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Belangrijke Data 

4-6 mei 2018 : Kampweekend  

13 mei 2018: ZIP-moment 
 



Hallo allemaal! 

Deze maand staan er weer een heleboel toffe activiteiten op het 

programma. Het eerste weekend vliegen we er meteen goed in, want dan 

vindt het kampweekend plaats! Meer informatie vind je in de bijgevoegde 

brief, maar we vatten hier nog snel de belangrijkste info samen:  

• Waar? In onze lokalen 

• Wanneer? Vrijdag 4 mei om 19u00 tot zondag 6 mei om 11u30 

• Hoe inschrijven? Schrijf €15 over op rekeningnummer BE40 9797 

8946 9463 met vermelding van “Kampweekend – Naam kind”.  

• Infomoment Op 6 mei om 11u00 vindt er een infomoment plaats over 

het kamp voor alle geïnteresseerde ouders.  

Daarnaast vindt er op 13 mei het jaarlijkse ZIP-moment plaats. Hopelijk 

mogen we jullie op deze fantastische dag in grote getalen verwelkomen! 

Meer informatie vinden jullie verderop in het peeïkske.  

 

 

 

Wisten jullie trouwens al dat je jezelf al kan inschrijven voor het kamp? 

Meer informatie vinden jullie in de brief die bijgevoegd werd in deze mail.  

 

Groetjes, 

De Leiding van Chiro Bethanie 

 



 

 

 

 

 

Op zondag 13 mei 2018 organiseert gewest ZIP het jaarlijkse ZIP-moment! We trekken samen onze 

moonboots aan en trekken naar de ruimte. Op deze dag komen honderden chiroleden en -leiding uit 

de 19 chiro’s van Brasschaat, Ekeren-Donk, Merksem, Schoten en Sint-Job samen om een heerlijk 

speelse namiddag te beleven. 

 

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 het 

grootste zonnestelsel 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 geraken we daar? De Tito’s, Keti’s en Aspi’s verzamelen om 12:45u op de chiro met onze fiets 

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

 De Ribbels, Mazzels en Rakwi’s verzamelen om 13u20 aan de ingang van 

het park (naast Taverne Hof de Bist).  

Wat breng je mee? Eventueel 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! ☺  

 

Vergeet jezelf niet in te schrijven via deze link: https://goo.gl/forms/QuuPcN34z0MTaINE2, door een  

mailtje te sturen naar erik@chirobethanie.be, een sms’je te sturen naar 0476673169 of door het aan  

de leiding te zeggen aan de poort. 

 

NIEUW! Dit jaar organiseren enkele bereidwillige VB’s een gezellig oudercafé tijdens het ZIPmoment. 

Heb je als mama of papa geen zin om weer naar huis te fietsen tussen het afzetten en ophalen van je 

kroost? Babbel je graag wat bij met oude bekenden uit jouw chiroleven? Kan je wel een dorstlesser 

gebruiken? Iedereen is welkom op ons oudercafé voor een drankje aan democratische chiro-prijzen!  

https://goo.gl/forms/QuuPcN34z0MTaINE2
mailto:erik@chirobethanie.be


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), Bethanie-trui (€20 per stuk) of 
tweedehandsuniformen kan u terecht bij Anne, Rosaline 
en Zoë, om 17u00 (na de Chiro).  
 
Indien u zelf een broek of rok 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. 
 
Decathlon 
 
Wil je de Chiro steunen en tegelijk lekker 
gaan shoppen? Wel, dat gaat bij Decathlon! 
Telkens als jullie iets bij Decathlon kopen, 
kunnen wij ook punten verdienen dankzij 
jullie aankoop. Bij Decathlon wordt dit allemaal automatisch geregeld via de 
Decathlon kaart. Indien je er een hebt, is het voldoende om het formulier (zie 
link) in te vullen, verder hoeven jullie niets te doen. 
 
Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccGjxSbdw8O3UzV2fR7-
Ug1mvHhptrcHwuQSiqKx_SiWOUkA/viewform?c=0&w=1  
 
En het is zelfs voordelig voor jullie! Bij de registratie krijgen jullie eenmalig een 
welkomstgeschenk van 400 punten. Jullie verdienen nog steeds evenveel 
punten als anders, wij krijgen er simpelweg ook, waarmee we dan 
spelmateriaal kunnen aankopen. Het is supersimpel en je kan er ons veel 
plezier mee doen. Alvast bedankt! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccGjxSbdw8O3UzV2fR7-Ug1mvHhptrcHwuQSiqKx_SiWOUkA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccGjxSbdw8O3UzV2fR7-Ug1mvHhptrcHwuQSiqKx_SiWOUkA/viewform?c=0&w=1


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!  

