
Peeïkske  
December 2014  

                

Belangrijke data 
 

06/12: Sintfuif 
07/12: Sint op de chiro 

14/12: Schaatsen 
28/12: geen chiro  
04/01: geen chiro  

    
  



Hohoho!  

 

December is er weer klaar voor, jullie ook? Het wordt duidelijk kouder, de 

Sint is zijn boot al in orde aan het maken om de tocht naar hier te maken, 

het wordt vroeg donker, de kerstvakantie komt eraan en binnenkort 

liggen er weer pakjes onder de kerstboom… En natuurlijk staan er jullie 

weer geweldige chirozondagen te wachten! 

Nu we al in de vierde chiromaand zijn aanbeland, begint alles goed op 

gang te komen.  Zorg dus dat je er zoveel mogelijk bij bent en alle leuke 

dingen kan meedoen! Het belooft weer een supertoffe maand te worden! 

Lees dus maar snel dit peeïkske en krijg er al maar zin in ;-) 

In de chiro laten we ons niet afschrikken door een beetje koude!    

Daarom willen we vragen om steeds voldoende warme 

kledij aan te doen.  Als je veel verschillende laagjes aan 

hebt, kan je altijd nog iets uitdoen!  Vergeet ook je muts 

en handschoenen niet!  

 

Chiro moet gezien worden!   

Het is dan ook ontzettend belangrijk om een fietslicht 

bij je te hebben, want om 17u begint het al erg donker 

te worden.  Ook een fluovestje is niet overbodig! Zo 

laten we zien dat chiro leeft! 

 

 

Alvast een Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuw Chirojaar!   Maar 

eerst en vooral héél véél succes met de toetsen en examens!  Laat maar 

eens zien wat je allemaal kan!   

 

Veel speel- en leesplezier en tot zondag! 

De leiding 



Sint op de chiro… 

Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint… Jaja, ook bij ons op de chiro!!  

 

Op 6 december 2014 vieren de TITO’s, KETI’S en ASPI’s zijn verjaardag 

tijdens de Sint-Fuif.   

- Wie?  Tito’s, Keti’s en Aspiranten in uniform!! 

- Wat?  De énige échte jaarlijkse Sint-fuif 

- Waar? Gewoon op onze chiro   

- Wanneer? 6/12/2014 van 19u – 22u 

 

 

Op 7 december 2014 komen er wel zeker een aantal hulpjes van deze 

Heilige Man op bezoek bij de RIBBELS, MAZZELS en RAKWI’S. 

- Wie?  Ribbels, mazzels en rakwi’s 

- Wat?  Bezoek van een aantal vrienden van de Sint… 

- Waar? Gewoon op onze chiro   

- Wanneer? 7/12/2014 van 14u – 17u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHAATSEN 

Zoals elk jaar binden we in de winter graag de schaatsen eens aan onze 

voeten.   

Onze jaarlijkse traditie is dit jaar een beetje verschoven én wat veranderd!  

Lees dus goed hoe we dit jaar het schaatsen aanpakken! 

 

Wanneer?   14 december 2014  van 10.30u – 13.00u 

Waar? We spreken af aan het grote Jezusbeeld op het 

kerkplein in het centrum van Brasschaat (St-

Antoniuskerk).  Van daaruit gaan we samen naar 

het BrasSCHAATSt Winterdorp.   

Wie?    Alle leden, mama’s en papa’s die dat wensen. 

Mama’s en papa’s mogen natuurlijk ook 

supporteren langs de zijkant van de piste  

Wat breng je mee?  Handschoenen, warme kleren (voor een keer mag 

je ook een lange broek aandoen ), € 3, eventueel 

eigen schaatsen.  

 

  



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 je 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.  
 
Foto’s kamp 
 
In oktober hebben we allemaal samen de foto’s van het 
kamp kunnen bekijken tijdens de dia-namiddag.  Wil je 
graag de foto’s thuis ook nog eens bekijken?  Ben je op zoek 
naar een mooie foto van jezelf voor dat ene cadeau voor 
meter of peter?  Misschien staan ze hier wel tussen!   
Voor € 6 is de usb-stick met alle foto’s van jou.  Je mag 
ernaar vragen bij Erik, aan de chiropoort.   
Volgende jaren kan je deze stick dan opnieuw laten vullen met de nieuwe 
foto’s voor € 1. 
 
 
NIEUWE verloren voorwerpen 
 
Bij het opruimen van het kampmateriaal (tijdens de 
werkdag) kwamen we nog maar een grote bak 
verloren voorwerpen tegen. Wie zoekt er zijn ‘Hello 
Kitty’-handdoek nog?  Of een rode regenjas?  Kom 
nog maar eens kijken!!  



 
 

 
Aan alle ouders die zijn komen helpen op de werkdag!  Er is veel werk 
verzet waardoor onze lokalen er weer netjes uitzien en winterklaar zijn!  

 
 

 
 
 
Aan de cookies om een heerlijk middagmaal en vieruurtje te voorzien voor 
ons op Christus Koning! 
 
