
Peeïkske  
Juni 2017 

 
 

 
  

Belangrijke Data 

24/06: Uitstap + BBQ 

30/06: Laatste datum kampinschrijving 



Hoi iedereen! 

Wie had dat kunnen denken, het is weer zover, hoe is het zo snel kunnen 

gaan... De laatste chiromaand breekt aan! Gelukkig wordt het niet zomaar 

een chiromaand, we geven er nog een laatste keiharde lap op met 

superleuke programma's en een fantastische uitstap, gevolgd door de 

beste BBQ van het jaar! Als jullie die BBQ net als wij voor geen geld willen 

missen, kijk dan even verder in dit peeikske voor alle verdere info om in te 

schrijven!  

Na deze maand volgt dan natuurlijk het langverwachte kamp, vergeet ook 

zeker niet om jullie daarvoor in te schrijven! Bij vragen over het kamp of 

over andere dingen kunnen jullie natuurlijk ook bij ons terecht. 

Hopelijk zien we jullie allemaal nog vaak op de chiro tijdens deze laatste 

chiromaand, en alvast veeeeel succes met de examens en de toetsen! 

Groetjes, 

De leiding. 

 

 

 

 

 

Nu is het hier wel tijd voor



24 Juni: Zwemmen en Barbecueën 
We beginnen nu aan de laatste maand dus daarom even wat info over de afsluiter van het 

chirojaar. We gaan zoals altijd op uitstap naar de Mosten om daarna nog eens samen te 

genieten van een superlekkere BBQ. 

Alles wat je moet weten over de uitstap naar de Mosten 

Vertrek en aankomst: We vertrekken om 9:00 met de bus aan de Chiro. We vertrekken rond 

16:20 terug in de Mosten dus we zijn tegen 17:20 terug op de Chiro. 

Wat neem je mee:  

• Zwembroek/badpak/bikini (je kan die al onder je kleren aandoen bij vertrek dan kan 

je sneller het water in) 

• Een handdoek 

• Middageten 

• Een vieruurtje 

• Meer dan genoeg drinken 

• Zwembandjes  

• (Hopelijk) zonnecrème 

• (Hopelijk geen) regenjas 

Alles wat je moet weten over de BBQ 

Om samen met jullie het jaar op een keitoffe manier te eindigen zijn jullie allemaal 

uitgenodigd op onze BBQ.  

Waar: Op de chiro 

Wanneer: vanaf 17u tot het kampvuur uitgaat 

Inschrijven: Laat even weten of je komt via deze 

website: goo.gl/ChfqPU 

Helpen: Maar zoals jullie wel weten zijn wij aan 

het zwemmen daarom vragen we enkele 

helpende handen om groentjes te komen snijden 

op zaterdag vanaf 14u. Als je kan en wil komen 

laat dan iets weten via: 

elke.troubleyn@telenet.be.  

 

mailto:elke.troubleyn@telenet.be


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 al degenen die willen komen helpen met groentjes snijden voor onze 
fantastische jaarlijkse BBQ! 
 

 
 
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? 

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 
Het is weer de tijd van het jaar om jullie in te schrijven 
voor ons kamp! Vergeet jullie dus zeker niet op tijd 
(voor 30 juni) in te schrijven:  

• Mazzels, Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s betalen 120 euro 

• Ribbels betalen 100 euro 
Vanaf het derde kind in je gezin, krijg je 10 euro korting. 
 
Eventjes verduidelijken: In jouw gezin zitten 1 tito, 1 rakwi, 1 mazzel en 2 
ribbels. De tito en rakwi betalen elk 120 euro, de mazzel betaalt 110 euro 
en de ribbels betalen elk 90 euro. 
 
Het bedrag kan gestort worden op het rekeningnummer BE40 9797 8946 
9463 op naam van Chiro Bethanie. Om verwarring te vermijden, vragen 
we jullie om een duidelijke mededeling toe te voegen aan uw betaling. 
Graag vermelding van naam en afdeling! 
 
Indien deze prijs financieel niet haalbaar is, mag u altijd de groepsleiding 
en/of volwassen begeleiding aanspreken. Samen zoeken we dan naar een 
gepaste regeling zodat iedereen mee op kamp kan! 
 
  



 … dit de allerlaatste chiromaand is? 

 … daarna het langverwachte kamp eindelijk komt? 

 … wij blij zijn dat het zo'n goed weer is? 

 … wij hopen dat jullie ook aan zonnecrème en dergelijke denken? 

 … de ribbels heel goed kunnen quizzen? 

 … de mazzels weer op zoek gingen naar de gestolen schat? 

 … de rakwi’s een speciale verjaardagstocht deden? 

 … de tito’s een superleuke fietstocht deden? 

 … de keti’s een zeer geslaagde vlottentocht deden? 

 … de aspi’s in mei een dagje naar de zee geweest zijn? 

 … we hopen jullie allemaal nog veel te zien op de chiro? 

 … we ook hopen op een geslaagde BBQ? 

 …  die BBQ alleen maar geslaagd kan zijn met jullie erbij? 

 … 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/


RIBBELS IN JUNI  
Dit is officieel het laatste pxke van het jaar , maar niet getreurd dit betekent 

ook dat ons kamp dichterbij komt!! Ben je benieuwd naar wat we deze 

laatste maand allemaal gaan doen? Lees dan maar snel verder!  

4 juni 2017  
Vandaag gaan we grote, kleine, hoge, lage, zotte, gekke, leuke spelletjes 

spelen en die spelletjes worden gekozen door jullie! Dus wil jij jouw favoriete 

spelletje spelen kom dan naar de chiro van 14u-17u en vergeet zeker geen 

vieruurtje!!  

