Peeïkske
Februari 2015

Belangrijke data
14/02: chiromantische fakkeltocht
15/02: geen chiro
01/03: geen chiro

Hallo beste peeikske-lezers!
Wat is januari weer snel voorbij! Je weet wat ze zeggen, de tijd gaat snel
als je leuke dingen doet… Gelukkig komen er nóg goedgevulde
chiromaanden aan, te beginnen met februari!
Zoals jullie al wel gezien of gehoord zullen hebben, is het in februari onze
chiromantische fakkeltocht, op 14 februari (op Valentijn dus)! Neem dus
maar zoveel mogelijk vrienden, vriendinnen, familieleden, buurmannen
en –vrouwen mee, en samen maken we er een gezellige avond van!
Buiten de fakkeltocht zijn er natuurlijk nóg activiteiten in februari,
benieuwd welke dat zijn? Kijk maar snel verder bij je afdeling!
Wij wensen jullie alvast een liefdevolle maand, en tot snel!

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!

Veel speel- en leesplezier en tot zondag!
De leiding

Fakkeltocht
14 februari 2015
Beste leden, ouders, familieleden, buurtbewoners,…!
Wij willen jullie alvast warm maken voor onze jaarlijkse fakkeltocht 
Wanneer?

14 februari vanaf 19u is iedereen welkom om fakkels te kopen
(5 euro/stuk), waarna we om 19u30 aan onze tocht door de wijk
beginnen.

Waar?

Chiro Bethanie (Ploegsebaan 273)

Wat?

Een buggyvriendelijke familiewandeling, geschikt voor alle
leeftijden en in thema chiromantiek! (het jaarthema van 2014-2015)
Na onze tocht steken we meteen een chiromantisch kampvuur
aan op de chiro,
Jenevers in verschillende smaken, glühwein, pintjes, warme
chocomelk en frisdranken te verkrijgen aan democratische
prijzen.

Wij hopen jullie talrijk te kunnen verwelkomen op deze gezellige avond!

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 Tshirt (€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!!

Dat jullie allemaal het pxke heel erg aandachtig lezen. Zo kunnen
jullie op zondag tijdens de opening zeker vertellen wat jullie gaan
doen!

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?
14 februari 2015
Chiromantische fakkeltocht
20 – 22 februari 2015 Afdelingsweekend Keti’s

27 juni 2015
21 – 31 juli 2015

Geen chiro… 
Afdelingsweekend Tito’s
Afdelingsweekend Mazzels
Afdelingsweekend Rakwi’s
Afdelingsweekend Ribbels
Afdelingsweekend Aspi’s
Eetfestijn
Allé Wandel mee
Kampweekend op onze
chiro
Daguitstap + BBQ
Bivak naar … 

24 – 31 juli 2015

Bivak naar … 

1 maart 2015
6 – 8 maart 2015
13 – 15 maart 2015
20 – 22 maart 2015
28 maart 2015
26 april 2015
1 – 3 mei 2015

Voor wie?
Iedereen
Keti’s
Alle leden
Tito’s
Mazzels en Rakwi’s
Ribbels en Aspi’s
Iedereen
Iedereen
Alle leden
Alle leden en iedereen
Mazzels, rakwi’s, tito’s,
keti’s en aspi’s
Ribbels

… het peeikske vanaf nu een eigen facebookgroep heeft, waar je de
peeikskes ook kan lezen? Allemaal lid worden dus!
… je deze groep kan vinden onder de naam “pxkes Chiro Bethanie”?
… je het pxke dan nu op 4 verschillende manieren kan krijgen? Via
mail, op de site, op facebook én op papier?
… je dan ook écht geen excuus meer hebt het niet te lezen? 
… de ribbels op indianentocht gingen?
… het in februari nog heeeeel koud kan zijn?
… we hopen dat iedereen zijn warme kleren al heeft klaarliggen?
… we hopen dat er veel mensen mee komen genieten van onze
fakkeltocht?
… er op die fakkeltocht ook frituurhapjes verkocht zullen worden
door de aspi’s?
… de mazzels heel dapper op monsterjacht gingen?
… de leiding al volop plannen maakt voor het eetfestijn op 28
maart?
… we hopen dat iedereen die datum kan vrijhouden om te komen
smullen?
… de rakwi’s momenteel een opleiding tot spion volgen?
… we jullie er nog eens aan herinneren dat handschoenen echt wel
nuttig zijn op de chiro!!
… het ook wel eens een hele zondag kan regenen, vergeet dus geen
regenjas!
… de tito’s de wereld hebben gered van Ebola?
… we fier zijn op onze VB’s, die ons altijd en overal willen helpen?
... de keti’s zich heel hard uitleefden op de ketilympics?
… de aspi’s een week lang gezellig op de chiro gewoond hebben?