 

 
 
Aan Veerle (mama van Anne en Thijs Stuer) en Fanny (mama van Anne en 
Flore Wemers) om met ons een uurtje te komen volksdansen! 

 
 

DANKJEWEL!! 
Dat jullie moeite doen om op tijd te komen.  We 
zouden het natuurlijk nog véél liever hebben dat 
jullie allemaal altijd op tijd zijn!  Het is al vroeg 
donker deze tijd van het jaar, dus we willen 
graag gebruik maken van de tijd dat het nog licht 
is om te kunnen spelen.  Vertrek dus alsjeblieft 
op tijd naar de chiro, des te meer en langer 
kunnen we spelen!  



Kalender 
 

Wanneer? Wat? Voor wie? 

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 

26 april 2015 Allé Wandel mee 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  
 
  



 
 

 … de lokalen er nu weer spik splinter nieuw uit zien dankzij de 

werkdag? 

 … Nicole en Hugo langs zijn geweest op Christus Koning om met ons 

te sleutelen aan ons gezang? 

 … de ribbels vorige maand samen met Leo en Agatha op wereldreis 

gingen? 

 … we hopen dat iedereen zijn warme kleren al heeft klaarliggen? 

 … we ook hopen dat er snel veel sneeuw gaat vallen? 

 … sneeuw super leuk is om in te spelen, zeker op de chiro? 

 … de mazzels een echte heksenkring maakten? 

 … we op zoek zijn naar onze tweede cd van het volksdansen?  

 … we het dan ook heel erg fijn zouden vinden moest die terug 

boven water komen!? 

 … de rakwi’s een piratentocht ondernamen, op zoek naar de schat? 

 … we al diegenen die examens of toetsen hebben daar véél succes 

mee willen wensen? 

 … we hopen dat iedereen toch naar de chiro kan blijven komen 

ondanks die examens en toetsen? 

 … de tito’s heel slim blijken te zijn na een toffe quiz? 

 … de afdelingsleiding allemaal al uitkijkt naar hun 

afdelingskerstfeestje? 

 ... we hopen dat iedereen zijn schoentje gevuld geraakt met wat 

lekkers op 6 december?  

 … de keti’s zich een hele zondag lang afvroegen wat nu het verschil 

is tussen mummies en zombies? 

 … de aspi’s al volop in de aspizondagen vliegen en dat ook héél goed 

doen?  



  



 

 

7/12/2014 

 

Vandaag krijgen we hoog bezoek…  

Lekker spannend hé?!  

Zijn jullie braaf geweest…?  

 

Chiro van 14 – 17u, vergeet geen 4-uurtje 

Warme kleren komen zeker ook van pas! 

 

28/12/2014 

 

 

Kerstboom, kerstbal, kerststal, slinger,  

lekker eten, cadeautjes, … 

 

Weet je al wat we gaan doen vandaag?  Jaja, we 

houden het écht mazzelkerstfeest!!   

 

Meer info krijgen jullie nog in een speciale 

uitnodiging, maar we kunnen al zeggen dat het  

van 14u – 17u feest is!! 

 

 

     

     Wat hebben we dit  

     jaar nog niet gedaan?     

      Inderdaad, een   

     hele dag tocht!! 

    Dit is dan ook onze  

enige kans om het nog te  

          doen!!  Chiro van 10u – 17u,     

    zorg voor warme kleren en  

                  middageten en een lekker vieruurtje.   

  Zo ben je helemaal klaar voor de 

 échte wintertocht!!   

 

 

Vertelt deze prent  

   genoeg over wat 

     we vandaag 

        gaan doen?  

          

           Wij zijn er van  

         overtuigd dat jullie er 

       beter in zijn dan de leiding… 

       Komen jullie dat dan ook laten zien? 

 

        Meer info vooraan in het pxke!!  

21/12/2014 

14/12/2014 

  



 
 

 

Het is al december, de nachten zijn al goed lang, en de winterkou is buiten goed te voelen…  

Maar daar laten wij ons niet door tegenhouden! 

Als je al wil weten wat we zoal gaan doen, dan moet je maar snel verder lezen! 

 

 

Zondag 7/12:  

Misschien krijgen we vandaag wel speciaal bezoek op onze chiro…  

Als je hier meer van wil weten moet je zeker eens komen kijken! 

Chiro van 14h-17h, vergeet geen 4-uurtje! 

 

 

 

Zondag 14/12: |_                            _| 

Vandaag gaan we zoals ieder jaar schaatsen met heel de groep!  

Meer informatie hierover vind je ergens anders in het pxke. 

 

 

Zondag 21/12:  

Vorige maand hebben we kunnen achterhalen wie onze schat had gepikt, het wordt tijd dat we 

deze eens gaan terugpikken!  

Zeker komen, want we moeten toch wel met genoeg zijn om onze schat te kunnen veroveren… 

Chiro van 14h-17h, vergeet geen  4-uurtje!  

 

Dinsdag 23/12:  

Vandaag vieren wij ons eigen, kleine, gezellige kerstfeestje. Daar wil je zeker bijzijn! 