 

Help, ik krijg geen mails!? 
 

Indien je geen mails aankrijgt van de Chiro, is de kans groot dat we 
een fout (of geen) email-adres hebben. Je kan altijd een nieuw 
emailadres ingeven via onze site. Even doorklikken naar “Word Lid”, 
en daar vindt u onder “Gegevens doorgeven” een invulformulier.  
  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANKJEWEL! 
 
Aan alle mensen die weer flapjes voor ons willen bijhouden! Je vindt de flapjes 
op de producten van Appelsientje en Joyvalle en je mag deze 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! 
 
 
 

DANKJEWEL! 
 

Aan iedereen die de Trooper-reflex vertoont! Ik zie jullie al denken, de Trooper-
reflex, wasda?! Wel, Trooper is een website waarop iedereen aankopen kan 

doen bij CoolBlue, Booking.com, AS Adventure, en nog zoveel meer! Wij 
verdienen een procentje op de aankopen die jij doet, zonder dat je een cent 
meer hoeft te betalen. In totaal zijn er tientallen webshops inbegrepen van 

verschillende winkels en organisaties. Als je dus van plan bent om online iets te 
kopen, een reis te boeken, of een uitstap te plannen naar een pretpark, kijk dan 
eerst op https://www.trooper.be/chiro-bethanie. Misschien staat het bedrijf in 

kwestie er wel tussen, en zo krijgen wij ook een kleine verdienste van jouw 
aankoop. Alvast bedankt! 

 

 

http://www.lekkeropkamp.be/
https://www.trooper.be/chiro-bethanie


Kalender 
 

Wanneer? Wat? Voor wie? 

4 – 6 mei 2018 Kampweekend Alle leden 

23 juni 2018 Uitstap + BBQ Iedereen 

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

24 – 31 juli 2017 Bivak naar … ? Ribbels  

 

 



 

 

 … de ribbels bewezen hebben dat ze echte slimmeriken zijn? 

 … het op 13 mei ZIP-moment is? 

 … dat jullie zeker allemaal daarheen moeten komen? 

 … de mazzels zich supergoed geamuseerd hebben met de rakwi’s? 

 … je jezelf al kan inschrijven voor het kamp? 

 … je hierover meer informatie in een bijgevoegde brief kan vinden? 

 … de rakwi’s een supertof olympisch weekend hebben meegemaakt? 

 … de tito’s zich hebben verkoeld in het water aan het fort? 

 … het van 4 tot 6 mei kampweekend is? 

 … iedereen zeker hier naartoe moet komen? 

 … de keti’s hebben gegriezeld met weerwolven tijdens een avondspel? 

 … er op 6 mei om 11u00 een infomoment is op de Chiro, over het kamp, 

voor alle geïnteresseerde ouders? 

 … de aspi’s een fantastische leefweek achter de rug hebben? 

  



 

 

  



 

De voorlaatste maand van het jaar staat alweer voor de deur… nog 2 maanden en dan begint 

de vakantie! Wij hebben ook deze maand weer een hoop voor jullie op de planning staan, 

zeker veel komen dus! 

 

Vrijdag 4 mei - zondag 6 mei: 

Dit weekend kunnen jullie als eens komen oefenen hoe het zou zijn om op kamp te gaan, 

voor wie nog twijfelt is dit de perfecte moment om eens te proeven 

van een kampsfeer! 

We beginnen vrijdag om 19h, en sluiten het 

weekend af op zondag om 11h30. 

Tussen 11h en 11h30 is er een info-

halfuurtje voor de ouders. 

 

 

Zondag 13/5:  

Zoals ieder jaar organiseert het gewest ZIP weer eens spel 

voor alle 19 Chiro’s die daaronder vallen. 

Meer info is al via mail verzonden, vergeet 

jullie zeker niet in te schrijven! 

 

 

 

 

Zondag 20/5: tocht 

Vandaag gaan we op tocht, maar niet zomaar ergens naartoe… Als je wel zin hebt in een 

speciaal avontuur, dan moet je zeker komen! Chiro van 10-17h, vergeet je middageten en 4-

uurtje niet! 

 

 

 

 

Zondag 27/5:  

Vandaag spelen we een stratego spel, maar dan in een bos, en in het groot! 

Tactisch denken gaat zeker nuttig zijn! 