Ribbels in februari

Zondag 1 februari

Zondag 8 februari

Haal je speurneus maar boven want
vandaag spelen we een écht
detectivespel!

Volgende week is het fakkeltocht, op Valentijn
nog wel! Om jullie al een beetje warm te maken
spelen we vandaag een Reuze Romantisch
Ribbelspel!

Chiro van 14h-17h, vergeet je
vieruurtje niet!

Chiro van 14h-17h. PS Kan jij een vieruurtje
meenemen in de vorm van een hartje?! Wij zijn
benieuwd!

Zaterdag 14 februari

Zondag 22 februari

Welkom op onze
Chiromantische
Fakkeltocht!! Voor meer
info, zie elders in pxke.

Leo en Agatha hebben een brief van de
Kabouters van Erwtenland gekregen.
Benieuwd wat erin staat… Vandaag

Zondag 15 februari is het
helaas geen chiro…

spelen we het Help-waar-zijn-onze-

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

PS Zondag 1 maart is het geen Chiro. Helaas Pindakaas!

14 – 17u

Vergeet geen 4-uurtje en warme
kleren én handschoenen.

We bereiden ons voor op wat er
binnenkort komt… Carnaval! Deze
DISCOZONDAG wordt een echt feest!
Kom dan ook verkleed in je beste
discokleren!!

Zondag 1 februari

Zien jullie het ook? Deze maand
houden wij van school…  het
schoolbord staat al klaar, maar
natuurlijk is school op de chiro wel
héél wat zotter dan op school! Zorg
maar dat je er veel bij bent, dan
wordt het écht een fantastische
maand!

Hey zotte bende!

14 – 17u

19u

Zondag 15 februari is het vakantie (en
opruimtijd voor de leiding)… Geen chiro dus! 

Zoals je al wel gemerkt hebt, begint vandaag de
vakantie. We zetten ze dan ook op een
Chiromantische manier in, iedereen is welkom
op onze FAKKELTOCHT vanaf 19u. Meer info
vind je vooraan in het pxke!

ZATERDAG 14 februari

Vergeet geen vieruurtje en warme kleren én
handschoenen!

Neem je agenda eens en begin maar te tellen…
volgens ons is het op deze moment nog maar
100 dagen school en het is grote vakantie… 
Vandaag spelen we dan ook HET-IS-NOGMAAR-HONDERD-DAGEN-SCHOOL-SPEL.

Zondag 8 februari

MAZZELS
10 – 17 u

Jens en Anne

Wij-houden-van-school-op-eenchiro-manier-groetjes!

Zorg dat je erbij bent met warme
kleren, goede schoenen, de warmste
handschoenen, lekker middageten
en een wiskundig vieruurtje!

Om onze laatste zondag van de
schoolmaand nog écht schools te
maken, gaan we vandaag op tocht.
Geen gewone tocht, neenee, een
echt wiskundetocht! Ben je goed in
rekenen? Of toch wat beter in
spelen? Of misschien wel goed in
allebei?

Zondag 22 februari

Zoals jullie in het vorige pxke al konden zien, zijn we op de laatste 2 zondagen begonnen met een
spionnen training. Deze maand wordt deze training al weer afgerond.
Als je al wil weten waarom we deze training gestart hebben, dan zal je nog even moeten wachten, dat zal
halverwege maart allemaal duidelijk worden! (er komt in het kort ook een brief van…)
Als je wil weten wat we deze maand gaan doen, lees je best snel verder!

Zondag 8/2
Vandaag ronden we onze training tot geheim agent af, en gaan we jullie vaardigheden eens
stevig op de proef stellen. Denk je dat je dit wel aankan? Kom dan maar zeker!
Chiro van 10h-17h, vergeet geen 16h-tje en middageten!
Zaterdag 14/2
Vandaag houden we zoals ieder jaar een fakkeltocht.
Maar dit jaar is het geen gewone fakkeltocht, het is een
ChiRomantische FAKKELTOCHT!
Meer info hierover vind je ergens anders in het pxke.

