
 

Peeïkske Mei 

 

  

Belangrijke data 
2 – 4 mei: Kampweekend 

24 mei: Pasta-avond 
25 mei: Geen chiro  



 

  



 

Hallo allemaal! 

 

In mei leggen alle vogels een ei…  We zijn weeral in de voorlaatste 

maand van het chirojaar aangekomen! Ooooohhh… 

Niet getreurd: deze maand staat er weer heel wat leuks op ons te 

wachten!   

Jullie komen te weten naar waar we op kamp gaan, mogen misschien 

nog wel eens op tocht, mogen lekkere pasta komen eten op de chiro, 

…  

 

 

Denken jullie er aan dat we nog steeds in België wonen?  Dus dat een 

regenjas op zondag dikwijls geen overbodige luxe is?   

 

Tot zondag! 

De leiding  



 

 
 

Aan al de gelukkigen die deze maand hun eerste communie 
of lentefeest of vormsel of … vierden!  Hopelijk was het een 
feest om nooit meer te vergeten!  
 

 
DANKJEWEL!! 
Dat de mensen die thuis Joyvalle-melk drinken de rode 

flapjes weer bijhouden!  Zo kunnen we op kamp weer wat 

gratis melk drinken! Je mag de flapjes afgeven aan Anne of 

iemand anders van de leiding.  

 

  



 

BELANGRIJK! 
De tijd van FISCALE ATTESTEN is weer aangebroken…  De 

kosten, gemaakt voor kampen en weekends van 

jeugdverenigingen voor -12 jarigen, zijn fiscaal aftrekbaar.  

Wij kunnen u een attest bezorgen dat betrekking heeft op het 

kalenderjaar 2013 (dus voor de weekends en kampen van 

vorig chirojaar). 

Ontvangen jullie graag een of meerdere attesten?  Stuur dan 

als de bliksem een mailtje naar anne@chirobethanie.be met 

de vermelding van de naam van het kind en naam van een 

van de ouders (de schuldenaar). Zo kunnen we de attesten in 

orde maken en u deze zo snel mogelijk bezorgen.  

  

mailto:anne@chirobethanie.be


 

 

 

 

 

 
 
 

Zaterdag 24 mei organiseert Chiro Bethanie weer een lekkere en gezellige pasta-avond 
aan de chirolokalen (Ploegsebaan 273, Brasschaat). 
 
Het eten zal verlopen in 2 shiften van 17.00u tot 19.00u en van 19.30u tot 21.00u.  
Indien gewenst kan je een tafel reserveren voor een grote groep.   
Wees gekleed op buiten/in een tent eten!   Achteraf kan er nog gekeuveld worden aan 
een gezellige bar.  
 
Onderaan vindt u het inschrijvingsstrookje, te bezorgen aan iemand van de leiding of via 
het inschrijvinsformulier op de website.  Uw inschrijving is compleet wanneer er 
betaald is.  Dit kan cash aan iemand van de leiding, of via overschrijving op het 
rekeningnummer BE40 9797 8946 9463 met vermelding naam en pasta avond.   
Graag inschrijven voor 18 mei 2014! 

 
Meer info of reservaties van tafels: pasta@chirobethanie.be  
 
Hopelijk tot dan! 
 
De leidingsploeg van Chiro Bethanie 

Naam  

Aantal personen  

Shift(aanduiden wat van toepassing is)   17.00u tot 19.00u  19.30u tot 21.00u 

  

Bestelling Aantal Totaal 

Bolognese                                            x € 10    = € 

Veggie                         x € 8      = € 

Kids                         x € 8      = € 

Pasta-special                         x € 14    = € 

   

Tiramisu                         x € 3      = € 

Chocolademousse                         x € 3      = € 

   

 Totaal                                      = € 

 wordt betaald      via overschrijving          cash  

Pasta-avond     

Chiro Bethanie 

 
zaterdag 24 mei   vanaf 17u 

 

bi 



DANKUWEL,DANKUWEL,DANKUWEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de OUDERS, LEIDING, LEDEN, VB’s en VZW – 

leden die samen schitterend werk hebben geleverd 

op onze  werkdag van zaterdag 26 april:  
 

Containers geschilderd, sjorbalkenrekken gemaakt, buitentrap verstevigd, 
WC’s grondig gepoetst, binnendeuren geschilderd, sluiting buitendeuren 
verstevigd, stevige buitendeurblokkeringen gemaakt, nieuwe brievenbus 
opgehangen, kleine reparaties, groenzorg in het bos, kampvuurplaats 
opgekuist, enz… 
Met een speciale dank voor diegenen die het lekkere middageten hebben verzorgd 

