP-moment. 

Meer info vind 

je elders. 

21 mei 

Tocht! Maar niet zomaar een tocht, want Anne is 

er niet en we gaan niet te voet. (maar met de 

fiets) Het is dan ook ineens de laatste tocht van 

het jaar ☹. Chiro van 10-17* vergeet geen 

middageten en een fiets (duh). 

28 mei 

Om ons kamp extra 

leuk te kunnen maken 

gaan we vandaag 

mensen hun geld 

aftroggelen, euh ik 

bedoel, dingen 

verkopen. Chiro van 

9.30-13.30    

Titogroetjes van jullie leiding 

B 
ANNE 
S 



tito’s 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terwijl we nog met onze pootjes omhoog lagen na de fantastisch leuke leefweek, deden we een 
poging tot het maken van een peeïkske voor MEI! Zoals jullie zien liggen nog niet alle dagen vast, het 
voorlaatste weekend is flexibel: dat leggen we vast nadat we jullie mening gehoord hebben! ☺ 
Verder hebben wij er al superveel zin in omdat we jullie graag zien! (groene vlag?) Groetsels! 
 

 

 

Zip zip zip, hoera! Deze 
maand is het weer 
zipmoment! We spelen weer 
een groot samenspel met 
andere chiro’s en andere 
afdelingen, dat wordt 
sowieso plezant en 
spectaculair! Meer info 
elders in het peeikske! 

 

 

Last but not least gaan we 
vandaag de Tito’s nog eens 
een spel bezorgen als nooit 
te voren, die gaan niet 
weten wat hen overkomt! 
Aspizondag, de laatste! ☺  
13u- 17u30 

 

 

Sommigen onder jullie 
hebben al kennis gemaakt 
met groene vlag, gele vlag, 
rode vlag, ZWARTE VLAG!! 
Daar gaan we vandaag een 
variantje op doen, à la 
preleiding met een twist! 
Aangezien de examens al 
dichterbij komen, doen we 
gezellig avondchiro ☺ 
19u-22u 
(deze keer slagroom wel 
aanwezig) 

 

 

Af en toe loeren wij eens op 
de Bucketlist, en daar stond 
dat we nog naar DE ZEE 
willen. We zouden dat graag 
dit weekend doen, op 
zaterdag, en als dat niet 
gaat, op zondag! Meer info 
volgt ☺  



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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