Zondag 15/2
Omdat het gisteren fakkeltocht was, is er vandaag jammer genoeg geen chiro…

Zondag 22/2
Vandaag gaan jullie nog eens mogen kennismaken met een schitterend spel, bedacht door onze
aspiranten, zeker komen dus!
Chiro van 14h-17h, vergeet geen 16h-tje!

HOI HOI TITOOTJES!!!
Zijn jullie klaar voor alweer een super leuke
chiromaand? Wij al wel hoor! Lees verder en
ontdek wat we allemaal gaan doen… 
Vergeet deze maand trouwens geen
handschoenen, mutsen, sjaals, oorwarmers,
dikke jas en alles wat je verder nog nodig hebt
om jezelf warm te houden! Want het mag dan
misschien al bijna lente zijn, het zal toch nog
koud zijn!
Zondag 01/02
Vandaag gaan we op reis! Wij zijn de winter al
grondig beu dus wat denken jullie van
Australië, Brazilië, Equador, Zuid-Afrika,…?
Janne wilt met de luchtballon, maar Sofie
denkt dat met de boot gaan ook wel heel leuk
kan zijn! Iets voor jullie? Kom het ontdekken!

We beginnen met onze
witte velletjes om 14h en gaan na een dagje
zonnebaden met een gebruinde huid weer
naar huis om 17h. Vergeet geen vieruurtje!
Zondag 08/02
Vandaag kan Sofie er niet bij zijn: ze heeft
deze week examens en moet dus flink
studeren! Toi toi toi Sofie!!
Maar Janne staat er niet alleen voor want ze
heeft voor een super leuke, knappe en
intelligente vervang(st)er gezorgd! TIP: hij/zij
is van het type “gekke professor”! Ben je
benieuwd wie het is en wat voor toffe dingen
we gaan doen? Kom zeker een kijkje nemen!

Chiro van 14h tot
17h, vergeet geen vieruurtje!
Zaterdag 14/02
Dit is het weekend van de derde zondag van
de maand en iedereen weet wat dat
betekent: TOCHT!! Kom meestappen met onze
Chiromantische fakkeltocht! Leuker kan het
niet: ’s avonds door de wijk stappen met
fakkels en neefjes, nichtjes, broertjes, zusjes,
mama’s, papa’s, oma’s, opa’s,… en dat alles in
het jaarthema! Meer info vind je elders in het
pxke!
Zondag 15/02
We zijn gisteren allemaal wat te lang blijven
zitten aan het kampvuur en zijn bijgevolg nog
heeeeeeel moe. De leiding moet ook nog alle
rommel opruimen die jullie gemaakt hebben,
dus hebben we onze tijd wel nodig. ;-) Daarom
is het vandaag geen chiro! 
Zondag 22/02
Het is oranje en kei leuk, creatief, gezellig,
amusant, grappig, mooi, actief, charmant,
enthousiast, kwetterend, leidinggevend,
sociaal, wild, speels, ondeugend, enzovoort,
enzoverder… Weet je wat het is of wil je het te
weten komen? Kom zeker meedoen!

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

Rode groetjes,
Sofie en Janne! 

Keti’s
in

Februari
1 Februari
Chiro van 10h tot 12.30h
Wat we gaan doen is een verassing. Wie jullie leiding zal zijn is een nog
grotere verassing… ;)
8 Februari
Tijd om nog eens de benen te
strekken en onze
geschiedenislessen wat bij te
schaven 
Chiro van 10h tot 17h
Vergeet je 4 uurtje en middageten niet.

♥ 14 Februari ♥
Vandaag is het Chiromantiek-dag. Meer info vind je ergens anders in
het Px-ke.
15 Februari
Omdat sommige misschien gisteren iets té hard hebben gefeest (en
andere misschien iets té hard hun best hebben gedaan) mogen we
vandaag blijven stinken in ons bedje.
Geen Chiro vandaag.
20 - 22 Februari
Ons langverwachte Keti-weekend (dus niet het keti-weekend van het gewest) is aangebroken!
Meer info krijgen jullie nog met onze Ketiweekendbrief.

Quinten en Nick

Glunderende groetjes!
Wouter en Ellen

De beste!