 

Noteer alvast de volgende  werkdag in je agenda : 
Zaterdag  22 november 2014 

 

 

  

 

VZW Chiro – en 
vakantieheem St 
Aubertus  
 
Erik Stuer 
Dirk van Thielen 
Elke Troubleyn 
David Symoens 
Jan Vissers 
Jos Adriaensen 
Gert Van t’Slot  

  



Wist je dat… 

 … we hopen dat het kampweekend iedereen warm zal maken 

voor ons fantastische kamp in de zomer? 

 … iedereen met vragen over het kamp er zeker mee naar de 

leiding kan komen? 

 … je op onze website mee kan aftellen naar het kamp? 

www.chirobethanie.be 

 … de ribbels de besten zijn in het verzamelen van paaseieren? 

 … de mazzels ook helden bleken in het eten en verzamelen van 

de chocolade ovale dingen? 

 … de rakwi’s met de fiets Brasschaat onveilig gemaakt hebben? 

 … de tito’s vanaf nu nooit meer stil in een zetel kunnen zitten 

om naar een film te kijken? 

 … de 5 coolste keti’s een mugrijk keti-weekend van het gewest 

mochten meemaken?  

 … de andere keti’s iets cool probeerden te knutselen? 

 … de aspi’s zich even in Schotland waanden? 

 … we niet houden van stinkstokjes aan de chiropoort? 

 … we iedereen verwachten op onze pasta-avond? 

 … we hopen dat het dan goei weer zal zijn? 

 … onze barak nu mooi opgaat in de natuur? 

 … we heel blij zijn met ons mooie sjorbalkenrek? 

 … de afwezigen ongelijk hadden met de lekkere soep op de 

werkdag? 

 … papieren voor aanvraag van terugbetaling van het 

ziekenfonds nog steeds aan Anne gegeven mogen worden? 

 … er heel wat foto’s van de afdelingsweekends te zien zijn op 

onze website? www.chirobethanie.be 

  

http://www.chirobethanie.be/
http://www.chirobethanie.be/


RIBBELS in mei 

2 – 4 mei 2014 

Dit weekend is het kampweekend!  Jullie zijn massaal van de partij, 

dus de goesting om mee op kamp te gaan is er zeker ook! 

11 mei 2014   10.00u – 17.00u 

Smeer je benen maar in, zoek je passende 

schoenen in de kast en haal die mooie rugzak 

van onder het stof.  Vandaag gaan we nog 

eens écht op tocht, maar misschien komen 

we onderweg wel speelvogels tegen?!  

Vergeet geen boterhammen, 4-uurtje en een 

regenjas. 

 

18 mei 2014   13.30u – 17.00u 

Vandaag is het tijd om met Sjakie en de 

Chocoladefabriek op avontuur te vertrekken…  

We verzamelen om 13.30u aan de fonteinen 

voor het kasteel van Brasschaat om deel te 

nemen aan het ZIP-moment.  Om 17u mogen 

de mama’s en papa’s komen kijken wat we een 

hele middag gedaan hebben   

25 mei 2014  

Helaas is het vandaag geen chiro…  Jullie leiding is hard aan het 

opruimen en poetsen van gisteren en moet ook nog wat studeren…   

Volgende week zijn we er weer! 

  

RIBBEL-GROETJES VAN SOFIE EN ANNE 



Mazzels in Mei 

2-4 mei 

Eindelijk is het kampweekend! Wij hebben al heel veel zin in dit mini 

bivak! Ben jij ook zo benieuwd naar het kampthema en de 

bivakplaats? Misschien verklappen we zelfs wel een paar spelletjes 

die we gaan spelen op kamp!  

Chiro van 14h-17h, vergeet geen vieruurtje! 

11 mei 

Trek je bottinnen al maar aan en smeer die beentjes in! Vandaag 

gaan we nog eens een goeie oude tocht maken! Wil je weten waar 

we naar toe trekken, dan moet je zeker komen! 

Chiro van 10h-17h, vergeet geen lunchpakket, regenjas en vieruurtje! 

18 mei 

Weten jullie wat het ZIP-moment is? Nee? Wel, dat is een 

samenkomst van alle afdelingen van alle chiro’s van gewest ZIP. 

