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Belangrijke data 
 

22 november: werkdag 
23 november: Christus Koning 

    
  



  



 

Hoi leden, ouders en alle geïnteresseerden! 

De nieuwe maand staat weer voor de deur, en bij een nieuwe maand 

hoort ook een nieuw peeikske! De leiding heeft zich weer ongelooflijk 

geamuseerd met het maken van de programma’s voor de komende 

zondagen! Zijn jullie er klaar voor? Blader zodadelijk dan maar snel door 

naar je eigen afdeling en kijk wat jullie deze maand te wachten staat! 

 

Aangezien het ondertussen november is (wat vliégt de tijd!) wordt het al 

wat kouder, waait het al wat meer en kan er af en toe al eens een grijze 

regenwolk boven het chiroveld hangen… Kleed je dus goed aan en vergeet 

geen regenjas, je weet maar nooit met dat Belgische weer… 

 

Denken jullie in deze herfstige en donkere dagen ook weer aan jullie 

fietslichten?   Want, wij vinden nog steeds dat CHIRO MOET GEZIEN 

WORDEN!! 

 

We hebben nog altijd heel veel zin in het komende “chiromantisch” jaar! 

Groetjes,  

de leiding 



Info-uurtje RIBBELS en MAZZELS 

 

De leiding van Ribbels en Mazzels (Elise, Britt, Jonas, Marjoleine, Anne en 
Jens) houdt een info-uurtje op zondag 2 november (voor de ribbels) en 9 
november (voor de mazzels). Op deze manier kunnen zij u een beetje 
vertellen over de chirowerking, zichzelf voorstellen en verdere nuttige 
info verschaffen.  
Dit infomomentje is bedoeld voor ouders, er worden dan ondertussen ook 
spelletjes gespeeld met de kinderen.  
 
Indien u niet aanwezig kan zijn op dit infomomentje, maken we graag met 
jullie een afspraak om dezelfde uitleg bij jullie thuis te komen doen.  Ook 
wanneer u wel aanwezig kan zijn, is een huisbezoek nog altijd mogelijk!   
 

WAT?   Infomomentje 

VOOR WIE?  Ouders van Ribbels en Mazzels 

WANNEER?  2 november voor de ribbels 

9 november voor de mazzels 

HOE LAAT?  Om  17h (vlak na de chiro) tot ca. 17.30u 

 

  



Christus Koning 

Het is weer november, Kerstmis lijkt niet meer zo ver weg, de dagen 
worden kouder en donkerder…  Het is weer tijd voor hét chiro-feest van 
het jaar!   
Dit jaar proberen we een heel nieuw concept uit voor Christus Koning en 
blijven we een hele dag gewoon op onze chiro (zonder de andere chiro’s 
van Brasschaat). Wees gerust, we gaan niet terug naar de roots (dan 
zouden we naar de kerk moeten)!  
 
Onze cookies laten zich weer van hun beste kant zien en zorgen voor een 
heerlijk middagmaal en vieruurtje. Dit aan een zeer democratische prijs 
van €1. 
 

WAT?     Christus Koning 

WAAR?     Op onze chiro 

VOOR WIE?    Alle leden 

WANNEER?    23 november 

HOE LAAT?    Van 10h tot 17h 

WAT MEENEMEN? €1 (voor het middageten en 
vieruurtje), drinken, regenjas, muts, 
sjaal, handschoenen, warme jas en 
schoenen,… 

 

  



Lidgeld en Pxke 
 
Het lidgeld voor het werkingsjaar september-juli 
2014-2015 bedraagt 30 euro. Dit bedrag wordt 
voornamelijk gebruikt voor de verzekering van uw 
kind.  
Ook dit jaar versturen we het pxke digitaal. Indien 
u liever een papieren versie ontvangt, vragen wij 
een kleine bijdrage van 5 euro per gezin voor dit 
werkjaar. Dit bedrag mag gestort worden samen 
met het lidgeld, met extra vermelding van “pxke”. 
 
Gelieve het lidgeld over te maken op het volgende rekeningnummer:  
IBAN: BE40 9797 8946 9463  BIC: ARSP BE 22 op naam van Chiro 
Bethanie, Ploegsebaan 273, 2930 Brasschaat; met vermelding van ‘naam 
lid en afdeling’. 
 
Mogen wij u vragen dit zo snel mogelijk in orde te brengen zodat wij uw 
kind(eren) tijdig kunnen verzekeren? 
Dank jullie wel!! 
 