Chiro van 14-17h, denk aan je strategisch  4-uurtje. 

 

 

 

Fantastische groetjes van jullie leiding 

Lara Rosaline en Erik 



  



  



  



 

                                                                                                       EI ????? 

In  MEI legt elke vogel een ASPI 
Hallowkes lieve vriendekes! Buiten dat elke vogel een aspi legt in mei, legt de 

leiding ook elke zondag weer een super tof programma in mei!! Dus ja lees 

maar snel verder, want er staan weer fantaspische dingen te gebeuren in Mei! 

4-5-6 mei, Kampweekend 

Amai we vliegen mei direct stevig binnen met een weekend               

helemaal  zoals het kamp op ons eigen terrein! Meer info volgt! 

13 mei, ZIP- moment 

Meer info hierover volgt ook nog, maar wij verwachten jullie 

allemaal zodat we die andere chiro’s is kunnen laten zien hoe goe 

Chiro Bethanie wel ni is!  

20 mei, chiro van 10u tot 17u 

Vandaag is het een hele dag chiro, joepieee!! Wat we gaan, zal je wel 

zien! Kom wel zeker met de fiets en vergeet geen middageten!  

27 mei, chiro van 14u tot 17u 

Wat te doen op 27 mei? Goeie vraag! Als je het wilt 

weten, tja dan zal je moeten komen!  

De tijd vliegt voorbij, want dit was het alweer alles 

voor mei! Geniet van het (hopelijk) goeie weer en tot zondag! 

Dikke kussen 

Alanis en Anne xxxxx  



 

Leidingsploeg Chiro Bethanie 

RIBBELS            ribbel@chirobethanie.be 
Erwin Pemen Valerie Pemen Katrijn Vermeesch Jozefien De Clerck 
Ploegsebaan 201 Ploegsebaan 201 Durentijdlei 109 Hoge Akker 7 
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 
0471 09 14 65 0495 74 97 15 0493 53 23 33 0494 90 46 48 
erwin@chirobethanie.be valerie@chirobethanie.be katrijn@chirobethanie.be  jozefien@chirobethanie.be  

MAZZELS   mazzel@chirobethanie.be 
Lara Torfs Erik De Coster Rosaline Vissers  
Zilverberkenlei 80 Ploegsebaan 215B Zilverberkenlei 63  
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 2930 Brasschaat  
03 653 20 39 0476 67 31 69 03 663 18 26  
0478 54 97 85 erik@chirobethanie.be 0479 81 26 24  
lara@chirobethanie.be  rosaline@chirobethanie.be   

RAKWI'S                                  rakwi@chirobethanie.be                                                  
Jens Van’t Slot (groepsleiding) Thijs Stuer Zoë Seresia  
Ploegsebaan 13 Berrélei 8 Della Faillestraat 33  
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 2930 Brasschaat  
03 633 28 68 03 663 62 26 0492 69 84 37  
0493 70 87 73 0492 62 56 62 zoe@chirobethanie.be   
jens@chirobethanie.be thijs@chirobethanie.be   

TITO’S   tito@chirobethanie.be 
Jonas Torfs (groepsleiding) Ellen De Coster Joren Liégeois  
Zilverberkenlei 80 Ploegsebaan 215B Kantienlei 26  
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 2930 Brasschaat  
03 653 20 39 0476 67 34 89 0472 06 08 37  
0474 31 90 10 ellen@chirobethanie.be joren@chirobethanie.be   
jonas@chirobethanie.be    

KETI'S   keti@chirobethanie.be 
Janne Torfs Merel Torfs  Bas Symoens  
Klaverheide 108 Klaverheide 108 Miksebaan 291  
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 2930 Brasschaat  
03 633 12 21 03 633 12 21 0468 17 40 12  
0498 93 48 75 0499 93 51 90 bas@chirobethanie.be  
janne@chirobethanie.be merel@chirobethanie.be   

ASPI'S   aspi@chirobethanie.be 
Alanis Swysen Anne Wemers (groepsleiding)   
Zilverberkenlei 67 Brechtsebaan 21   
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat   
0471 38 25 51 0489 42 50 97   
alanis@chirobethanie.be  anne@chirobethanie.be    

VB'S (Volwassen begeleiding)  vb@chirobethanie.be 
Jan Ardies Els Timmermans   
de Burletheide 16 Durentijdlei 112   
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat   
0496 69 54 48 0472 43 42 72   
jan@chirobethanie.be els@chirobethanie.be    
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