Weten jullie dan met hoeveel mazzels dat we spelletjes gaan spelen? 

Nee? Dan moet je zeker komen meedoen! 

 

Gelieve uw kind af te zetten aan het Park van Brasschaat, je hoeft 

geen vieruurtje mee te nemen. 

Chiro van 13h30-17h @ Park van Brasschaat voor het kasteel aan de 

fonteinen.  (Om 17h is er een korte slotshow waarop ouders welkom 

zijn om het resultaat van een namiddag vol competitie, plezier en 

goesting te bekijken!) 

25 mei 

Vandaag is het tot onze grote spijt geen chiro want gisteren was het 

pasta-avond (het wordt lekker!!!) en nu moet de leiding de hele 

keuken poetsen tot ze blinkt! 



Rakwi’s van mei 
 

In mei, komen Rakwi’s uit een gesmolten paasei. Al plakkend  
Van de chocolat, zo hyperactief of plat. 
Met veel enthousiasme zullen ze naar de chiro komen. 
Met een woordenschat van hier tot in de vetzakkenrij. 
De leiding wacht op jou, op jou en op jou. 
Zij gaan die groene bende voor het kamp klaarstomen. 
 

 

2, 3 en 4 mei>>>> KLEIN KAMP>>>> info, zie elders. 

 

 

 

 

Zondag 11 mei: Tocht met verrasping!!! 

We komen onderweg een 

verrassing tegen! Het 

wordt plezant!! De leiding 

verandert in iets wat ouder 

is dan jullie maar, jonger 

dan wij. Het heeft een 

oranje toets. 

 

Niet vergeten: middageten, 

extra drinken en 4uurtje. 

Trek eens een gekke bek!! 

Je wordt verwacht om 10u. 

Om 17u, hebben we je niet 

meer nodig. 

 

 

 

 

 



18 mei = zondag? Bomma en Bompa 

dag!! 

Steek uw gehoorapparaat maar in! Zet 

je bril op. 

Doe je beste bomma- of bompa kleren 

aan en kom genieten van je oude dag. 

Chiro= 14u-17u, vergeet je 4uurtje niet. 

 

 

 

 

 

De 25ste zondag van mei 2014, 

ruimen de leiding op. Zaterdag was 

het pasta avond. Vergeet niet: 

‘STEM RAKWI ’!!! Want, wij zijn 

de beste!!! 

 

 

De leiding doet jullie de groeten 

vanuit het zonnige en warme 

Noordpoolgebied. 

De ijsberen verkopen hun dikke bontjas voor spotprijzen. 

 

 

 

Elise                  Erik               Maarten 

 

 



  

Mei 

 

 
2-3-4 mei 

Zoals jullie waarschijnlijk wel al weten, is het 

dit weekend het FANTASTISCH kampweekend! 

Meer info kreeg je al in een brief, en wij hopen 

dat iedereen erbij kan zijn! 

Zondag 11 mei 14-17u 

Vandaag gaan we iets doen dat we beloofd 

hadden te doen bij mooi weer… Dus hopelijk 

kunnen jullie dat mooie weer even mee naar 

de chiro nemen? Nee het zijn geen 

waterspelletjes… Het is veel cooler! 

Zondag 18 mei 10-17u 

Deze zondag is het de zondag van de waarheid, 

de zondag waar het allemaal van af hangt, de 

zondag waarbij we op jullie rekenen, voor 

jullie… verkoopkunsten! Ja ja inderdaad, deze 

zondag verkopen we (hopelijk) AL die prachtige 

tito-balpennen! Vergeet geen schattig snoetje, 

Zaterdag 24 mei 

Mmmmmmmmh Pasta-avond!!!!! Meer info 

vind je elders in het peeikske! Aangezien we 

zaterdag zoveel gegeten hebben, geraken we 

op zondag niet naar de chiro gerold… Geen 

chiro, helaas! 

Zaterdag 31 mei 19-21u30 

Na de teleurstelling van vorige week (geen 

chiro) staat er vandaag iets ongelooflijks leuk 

op het programma, de enige echte aspi’s 

hebben namelijk een fantastisch spel voor jullie 

gemaakt! De laatste zondag van mei wordt de 

moeite! 



 

 

 

 

 

 

  



Liefste ASPItjes  

 

Het jAar zit er weer bijna op Snif snif en er staat nog heel 

wat op het Programma. Dus we hebben nIets te 

verliezen!!!!! 