 
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 Janne, Marjoleine en Elise.   
 
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. 



  



As Adventure 
 

Chiro Bethanie krijgt elk jaar een waardebon bij 
As Adventure. Het bedrag van deze bon hangt af 
van de aankopen doorheen het jaar. Bij het tonen 
van je Chiro Bethanie-lidkaart wordt uw aankoop 
geregistreerd. Op het einde van het jaar krijgt de 
chiro een waardebon ter waarde van 10% van 

het totale aankoopbedrag van leden van de chiro.  
Laat dus zeker je lidkaart zien, hierdoor wordt het bedrag van onze bon 
groter en kunnen we zorgen voor nieuw materiaal! 
 
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 Anne.  
 
 
 
 

 
 
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! 
 
 
 
  



Werkdag op Chiro Bethanie 
              zaterdag 22 november 2014 

Op zaterdag 22 november worden het terrein en 

gebouwen van de Chiro Bethanie weer aan een 

grondige onderhoudsbeurt 

onderworpen.  

Hiervoor zijn wij altijd op zoek naar 

vrijwilligers die ons op de werkdag komen helpen.  

programma staan onder andere: de container leeg Op het 

maken, de bak in de container verwijderen, onderhoud 

elektriciteit, snoeien van bomen, kuisen van keuken en 

lokaal, afval afvoeren, … Eigenlijk 

allerlei klussen die ervoor zorgen dat 

onze kinderen veilig kunnen 

spelen, en het speelmateriaal en terrein 

nog lang kan meegaan. 

vrijwilligers koffie, thee en andere Zoals altijd voorzien wij voor de 

drankjes. Het hoogtepunt van de dag is een heerlijke, maar vooral gezellige 

broodmaaltijd. 

Al is het maar voor een uurtje, kom tussen 10:00 en 17:00 uur naar 

de Chiro. 

 

Tot zaterdag 22 november. 

VZW Sint Aubertus: David, Dirk, Elke, Erik, Gert, Jan, Jos 

 

Nog vragen, of laat even weten dat u komt via  0473-94 61 37 

 

Voor Ouders 
 



 

 
 

 
Aan Sofie, Tinne, Dries en Maarten voor het vele jaren lid en leiding 
zijn in onze chiro! 
 
 
 

 
 
 
Aan alle ouders, grootouders, broers, zussen, nichtjes, neven,… die mee 
zijn komen eten op Olé Pistolé!  Met 140 inschrijvingen waren wij heel erg 
blij!!  
 
 
 

 
 
Aan onze allerbeste cookies voor de 
megalekkere pannenkoeken op Olé 
Pistolé!! Ze hebben heel erg gesmaakt! 



Kalender 
 
Wanneer? Wat? Voor wie? 

22 november 2014 Werkdag op onze chiro Handige mama’s en 
papa’s 

23 november 2014 Christus Koning  Alle leden 

6 december 2014 Sintfuif Tito’s, keti’s, aspi’s 

7 december 2014 Sinterklaas op de chiro Ribbels, mazzels, 
rakwi’s 

14 december 2014  
(in de voormiddag) 

Schaatsen  Alle leden 

14 februari 2015 Chiromantische fakkeltocht  Iedereen  
1 maart 2015 Geen chiro…   Alle leden 

28 maart 2015 Eetfestijn  Iedereen 

1 – 3 mei 2015 Kampweekend op onze 
chiro 

Alle leden 

27 juni 2015 Daguitstap + BBQ Alle leden en iedereen 

21 – 31 juli 2015 Bivak naar …  Mazzels, rakwi’s, tito’s, 
keti’s en aspi’s 

24 – 31 juli 2015 Bivak naar …   Ribbels  

 
  



 
 

 … oktober weer ongelooflijk snel voorbijgevlogen is? 

 … het nu eigenlijk al de derde chiromaand is? 

 … er nog héél veel chirozondagen komen dit jaar? 

 … de leiding nog boordevol ideeën zit om deze zondagen te vullen? 

 … wij altijd heel blij zijn als er nieuwe leden komen proberen op de 

chiro? 

 … je dus altijd je vriendjes, vriendinnetjes, klasgenootjes, 

familieleden, buurjongens of buurmeisjes mag meenemen? 

 … iedereen de VB’s en hele leidingsploeg mag aanspreken met 

vragen, opmerkingen, … over de chiro? 

 … wij heel blij zijn dat er zoveel volk was op de dia-namiddag? 

 … de broodmaaltijd op Olé Pistolé heel lekker was? 