Neem allemaal een cadeautje mee van €5 dat voor zowel een jongen als voor een 

meisje leuk is om te krijgen! 

Chiro van 19h-21h30, vergeet geen leuk cadeautje mee te nemen! 

 

 

Winterse groetjes van jullie leiding! 

Erwin & Erik 



Vandaag is het onze enige  

echte sintfuif, waarbij we  

kunnen zien of jullie wel flink  

zijn geweest dit jaar. Dit is zeker 

 niet te missen dus kom  

met z’n allen.  

Chiro van 19u-22u 

Denk jij dat je de weg 

voor mij weet? Kom dan 

zeker van 10 tot 17u 

naar de chiro, vergeet je 

boterhammen en je 

goed humeur niet. 

Tito’s in December! 
December, de laatste maand van het jaar en normaal gezien ook de koudste, witste, en voor 

velen onder jullie een gestresseerde maand door de komende examens.  

Een belangrijk onderdeel van goede examens, is eten, slapen, leren en zeker ook 

ontspanning. Daar willen wij mee voor zorgen, dus slaag zeker geen zaterdag of zondag over 

en kijk wat wij voor jullie in petto hebben! Wij wensen jullie alvast veel succes! 

 

Zaterdag 6 december       Zondag 14 december 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                 Vandaag gaan we schaatsen. Dus         

       als je grappige valmomenten wil               

m                                meemaken, zeker komen! 

                     Voor meer informatie zie elders in het pxke.

   

 

 

 

Zondag 21 december     Maandag 22 December 

 

 

  
De informatie voor ons 

kerstfeestje krijg je nog op 

een persoonlijke 

uitnodiging. Maar dit mag je 

zeker niet missen. 

Dikke knuffels van          

Janne en Sofie 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
zaterdag 6/12/2014: 
Rarara wat is het vandaag? Is het misschien al kerstmis? Nee, is het dan 
Pasen? Nee, nee, nee, het is de enige echte Sintfuif. Trek je dansschoenen 
alvast maar al aan. Chiro van 19u tot 22u.  
 

zondag 14/12/2014: 
Vandaag gaan we schaatsen. Voor meer info zie elders. 
 

vrijdag 19/12/2014: 
Vanavond is het feest. Niet zomaar feest maar het fantastische ketikerstfeest. Meer info volgt nog. 
 

zondag 21/12/2014: 
Deze koude winterochtend gaan we iets tof doen. Wil je weten wat? Moet 
je zeker komen. Chiro van 10u tot 12u, neem zeker je fiets mee!  
 
 
 
  



DECEMBERASPI'S 
Liefste Decemberaspi's, 

De laatste maand van 2014 is aangebroken en hieronder kunnen jullie vinden wat er dan nog 

op de planning staat. Aan iedereen die op zijn schema lange dagen tussen de cursussen 

heeft staan: veel succes en moed gewenst! Dit pxke werd geschreven onder invloed van 

stress en vermoeidheid, bijgevolg is de redactie niet verantwoordelijk voor eventuele 

foutieve interpretaties, ongewenste zwangerschappen, verdwaalde kamelen, verloren 

ledenmaten en stakingsdagen ten gevolge van de tekst hieronder. 

Graag zou ik ook nog een kerstfeestje plannen maar daarvoor zoeken we best een datum dat 

zoveel mogelijk Decemberaspi's kunnen! (Wordt vervolgd) 

 

Zaterdag 6 december 
De goede oude man met lange witte baard en anders gekleurde assistent is terug bij ons en 

dat moet natuurlijk gevierd worden. Vandaag is het dan ook onze onvergetelijke 

ongeëvenaarde onhygiënische onverantwoorde onsmakelijke onaangekondigde 

onbreekbare onkuise onleefbare en bovenal onmisbare sintfuif! Meer intrigerende 

informatie vinden jullie op een andere boeiende bladzijde van dit bovennatuurlijke boekje. 

 

Zondag 14 december 
Laten we met z'n allen wat raar rondschuiven en ellendig uitschuiven over een plas water in 

vaste toestand. Vandaag gaan we  een scheve schaats rijden! Maar in vergelijking met vorige 

jaren: anders en beter! Meer uitstekende uitschuivers vind je ergens anders in deze 

bewonderenswaardige brochure! 

Na het schitterend schaatsen gooien we met degenen die kunnen ook nog even een 

prachtige pot soep op het vuur. 

 

Maandag 15 december  
De eerste dag om aspi-soep te gaan verkopen: afspraak om 8h30 op de Chiro (in uniform!) 

 

Zondag 21 december 
De tweede dag voor de verkoop van onze aspi-soep: afspraak om 11h30 op de Chiro! 

In de namiddag van 14h tot 17h strijdt de gemene sneeuwwatje met de sneeuwdwergen 

tegen onze helden Belle en het Beest, Assepoester en haar prins, Aladdin en Jasmine en 

Pooh beer met knorretje. Een ongezien bloederig spektakel! Zorg voor massa's vreselijke 

witte sneeuw! 

 

Met ongelooflijk veel groetjes, 

Wouter 

 



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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