 

Het eerste weekend van mei is het kAmpweekend dat 

hebben we al achter de rug alS jullie dit Pxke krIjgen snif 

snif dus dAt wil zeggen dat jullie het kampthema al kennen 

en ook al weten hoe ver we gaan fietSen  

11  mei is het de laatste asPIzondag. Nu kunnen jullie nog 

eens lAten zien wat jullie in jullie hebben en wat voor 

fantastiSche leiding jullie gaan zijn. Meer info volgt nog.  

17 mei is het avond sPel van 8 tot 11. BereId jullie mAar 

voor op een wilde avond. Kom donker gekleed en breng 

een zaklamp of koplamp mee.  

25 mei is het geen chiro SPIjtig genoeg Aangezien de 

leiding moet gaan stemmen…. Jeuj  

31 mei is het avond SPel voor de tIto’s en jullie mogen dit 

uitwerken en begeleiden…. GAan jullie die tito’S 

aankunnen ? ik PeIns het wel stoere kiekens. Aangezien 

wij nu chiro geven is het 1 juni geen chiro.  

 

We gaan knallen eh mannen !!!!!!! 

Kuskes Tinne 

  



 

 

RIBBELS                                                                                                                         ribbel@chirobethanie.be 

Sofie Van de kerckhoven 
Ploegsebaan 214 
2930 Brasschaat 
03/633.18.62                      0472/62.25.59 
sofie.vdk@chirobethanie.be 

Anne Stuer                                                  (groepsleiding) 
Berrélei 8 
2930 Brasschaat 
03/663.62.26                     0494/90.42.01 
anne@chirobethanie.be 

MAZZELS                                                                                                                     mazzel@chirobethanie.be 

Janne Torfs 
Klaverheide 108 
2930 Brasschaat 
03/633 12 21                       0498/93.48.74 
janne@chirobethanie.be 

Wouter De Coster                                     (groepsleiding) 
Ploegsebaan 215B 
2930 Brasschaat 
0476/67.33.49 
wouter@chirobethanie.be 

RAKWI’S                                                                                                                        rakwi@chirobethanie.be 

Erik De Coster 
Ploegsebaan 215B 
2930 Brasschaat 
0476/67.31.69 
erik@chirobethanie.be 

Elise Ost 
Rodeweg 53 
2920 Kalmthout 
03/295.58.18                      0487/79.76.01 
elise@chirobethanie.be 

Maarten Boogaerts 
Ploegsebaan 130 
2930 Brasschaat 
03/663.78.10                      0495/71.22.41 
maarten@chirobethanie.be 

 

TITO’S                                                                                                                                tito@chirobethanie.be 
Ellen De Coster 
Ploegsebaan 215B 
2930 Brasschaat 
0476/67.34.89 
ellen@chirobethanie.be 

Nick Van Thielen 
Ploegsebaan 225 
2930 Brasschaat 
03/663.82.97                      0475/56.45.82 
nick@chirobethanie.be 

KETI’S                                                                                                                                keti@chirobethanie.be 
Dries Boogaerts                                         (groepsleiding) 
Gaspeldoornlaan 12 
2930 Brasschaat 
03/291.54.69                      0483/62.28.19 
dries@chirobethanie.be 

Quinten Roosen 
Van de Perrelei 44 
2660 Hoboken (Antwerpen) 
03/825.82.94                      0499/31.00.80 
quinten@chirobethanie.be 

ASPI’S                                                                                                                               aspi@chirobethanie.be 

Tinne Peeters 
Gaspeldoornlaan 12 
2930 Brasschaat 
03/291.54.69                     0471/21.60.88 
tinne@chirobethanie.be 

 

VB’S                                                                                                                                     vb@chirobethanie.be 

Peter Dockx 
Werverbos 85 
2930 Brasschaat 
03/633.02.35                      0486/34.83.29                  
peter@chirobethanie.be 

Eve De Prins 
Bredabaan 548 
2930 Brasschaat 
03/298.02.26                      0499/71.64.78 
eve@chirobethanie.be 

FREELANCE LEIDING 

Ziggy De Wachter 
Schansstraat 35 
2930 Brasschaat 
03/652.09.25                     0485/62.49.88 
ziggy@chirobethanie.be 

Sofie Van Looveren 
Kantienlei 5 
2930 Brasschaat 
03/633.18.59                      0486/79.35.73 
sofie.vl@chirobethanie.be 


