Peeïkske
Oktober 2017

Belangrijke Data
15/10: Olé Pistolé + Dianamiddag

Hallo iedereen,

Jullie zijn momenteel het allereerste peeikske van dit jaar aan het lezen!
Wat een memorabel moment, want dat betekent dat de chiro écht terug
van start gaat. We vliegen er deze maand al goed in, met op 15 oktober
Olé Pistolé en de dianamiddag. Meer info hierover staat verder in het
peeikske.

De zomer is jammer genoeg al voorbij, wat betekent dat de herfst zijn
intrede maakt! De blaadjes verkleuren, de kastanjes liggen voor het
oprapen en de vogels vertrekken naar het zuiden… Dat betekent dus ook
dat het kouder wordt, vergeet je dus niet warm aan te kleden als je komt
spelen. Het wordt ook vroeger donker, denk dus zeker aan verlichting als
je met de fiets komt!

Lees dit peeikske zeker grondig door, aangezien het volstaat met
interessante info en data voor het komende jaar!

Groetjes van de leiding

Het nieuwe chirojaar is ondertussen alweer begonnen, maar dat houdt ons niet tegen om
even terug te blikken naar het afgelopen kamp in Graide! Dit gebeurt, zoals elk jaar, op
onze dianamiddag, waar we de foto’s van het voorbije kamp bekijken. Deze gezellige
terugblik wordt ook weer dit jaar voorafgegaan door Olé Pistolé, waar wij een heerlijke
lunch aanbieden. Dit alles zal plaatsvinden op 15 oktober 2017.
Even wat praktische informatie:
Wanneer?
Waar?
Prijs?
Inschrijven?

15 oktober 2017, van 11u30 tot 13u30.
D’Ouwe Kerk, Zaal Tijl (Lage Kaart 644)
-12 jarigen: €4 pp, +12 jarigen: €5 pp (ter plekke betalen)
• Vul onderstaand strookje in en bezorg het aan iemand van de
leiding
• Vul het online formulier in:
https://goo.gl/forms/bflH7MYwP1Q1Qw3E2
• Doe dit voor 8 oktober! Zo kunnen we genoeg pistolets
voorzien ☺

Tussen 12u00 en 15u00 organiseren we een fotozoektocht doorheen de omgeving. Iedereen
kan en mag meedoen! Je kan starten wanneer je wil, maar zorg ervoor dat je om 15u00
terug bent, want dan begint de dianamiddag, waar iedereen naar de foto’s van het kamp in
Graide kan komen kijken. Hiervoor moet je je niet inschrijven, iedereen mag gewoon
langskomen! Wij schatten dat de voorstelling ongeveer 2 uur zal duren. Neem een centje
mee als je iets lekkers wilt drinken of eten.
Hopelijk mogen we jullie allemaal verwelkomen op deze fijne dag!
Groetjes,
De leiding van Chiro Bethanie

De familie __________________________________________________ wenst zich graag in te
schrijven voor Olé Pistolé op 23 oktober 2016.
Wij zullen aanwezig zijn met _____ personen, en betalen ter plekke voor:
o

-12 jarigen: ____ x € 4 = € __________

o

+12 jarigen: ____ x € 5 = € __________
Totaal = € __________

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:
thijs@chirobethanie.be of jens
@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 Tshirt (€8 per stuk) of tweedehandsuniformen kan u
terecht bij Anne, Rosaline en Zoë.
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.
Er bevinden zich ook vestigingen in Aalst, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt,
Leuven, Mechelen, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.

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 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!

DANKJEWEL
Nick en Marjoleine, die vele jaren het beste van zichzelf
hebben gegeven als lid én als leiding, maar er nu
jammer genoeg mee stoppen…

DANKJEWEL
Eve, die vele jaar actief was als VB en, het mag gezegd
worden, dat erg goed deed! We zullen je missen!

NIET VERGETEN
Om jezelf terug in te schrijven voor het volgend chirojaar! Dit
is nodig om de verzekeringen in orde te hebben. Inschrijven
doe je door € 35 te storten op het rekeningnummer BE40
9797 8946 9463 met vermelding van de naam van het lid.
Gelieve dit te doen voor 29 oktober!

Kalender
Wanneer?
15 oktober 2017

Wat?
Olé Pistolé &
Dianamiddag
25 november 2017
Werkdag
26 november 2017
Christus Koning
27 januari 2018
Fakkeltocht
10 maart 2018
Burgerecht
4-6 mei 2018
Kampweekend
23 juni 2018
Uitstap + BBQ
21 of 24 – 31 juli 2018 Kamp naar …?