 ...de Ribbels heel veel plezier hebben gemaakt met Leo en Agatha? 

 …de Mazzels op een toffe herfsttocht geweest zijn? 

 …de Rakwi’s een bangelijk bosspel gespeeld hebben? 

 …de Tito’s een aap vermoord hebben? 

 …de Keti’s een super leuk dorpsspel gespeeld hebben? 

 …de Aspi’s nu echt aspi zijn omdat ze hun eerste aspi-zondag achter 

de rug hebben? 

 … nog een aantal mensen het lidgeld moeten betalen? 

 … we dit dan ook zo snel mogelijk in orde willen zien? 

 … onze website www.chirobethanie.be ook heel veel info bevat? 

 … je daar maar eens een kijkje moet gaan nemen? 

 … je dan kan vertellen over hoeveel dagen we weer op kamp 
vertrekken!!  

  

http://www.chirobethanie.be/


23 november 

Vandaag is het Christus Koning! Dat betekent dat 

we de hele dag megaleuke spelletjes gaan spelen! Je 

moet geen middageten meenemen, daar zorgen onze 

kookouders voor! 

Chiro van 10u – 17u, neem € 1 mee voor je 

middageten en vieruurtje! 

nt dat we de hele dag megaleuke 

spelletjes gaan spelen! Je moet geen midd23 

november 

Vandaag is het Christus Koning! Dat betekent dat 

we de hele dag megaleuke spelletjes gaan spelen! Je 

moet geen middageten meenemen, daar zorgen onze 

kookouders voor! 

Chiro van 10u – 17u, neem € 1 mee voor je 

middageten, vergeet je vieruurtje nietageten 

meenemen, daar zorgen onze kookouders voor! 

Chiro van 10u – 17u, neem € 1 mee voor je 

middageten, vergeet je vieruurtje niet! 

  

 

RIBBELS 
 

 

 

 

 

 

         9 november 

Al eens een keer geknutseld met 

dingen uit het bos? Nee? Kom dan 

zeker meedoen en ontdek hoe je zelf 

supercoole dingen kan maken! 

Chiro van 14u – 17u, vergeet je 

vieruurtje niet! 

16 november 

De aspi’s hebben een keitof spel voor jullie gemaakt!  

Ben je benieuwd? Dan moet je zeker komen! 

Chiro van 14u – 17u, vergeet je vieruurtje niet! 

 

       

        30 november 

Leo en Agatha hebben al veel van de  

  wereld gezien, maar willen dit nu ook eens aan  

jullie tonen! Kom verkleed in je favoriete land en  

we gaan samen op wereldreis! 

Chiro van 14u – 17u, vergeet je  

vieruurtje niet!  

Het is november en dat betekent dat deze maand de blaadjes van de bomen vallen, het kouder begint 

te worden en dat het ook weer een hele maand chiro is! Op 2 november houden we een infoavond 

voor alle ouders. Zo kunnen de ouders te weten komen wat we allemaal gaan doen dit jaar, geven we 

algemene informatie en zo kan de leiding zich ook eens voorstellen. Dit infomoment duurt van 17u, 

vlak na de chiro dus, tot ongeveer 17u30. Tijdens het infomoment worden de kinderen beziggehouden 

met spelletjes. Nu iedereen wat meer geïnformeerd is, kunnen we beginnen aan november! 

                       2 november 

We spelen een griezelig Halloweenspel! Kom verkleed 

als heks, mummie of iets anders eng! 

Chiro van 14u – 17u, vergeet je vieruurtje niet! 

! Infomoment van 17u – 17u30 ! 

 

Groetjes van jullie topleiding: Britt, Elise, Marjoleine en Jonas! 



MAZZELS IN 

NOVEMBER 
 

2 november: Vandaag (of beter eergisteren) is het Halloween. Dat 

betekent dat we gaan kijken of jullie wel mazzel genoeg zijn om een 

geweldige heksenkring voor te bereiden. Griezelen van 2 tot 5 en 

vergeet geen 4-uurtje.  

 

Kleur deze kleurplaat alvast maar zo griezelig mogelijk in.  

 



9 november: 2 héél bekende helden komen onze hulp 

inroepen want ze zitten met een probleem dat ze zelf 

absoluut niet opgelost krijgen. Als jullie willen 

weten wie ze zijn en wat ze willen moeten jullie 

vandaag zeker komen. Chiro van 14:00 tot 17:00 en 

vergeet geen heldhaftig vieruurtje. 