Zondag 22 februari: 13u-…

Deze zondag mogen jullie al jullie skills nog eens loslaten op die jongere afdelingen, laat jullie nog maar
eens volledig gaan! Nadien kunnen de geïnteresseerden blijven plakken om eens een echte LK* bij te
wonen met de rest van de leidingsploeg!
(* LK = leidingskring, vergadering met de leidingsploeg, maar wat dat juist betekent vertellen we op 1 februari)

Zaterdag 14 februari: fakkeltocht
Zoals jullie weten is het vandaag fakkeltocht... (én Valentijn!). Zoals jullie ook weten verkopen wij op
de fakkeltocht frituurhapjes: omdat het lekker is, en ook gewoon omdat het kan! We verkopen onze
hapjes tussen 20u30 en 21u30 (zo kunnen jullie daarvoor en daarna ook van de fakkeltocht
genieten). Wees daar dus mentaal op voorbereid, en kom met z’n allen je beste verkoopskills nog
eens tonen!

Zondag 8 februari: SOVS 14u-17u

Deze dag draait rond de afkorting SOVS... Doet dat ergens ver weg een belletje rinkelen? We
kunnen alvast een tipje van de sluier oplichten: neem aub allemaal één paar sokken mee die je
niet heel hoeft terug te zien! De rest vertellen we je op de moment zelf...

Vandaag is het eens tijd om stil te staan bij wat leiding zijn allemaal inhoudt, en wat de chiro voor jou
kan betekenen... Geen zorgen, het is niet omdat we “ergens bij stilstaan” dat we de hele zondag
passief gaan zijn! Neem dus zeker je eigen mening en een vieruurtje mee!
Zondag 1 februari: pre-leiding (kennismaking met de wereld van de loodgieter) 14u-17u

Beste aspi’s, zoals jullie zien staat deze tekst ondersteboven! Dat kan natuurlijk iedereen overkomen.
Hopelijk kunnen jullie het tóch lezen, en komen jullie allemaal massaal (voor zover dat mogelijk is
met z’n achten) naar de chiro om er weer een aantal knallende zondagen (en ook een zaterdag) van
te maken!!

Aspi’s

in

februari

Leiding Chiro Bethanie 2014 – 2015
RIBBELS
Elise Ost
Rode Weg 53
2920 Kalmthout
03-295 58 18
0487 79 76 01
elise@chirobethanie.be
Jonas Torfs
Zilverberkenlei 80
2930 Brasschaat
03-653 20 39
0474 31 90 10
jonas@chirobethanie.be
MAZZELS
Anne Stuer
Berrélei 8
2930 Brasschaat
03-663 62 26
0494 90 42 01
anne@chirobethanie.be
RAKWI'S
Erik De Coster
Ploegsebaan 215B
2930 Brasschaat
0476 67 31 69
erik@chirobethanie.be
TITO'S
Sofie Van de kerckhoven
Ploegsebaan 214
2930 Brasschaat
03-633 18 62
0472 62 25 59
sofie.vdk@chirobethanie.be
KETI'S
Quinten Roosen
Van de Perrelei 44
2660 Hoboken (Antwerpen)
03-825 82 94
0499 31 00 80
quinten@chirobethanie.be
ASPI'S
Wouter De Coster
Ploegsebaan 215B
2930 Brasschaat
0476 67 33 49
wouter@chirobethanie.be
VB'S
Peter Dockx
Werverbos 85
2930 Brasschaat
03-633 02 35
0486 34 83 29
peter@chirobethanie.be

ribbel@chirobethanie.be

(groepsleiding)

(groepsleiding)

Britt Hellinx
Lage Kaart 158b
2930 Brasschaat
03-653 09 14
0478 33 44 76
britt@chirobethanie.be
Marjoleine Vissers
Zilverberkenlei 63
2930 Brasschaat
03-663 18 26
0479 63 19 97
marjoleine@chirobethanie.be
mazzel@chirobethanie.be
Jens Van’t slot
Ploegsebaan 13
2930 Brasschaat
03-633 28 68
0493 70 87 73
jens@chirobethanie.be
rakwi@chirobethanie.be
Erwin Pemen
Ploegsebaan 201
2930 Brasschaat
0471 09 14 65
erwin@chirobethanie.be
tito@chirobethanie.be
Janne Torfs
Klaverheide 108
2930 Brasschaat
03-633 12 21
0498 93 48 74
janne@chirobethanie.be
keti@chirobethanie.be
Nick Van Thielen
Ploegsebaan 225
2930 Brasschaat
03-663 82 97
0475 56 45 82
nick@chirobethanie.be
aspi@chirobethanie.be
Ellen De Coster
Ploegsebaan 215B
2930 Brasschaat
0476 67 34 89
ellen@chirobethanie.be
vb@chirobethanie.be
Eve De Prins
Bredabaan 548
2930 Brasschaat
03 298 02 26
0499 71 64 78
eve@chirobethanie.be