Wie?
Iedereen
Iedereen
Alle leden
Iedereen
Iedereen
Alle leden
Iedereen
Alle leden

… het nieuwe chirojaar als terug begonnen is?
… er dus nieuwe leiding is?
… Erwin, Valerie, Jozefien en Katrijn bij de ribbels staan?
… Erik, Lara en Rosaline leiding zijn van de mazzels?
… Jens, Thijs, Milan en Zoë de rakwi’s een heel jaar lang zullen
amuseren?
… Ellen, Joren en Jonas de tito’s fantastische spelen zullen geven?
… Merel, Janne en Bas aan de keti’s leiding geven dit jaar?
… Anne en Alanis de aspi’s onder hun hoede hebben?
… je jezelf al terug kan inschrijven?
… je dit voor 29 oktober doet?
… het op 15 oktober Olé Pistolé en dianamiddag is?
… je daarover meer info elders in peeikske vindt?
… 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?

Zondag 1/10
Liefste ribbeltjes. Zijn jullie klaar voor jullie 2de
chirozondag? Jullie nieuwe leiding wel hoor!
Hopelijk zijn jullie met veel vandaag want tijdens deze zondag gaat het
allemaal rond 1 team zijn/worden. Chiro van 14h-17h. Vergeet zeker je
vieruurtje niet.
Zondag 8/10
allerliefste ribbels, we hebben een brief gekregen van de
zus van Valerie. Erwina is gevangengenomen door de
boosaardige draak! Jullie zijn haar laatste hoop. Dus trek
je mooiste prinsessenjurk of coolste harnas maar aan. Dan
trekken we samen ten strijden. Chiro van 14h-17h. Vergeet
geen strijdlustig vieruurtje.
Zondag 15/10
Vandaag is het spijtig genoeg geen chiro. . Maar het is
wel olé pistolé!! Voor meer info, kijk elders in het pxcke.
Zondag 22/10
Zoals altijd doen we elke 3de zondag van de
maand (wanneer het kan) tocht. Dus trek je beste
wandelschoenen maar aan en neem ook een
regenjas mee. Voor de zekerheid hé. Chiro van
10h-17h. vergeet geen middageten en een
vieruurtje.
Zondag 29/10
Het is al lang geleden dat we nog eens een bosspel hebben gespeeld. Dus
wat we gaan doen vandaag is inderdaad een
bosspel spelen. Als je wil weten hoe we dit gaan
doen kom dan zeker meedoen. Chiro van 14h17h. vergeet geen vieruurtje.
Groetjes van jullie top leiding
Jozefien, Katrijn, Valerie en Erwin

MAZZELS IN
OKTOBER
BEN JIJ BENIEUWD WAT WE ALLEMAAL GAAN DOEN IN OKTOBER? LEES DAN MAAR SNEL VERDER!

Zondag 1/10
Vandaag gaan we een MEGA klakkenbuisbosspel spelen.
Chiro van 14-17u, vergeet geen bossig vieruurtje!

Zondag 8/10
Wij vragen ons af of jullie wel sterk, snel en slim genoeg zijn om
de leiding te verslaan in onze Allen Tegen De
Leiding. Kom jullie bewijzen op de chiro van 14-17u,
vergeet geen energiek vieruurtje!

Zondag 15/10
Kom lekker middag eten en de allerleukste foto’s bekijken van het kamp
op olé pistolé en onze dia-namiddag. Meer info volgt!

Zondag 22/10
Vandaag gaan wij op TOFT!! Maar wat is nu een toft?
Kom het ontdekken.
Chiro van 10-17u, vergeet geen overheerlijk middageten, genoeg drinken
en een verrukkelijk vieruurtje!
Doe zeker goede stapschoenen aan!

Zondag 29/10
Eind oktober, dat betekent Halloween
, Benieuwd wat voor enge
dingen we allemaal gaan doen vandaag? Dan moet je zeker komen!
Chiro van 14-17u, vergeet geen spookachtig vieruurtje!

GELE GROETJES VAN JULLIE FANTASTISCHE LEIDING
Rosaline, Erik en Lara

Tito-ktober
Zondag 1 oktober (14u-17u): Spelen XL
We denken dat jullie tot grootse dingen in
staat zijn, maar hoe groots precies?
Kom kijken hoe groots wij het zien vandaag,
en pak alvast een XL-vieruurtje mee!