Hint: Een vriend van hen heeft maar 6 haren op zijn hoofd. 

Het is vandaag ook nog ‘oudercontact’ van 17:00 tot ongeveer 17:30. 

Alle ouders zijn van harte uitgenodigd voor een woordje info over de 

Chiro. (Als dit niet uitkomt zullen we nog wel een individuele afspraak 

maken.) 

 

16 november: Vandaag wordt jullie leiding vervangen door een hoopje 

oranje toestanden die jullie ongetwijfeld wel bekend zullen voorkomen. 

Ze zullen misschien niet zo knap of lief zijn als jullie eigen leiding maar 

minstens zo tof. Vergeet geen oranje 4-uurtje en het is chiro van 2 tot 5. 

 

23 november: Het is Christus Koning vandaag en jullie weten allemaal 

wat dat betekent. Namelijk dat er meer info te vinden is vooraan in het 

pxke. Chiro van 10 tot 5 

 

30 november: we zijn alweer aan het eind van de maand 

gekomen en het begint langzaamaan steeds donkerder en 

kouder te worden buiten. Daarom wordt het maar eens tijd 

dat we op vakantie gaan naar ergens waar de zon en er 

palmbomen groeien enzo. Dus doe een warme jas aan neem 

een lekker verfrissend 4-uurtje mee en ga van 2 tot 5 mee op 

reis. 

 

Groetjes van jullie allerbeste leiding,     Anne en Jens 



 

 

 

2 november :  

Vandaag gaan we met zen allen een kei fantastische super coole  

Laddercompetitie doen! Wees op tijd chiro van 14:00 tot 17:00 u  

Vergeet je vieruurtje niet!   

                                                                                                         9 november : 

                                                           Ik hoop dat jullie je ooglapjes en houten benen klaar hebben gepakt 

                                              want vandaag gaan we op piratentocht!! Er wacht een grote schat op ons. 

                                Chiro van 10:00 tot 17:00 u vergeet geen middageten en een 4-uurtje 

  

16 november : 

Jullie zullen wel eens een bosspel willen spelen zeker? Wel, we hebben er 1 

voor jullie gemaakt. Wat we in het bos gaan doen zie je dan wel. Komen dus !!! 

Chiro van 14:00 tot 17:00 u, vergeet zeker je 4-uurtje niet ! 

 

                                                                                                            23 november : 

                                                                      Vandaag is het christus koning en het wordt super  leuk!! 

                                                                          Zeker komen !!!!!   Chiro van 10:00 tot 17:00 u 

                                                           Je moet geen 4-uurtje en middageten meepakken maar wel  1 euro.                   

                                                                                   (Meer info zie vooraan in het pxke) 

 

 

30 november : 

Er is iemand vermoord op de chiro maar we willen 

Graag weten wie het heeft gedaan dus kom ons maar helpen !! 

Chiro van 14:00 tot 17:00 u vergeet geen vieruurtje  

 

We zien jullie dan !!!               groetjes van jullie geliefde leiding :   Erik en Erwin 

RRRaaakkkwwwiii ’’’sss   iiinnn   nnnooovvveeemmmbbbeeerrr   



 

 

 

Zaterdag 01/11: Nachtspel            

Net op deze enge zaterdagnacht gaan wij een kei graaf nachtspel spelen! Benieuwd wie 

in z’n broek pist van de schrik en wie van het lachen? Kom dan meespelen! 

Chiro van 19h30 tot 21h30 

09/11: Quiz 

Vandaag doen we een grote kennistest! Wij weten dat jullie weten dat wij wel eens willen 

weten wie het meeste weet! Neem zeker jullie hersenen mee! 

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

16/11: Tocht  

Op tocht gaan? Leuk! Trek zeker goede stapschoenen aan want tito’s stappen al wat verder!  

Chiro van 10h tot 17h, vergeet geen lunchpakket, voldoende drank en vieruurtje! 

 

23/11: Christus Koning 

Dit jaar wordt Christus Koning anders, leuker en lekkerder! Benieuwd? Kom zeker een kijkje 

nemen! Voor verdere info: zie elders in het pxke! 

Chiro van 10h tot 17h, neem €1 mee (wij zorgen voor het middageten en vieruurtje!) 

30/11: Knutselen 

We knutselen vandaag iets nuttig! Tip: je kan het volgende maand heel goed gebruiken en 

het is geen automatische pakjesopener!  

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

 

Titogroetjes, 

Sofie en Janne  

Tito’s in november 



Keti’s in November 

November telt dertig dagen, maar het dubbele aan wind en regenvlagen! 