 

 

11 juni 2017 
Jammer genoeg kunnen Alanis, Merel en Lara vandaag niet komen, maar wij 

hebben gezorgd voor 2 fantastische, coole, geweldige verrassingsleiding 

Chiro van 14u-17u, vergeet geen overheerlijk vieruurtje! 

 

18 juni 2017  
Ook vandaag zit jullie leiding nog achter de boeken, maar ook vandaag 

hebben ze ervoor gezorgd dat jullie nog altijd een onvergetelijke zondag 

hebben, benieuwd wie leiding gaat geven en wat ze met jullie van plan zijn 

kom dan naar de chiro van 14u-17u en vergeet geen4-uurtje! 

   

24 juni 2017 
Vandaag is het de laatste zondag van juni, wat betekent UITSTAP met erna  

een heerlijke BBQ, meer info volgt!  

 

 

Z      NNIGE GROETEN VAN JULLIE FAVORIETE LEIDING 

ALANIS, MEREL EN LARA  

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag allerliefste mazzels, de laatste maand van het jaar is begonnen, nog een paar chiro 
zondagen te gaan en dan is het tijd voor kamp!  
 

 

Wil je al weten wat wij deze maand gaan doen? Lees dan maar snel verder, als je goed oplet 
weet je al wat je kan verwachten! 
  
Zondag 4/06:  
Vandaag hebben we voor jullie veel spelletjes op de planning staan, maar niet zomaar 
spelletjes. Speciale spelletjes... Als je wil weten wat voor spelletjes, moet je maar eens kijken 
welk woord je kan maken met de dikke onderlijnde letters... Chiro van 14h-17h. Een stevig 4-
uurtje zal zeker we van pas komen! 
 
 
 
 
 
Zondag 11/06: 
Vandaag gaan we met 3 dingen 
spelen, en samen kunnen we 
daar heel leuke dingen mee 
doen.  
Deze 3 woorden zitten in de 
woordzoeker hiernaast verstopt, 
ze kunnen staan van links naar 
rechts of van boven naar 
beneden, zoek maar!  
Chiro van 14h-17h. 
Denk ook aan je 4-uurtje! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 18/06: 
Vandaag gaan we nog een laatste op tocht, maar we gaan dat niet gewoon doen. 
We gaan op tocht over de zachtste paadjes in Brasschaat, met los zand tussen onze tenen, 
zacht gras onder onze voeten, en voor wie dat wil zelfs wat water of modder om een beetje 
in weg te zakken. 
Kunnen jullie al raden wat voor tocht het wordt? 1 ding is zeker, onze schoenzolen zullen we 
vandaag niet veel verslijten ☺ 
Chiro van 10h-17h. Vergeet je avontuurlijk middageten en 4-uurtje niet! 
 
 
Zaterdag 25/06: 
Over vandaag niet echt een raadsel, jullie kunnen het waarschijnlijk al wel raden? 
Onze jaarlijkse uitstap en BBQ! 
Meer informatie vinden jullie op een andere plaats in het pxke (dus toch nog een beetje 
zoeken!) 
 

Enthousiaste groetjes van jullie leiding! 
Janne, Jonas en Erik 



 



 TITO’S IN JUNI 

We zijn al aan de laatste maand van het jaar  Wauw, wat een jaar met 

jullie, wij vonden het al super plezant en we voegen er nog een super 

plezante maand aan toe en daarna (eindelijk) kaaaaaamp!! Jammer genoeg zijn 

het in juni ook examens, maar wij zorgen voor de allerleukste ontspanning 

tijdens het studeren. 

3 juni  

Kom vanavond zeker af, want wij doen een  

super graaf bosspel! Niet te missen dus!   

Chiro van 19u tot 21u30         

 

10 juni 

Anne is al druk aan het leren voor de examens dus 

zij is er niet bij. Maaaar Bas brengt 2 

special/mystery guests mee. Wil je weten wie dit 

zijn? Zeker komen dan, want dit wordt een super 

goede ontspanning tijdens het leren! Chiro van 

19u tot 21u30 

17 juni  

Bas is er niet en Anne ook niet! Oei wat nu? Na lang 

zoeken vonden we een oplossing: samenspel met keti’s 

en aspi’s! Super tof! Kom af met velen, zodat jullie 

de tito’s goed kunnen vertegenwoordigen. Chiro van 19u 

tot 22u  

24 juni  

Om het jaar goed af te sluiten, is er natuurlijk 

onze jaarlijkse uitstap naar de Mosten en ’s 

avond een BBQ. Zeker komen!!! Meer info vind je 

ergens anders in het pxke.  

 

Dat was het alweer voor juni! Super veel 

succes met jullie examens! Efkes knallen en dan vakantie!! 

Tot op kamp liefste leden!  

Groetjes van de beste leiding,  

Bas en Anne ☺  
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jullie laatste maand als echt lid! Dat is pas echt een tranenopwekker!! 

Maar geen nood we gaan er een fantastische laatste maand van maken!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hopen dat jullie er allemaal kunnen zijn in deze zaterdag maand 

Van jullie Aspitastische leiding E…n. 

Zaterdag 10 juni 

We hebben bezoek van een 

special guest! Wie zal het zijn 

en wat zullen we doen, zal je 

moeten ontdekken. Chiro van 

19h-22h 

Zaterdag 24 juni 

UITSTAP!!! 

BBQ!!! 

Info elders in het 
pxke 



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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