Zondag 8 oktober (14u-17u): Bosspel
Vandaag kleurt het boos rood… van de tito’s!
De strijd barst los en het kan er wel eens
hevig aan toe gaan, bereid jullie voor en kom
met velen!
Zondag 15 oktober: Olé Pistolé en dianamiddag
Naar jaarlijkse traditie gaan we deze zondag
gezellig samen brunchen en de foto’s van het
kamp bekijken! Komen jullie mee zorgen voor de
sfeer en de gezelligheid? Pak alvast een zakdoek
mee voor als de heimwee toeslaat…
Zondag 22 oktober (10u-17u): Titocht
Vandaag trekken we onze stoute schoenen (of
was het wandelschoenen?) aan en gaan we op
titocht! Wasda? Kom meedoen, dan kom je ’t
te weten! Vergeet geen middageten, drinken,
4-uurtje, regenjas,…
Zaterdag 28 oktober (19u-21u): Halloweenspel
Halloween komt dichterbij en we hebben al
een paar monsters door de straten zien
dwalen… Tijd om daar iets aan te doen!

#
J oren
E llen
J onas

Wij hebben er alvast enorm veel zin in!!!
Groetjes van de titoleiding
Joren, Jonas en Ellen

☧

Keti’s: september-oktober

☧

Hey daar, allerliefste keti’s!! hopelijk hebben alle eerstejaars
onmiddellijk naar de juiste pagina gebladerd (en zijn de
tweedejaars niet plots bij de aspi’s gaan kijken). Hoe dan ook is jullie
nieuwe (en minder nieuwe) leiding helemaal klaar om van dit jaar
een onvergetelijk jaar te maken en we starten onmiddellijk met
Dubbel PXKe! (Resultaat: plaatsgebrek)
een Dubbel
8/10: Cluedo
Oh nee, er is een moord gepleegd op de
Chiro, en het is aan jullie om de dader
te vinden!! Een ding is zeker, ik ben
het niet. Normaal gezien laat je je gsm

het gedaan. Wij zorgen voor 4uur.

22/10: Tocht

Wij hebben er alvast enorm veel goesting in, hopelijk jullie ook!!
Blauwe groetjes van jullie nieuwe leiding

Janne, Merel en Bas
ps.: In september en oktober verjaren ook William (10/09) en Eleni (16/10). Gelukkige verjaardag!

29/10: Halloween

Surprise, surprise, we beginnen het
jaar met een kennismaking, wat zijn
we toch origineel… Maar soit,
waarschijnlijk lezen jullie dit toch pas
na de 24ste. Het was Chiro van 2 tot 5,
maar hopelijk wist je dat al.

15/10: Olé Pistolé &
Dianamiddag

We kijken terug op een
geweldig kamp, meer info
is ergens anders wel te
vinden. Hier alvast een
sneak peek.

Al jullie leiding verjaart op bijna
dezelfde moment, maakt da
mee!! 19 September was het al de
beurt aan Janne en Bas (en Stijn,
maar die is geen leiding meer) en
6 oktober verjaart Merel. We
hebben dus ongeveer het midden
uitgekozen dat te vieren 😊. Het
feest begint om 2u en om 5u is

neem een onverdacht 4uurtje mee.

Je
raad
het
waarschijnlijk al
wel,
het
is
Halloween,
en
daar gaan wij een
spel rond spelen.
We hadden ook
een
Paasspel
kunnen
doen,
maar
dan
maakten we het
misschien
onnodig
ingewikkeld…
Doe eens zot en
neem
je
tienuurtje mee
als vieruurtje en
omgekeerd.
Chiro van 2 tot 5.

24/09: Kennismaking

hem echt wel nodig. Chiro van 2 tot 5,

Loop toch naar de maan! Of
allez, misschien net niet
zo ver…
We zien nog wel
waar we uitkomen (hopelijk
op de Chiro). Doe dus maar
zeker stevige stapschoenen
aan, want of we nu naar de
maan gaan, of terug naar de
Chiro, we gaan wel een
eindje stappen. ’t Is van
10 tot 17, dus neem ook
maar middageten en
een
4uurtje mee!

1/10: Het grote verjaardagspel

best thuis, maar vandaag hebben we

Aspi’s in oktober
1 oktober
Speciaal voor Alanis doen we vandaag aan paralympics 😉. Wil je ook eens
voelen hoe het is om zo een kneusje als haar te zijn? Kom dan zeker naar onze
kneusjesdag van 14uur tot 17uur en vergeet geen kneuzig 4-uur.