2 November 

Hoera we zijn al aan de 2
e
 dag van November, dus proficiat aan de 

jongens en meisjes die het al tot dag 2 hebben volgehouden! 

Dat terzijde is het vandaag Zombies VS Mummies. 

Wie zijn de beste en wat is nu eigenlijk het verschil tussen die twee?!?! 

Kom verkleed, vergeet je 4 uurtje niet, en warm aangekleed zijn zou ook geen kwaad kunnen (of voelen zombies 

en mummies dan echt totaal niks?). 

Chiro van 14 – 17. 

9 November 

Bismillah broeders en zusters. Voor diegene die vandaag Heilige 

Theodoor en Heilige Ursin herdenken: 

نى! م ن أت ترق أ ح ي ت م ف ي جح  Vandaag gaan we knallen! Wat het Precies is ال

zullen jullie dan wel zien  Vergeet jullie qamis of chador niet! 

Chiro van 14 – 17.  Alhamdoelillah! 

16 November 

Hoe goed kennen jullie je vlaamse klassiekers en Samson & 

Gert hits nog? Heb je soms ook nog eens zin om die oude 

blokfluit van onder het stof te halen en je ganse familie te 

trakteren op een mix van van Beethoven en Tokio Hotel? 

…nee? …echt niet? 

Geen nood! Vandaag gaan we toch teambuilding doen en 

daar hebben we totaal geen blokfluit of Tokio Hotel voor 

nodig! Toch? 

Chiro van 14 – 17 

 

23 November 

Christus Koning. Voor meer info zie elders in het PX-ke.   

30 November 

The Last Day of November! 

Today is a mistery and so is the 30th of November! 

Chiro Van 14- 17  

(en voor de jongens en meisjes die nog steeds met een moustache rondlopen proficiat!) 

 

Groetjes van jullie leiding, 

Nick & Quinten 
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Leiding Chiro Bethanie 2014 – 2015 

RIBBELS ribbel@chirobethanie.be  

Elise Ost Britt Hellinx 

Rode Weg 53 Lage Kaart 158b 

2920 Kalmthout 2930 Brasschaat 

03-295 58 18                03-653 09 14 

0487 79 76 01 0478 33 44 76 

elise@chirobethanie.be  britt@chirobethanie.be  

Jonas Torfs Marjoleine Vissers 

Zilverberkenlei 80 Zilverberkenlei 63 

2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 

03-653 20 39 03-663 18 26 

0474 31 90 10 0479 63 19 97 

jonas@chirobethanie.be  marjoleine@chirobethanie.be  

MAZZELS mazzel@chirobethanie.be  

Anne Stuer                                         (groepsleiding) Jens Van’t slot 

Berrélei 8 Ploegsebaan 13 

2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 

03-663 62 26 03-633 28 68 

0494 90 42 01 0493 70 87 73 

anne@chirobethanie.be  jens@chirobethanie.be  

RAKWI'S rakwi@chirobethanie.be  

Erik De Coster Erwin Pemen 

Ploegsebaan 215B Ploegsebaan 201 

2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 

0476 67 31 69 0471 09 14 65 

erik@chirobethanie.be  erwin@chirobethanie.be  

TITO'S tito@chirobethanie.be  

Sofie Van de kerckhoven Janne Torfs 

Ploegsebaan 214 Klaverheide 108 

2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 

03-633 18 62 03-633 12 21 

0472 62 25 59 0498 93 48 74 

sofie.vdk@chirobethanie.be  janne@chirobethanie.be  

KETI'S keti@chirobethanie.be  

Quinten Roosen Nick Van Thielen 

Van de Perrelei 44 Ploegsebaan 225 

2660 Hoboken (Antwerpen) 2930 Brasschaat 

03-825 82 94 03-663 82 97 

0499 31 00 80 0475 56 45 82 

quinten@chirobethanie.be  nick@chirobethanie.be  

ASPI'S aspi@chirobethanie.be  

Wouter De Coster                            (groepsleiding)   

Ploegsebaan 215B   

2930 Brasschaat   

0476 67 33 49   

wouter@chirobethanie.be    

VB'S vb@chirobethanie.be  

Peter Dockx Eve De Prins 

Werverbos 85 Bredabaan 548 

2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 

03-633 02 35 03 298 02 26 

0486 34 83 29 0499 71 64 78 

peter@chirobethanie.be  eve@chirobethanie.be  
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