8 oktober
Vandaag is het een speciale dag… VRIENDJESDAG! Oké het klinkt stommer dan
het is, maar wij gaan dat kei tof maken. Je bent wel verplicht om een
vriend/vriendin mee te nemen die niet op onze Chiro zit. Als je dit niet doet kan
je ons spel niet winnen en dus ook niet de prijs. Chiro van 14uur tot 17uur
vergeet geen 4-uurtje en FIETS voor jou en je partner 😉

15 oktober
Jeeej, vandaag is het olé pistolé! Meer info hierover vind je in het pxke. Kom ook
zeker naar jullie leuke kampfoto’s kijken op de dia-namiddag.

22 oktober
Wat er vandaag gaat gebeuren is nog een groot raadsel??????????
Het enige wat je zeker moet weten… GA OM 10UUR NAAR DE CHIRO MET DE
FIETS!! Vergeet ook geen GSM, drinken en eten om deze vreemde dag te
overleven!
Deze vreemde dag zal eindigen om 17uur.

29 oktober
Vandaag begint het winteruur. De TIJD van DIKKE kleren en de vrieskou is weer
aangebroken. Benieuwd wat wij hierrond van plan zijn? Kom naar de Chiro van
14h tot 17h en vergeet geen warm dikkertjes 4-uur.
DIKKE KUSSEN van jullie allerbeste megacoole supergrave knappe kersverse
leiding,
AAaspileiding XXX

Leidingsploeg Chiro Bethanie
RIBBELS
Erwin Pemen
Ploegsebaan 201
2930 Brasschaat
0471 09 14 65
erwin@chirobethanie.be

ribbel@chirobethanie.be
Valerie Pemen
Ploegsebaan 201
2930 Brasschaat
0495 74 97 15
valerie@chirobethanie.be

Katrijn Vermeesch
Durentijdlei 109
2930 Brasschaat
0493 53 23 33
katrijn@chirobethanie.be

Erik De Coster
Ploegsebaan 215B
2930 Brasschaat
0476 67 31 69
erik@chirobethanie.be

Rosaline Vissers
Zilverberkenlei 63
2930 Brasschaat
03 663 18 26
0479 81 26 24
rosaline@chirobethanie.be

Thijs Stuer
Berrélei 8
2930 Brasschaat
03 663 62 26
0492 62 56 62
thijs@chirobethanie.be

Milan Van der Heyden
Abelelaan 1
2940 Hoevene
0494 12 92 47
milan@chirobethanie.be

Ellen De Coster
Ploegsebaan 215B
2930 Brasschaat
0476 67 34 89
ellen@chirobethanie.be

Joren Liégeois
Kantienlei 26
2930 Brasschaat
0472 06 08 37
joren@chirobethanie.be

Merel Torfs
Klaverheide 108
2930 Brasschaat
03 633 12 21
0499 93 51 90
merel@chirobethanie.be

Bas Symoens
Miksebaan 291
2930 Brasschaat
0468 17 40 12
bas@chirobethanie.be

MAZZELS
Lara Torfs
Zilverberkenlei 80
2930 Brasschaat
03 653 20 39
0478 54 97 85
lara@chirobethanie.be

mazzel@chirobethanie.be

RAKWI'S
Jens Van’t Slot (groepsleiding)
Ploegsebaan 13
2930 Brasschaat
03 633 28 68
0493 70 87 73
jens@chirobethanie.be

rakwi@chirobethanie.be

TITO’S
Jonas Torfs (groepsleiding)
Zilverberkenlei 80
2930 Brasschaat
03 653 20 39
0474 31 90 10
jonas@chirobethanie.be

keti@chirobethanie.be

ASPI'S
Alanis Swysen
Zilverberkenlei 67
2930 Brasschaat
0471 38 25 51
alanis@chirobethanie.be

aspi@chirobethanie.be
Anne Wemers
Brechtsebaan 21
2930 Brasschaat
0489 42 50 97
anne@chirobethanie.be

VB'S (Volwassen begeleiding)
Jan Ardies
de Burletheide 16
2930 Brasschaat
0496 69 54 48
jan@chirobethanie.be

Zoë Seresia
Della Faillestraat 33
2930 Brasschaat
0492 69 84 37
zoe@chirobethanie.be

tito@chirobethanie.be

KETI'S
Janne Torfs
Klaverheide 108
2930 Brasschaat
03 633 12 21
0498 93 48 75
janne@chirobethanie.be

Jozefien De Clerck
Hoge Akker 7
2930 Brasschaat
0494 90 46 48
jozefien@chirobethanie.be

vb@chirobethanie.be

