
Peeïkske  
Maart 2015  

                 

Belangrijke data 
 

01/03: geen chiro 
28/03: Burgerecht 
29/03: geen chiro 

 
    
  



  



Hey jij daar! 

Leuk dat je ook deze maand weer het pxke leest! Met een beetje 

vertraging krijgen jullie het pxke van de maand maart.  Het bivak van deze 

zomer is al gepland, de leiding heeft dus al heel erg veel zin om te 

vertrekken.  Beginnen jullie ook maar al goesting te krijgen!! 

Deze maand gaan er veel afdelingen op weekend.  Als eerste de tito’s, het 

weekend nadien de mazzels en rakwi’s en nog een weekend later de 

ribbels en aspi’s. Wij duimen al voor goed weer en heel erg veel plezier!! 

Het laatste weekend van de 

maand houden we Burgerecht.  

Iedereen (mama’s, papa’s, 

broers, zussen, nonkels, tantes, 

bomma’s, bompas’s, oma’s, 

opa’s, buurmannen, 

buurvrouwen, …) is van harte 

welkom om mee een lekkere 

hamburger met krokante frieten 

te komen eten!  Meer info verder in het pxke en binnenkort in een aparte 

(inschrijvings)brief! 

 

Verder wensen we jullie een leuke, prettige, aangename, onvergetelijke 

maand maart!  Lees maar snel wat je leiding voor jullie in petto heeft! 

 

Veel lees- en speelplezier! 

 

Chiro-groetjes, 

De leiding 

  



Rode flapjes 
Ook dit jaar kunnen we weer gratis melk 
krijgen van Joyvalle, nieuw dit jaar is dat 
ook Appelsientje meedoet aan de actie.  
Dus, is het thuis jullie gewoonte om 
melk van Joyvalle of appelsiensap van 
Appelsientje te drinken, knippen jullie er 
dan de rode flapjes af?  Voor 10 flapjes 
krijgen we 1 liter gratis en dat is 
natuurlijk mooi meegenomen op kamp!!   
Je mag de flapjes afgeven aan iemand 
van de leidingsploeg!  Dankjewel!  
 
 
Lidgeld en Pxke 

 
Het lidgeld voor het werkingsjaar september-juli 
2014-2015 bedraagt 30 euro. Kindjes die nu pas 
onze megafantastische chiro ontdekt hebben 
betalen voor het tweede semester 25 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.  
 
 
 
  



Zaterdag 21 maart  2015 

              Van 10.00  tot  +/- 16.00 uur  
 

 
 

                         Heb je Lentekriebels ?? 
 
 
 
 

Op deze eerste dag van de lente gaan we samen met de 
leiding het terrein en de lokalen opkuisen, onderhouden en 
verfraaien. Hiervoor vragen we de hulp van de ouders, oud- 

leiding en sympathisanten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

We gaan o.a. voorbereidingen in het bos doen voor de 
plaatsing van een nieuwe omheining, dus breng een schop, een 

overall en vooral veel goesting mee voor deze werkdag. 

Drank en middageten zijn voorzien voor iedereen die ons komt 
helpen 

 
Reeds op voorhand  

bedankt voor je komst! 
 

TOT DAN!  
 
 
 
Alle vrijwilligers zijn verzekerd 

VZW Chiro – en vakantieheem St Aubertus 
Elke, Erik, Jan, Gert, David, Dirk, Stijn en Jos 



 

Waar?   Chiro Bethanie, Ploegsebaan 273, 2930 Brasschaat 

 
Wanneer?  28 maart 2015, tussen 17u en 20u 

 
Hoe inschrijven?  Via onze website (www.chirobethanie.be)  

 

Lekkere menu’s 
 Basic-menu 

Basic-hamburger, de nodige groenten, 
lekkere saus, een puntzak frieten en een 
drankje 
 

 Fish-menu 

Lekker broodje met fish-burger, knapperige 
groenten, lekkere saus, een puntzak frieten 
en een drankje 

 

Lekkerdere menu’s 
 Cheese-menu 

Rijkelijk belegd broodje met hamburger, 
zachte plakjes kaas, lekkere groenten, 
fantastische saus, een puntzak frieten en een 
drankje 

 Chicken-menu 

Zalig malse kipburger tussen een krokant 
broodje met citroen-muntsaus, lekkere 
groenten, een puntzak frieten en drankje 

 Veggie-menu 

Lekkere veggie-burger tussen een krokant 
broodjemet koriander-looksaus, lekkere 
groenten, een puntzak frieten en een drankje 

Lekkerste  menu’s 
 Double-menu 

Royaal belegd broodje met twee 
rundsburgers, de nodige groenten, kaas, een 
pepermayonaise, een puntzak frieten en een 
drankje 
 

 Bacon-menu 

Vleesrijk belegd broodje met rundsburger en 
plakjes krokant gebakken bacon, de nodige 
groenten, een saus op basis van pickles, een 
puntzak frieten en een drankje 

Extra’s (bij elke menu verkrijgbaar) 
 Slaatje 
 Coleslaw 

  



 
 

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

DANKJEWEL!! 
Aan alle vrijwilligers die iets met onze chiro te maken hebben: 
leiding, cookies, de werkgroep, helpende mama’s en papa’s bij alles 
wat met het kamp te maken heeft, helpende handen op de werkdag, 
rijdende mama’s en papa’s voor de weekends, … Tijdens de week 
van de vrijwilliger zeggen we nog eens extra: DANKJEWEL!! 
 
 

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 – 8 maart 2015 Afdelingsweekend Tito’s Tito’s 

13 – 15 maart 2015 Afdelingsweekend Mazzels 
Afdelingsweekend Rakwi’s 

Mazzels en Rakwi’s 

20 – 22 maart 2015 Afdelingsweekend Ribbels 
Afdelingsweekend Aspi’s 

Ribbels en Aspi’s 

28 maart 2015 Eetfestijn: Burgerecht 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  

 
  



 
 

 … het peeïkske vanaf nu een eigen facebookgroep heeft, waar je de 

peeïkskes 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 leiding zich vorig weekend al goed amuseerde op 

bivakweekend? 

 … de kampvoorbereidingen nu volop op gang zijn? 

 … de ribbels vorige maand een reuze romantisch ribbelspel 

speelden? 

 … het deze maand werkdag is op de chiro? 

 … we hopen dat er veel lieve mensen komen helpen op deze dag? 

 … de mazzels op wiskundetocht gingen en daar op bunkers 

klommen? 

 … de voorbereidingen voor Burgerecht al op volle toeren draaien? 

 … we hopen dat jullie allemaal van onze speciale burgers komen 

proeven? 

 … de rakwi’s opgeleid werden tot geheim agent? 

 … de tito’s op wereldreis gingen? 

 … er nog 5 afdelingen op weekend gaan deze maand? 

 … de afdelingsleiding in kwestie daar al bijzonder veel goesting in 

heeft? 

 … de keti’s een fantastisch ketiweekend achter de rug hebben? 

 … we al uitkijken naar de lente en het mooie weer? 

 … het toch nog altijd koud kan zijn in maart? 

 … de aspi’s een sokkenspel speelden dat goed bleef hangen? 



RIBBELS IN MAART 

Eindelijk is de winter gedaan en kunnen we terug gezellig buiten spelen in het 

zonnetje! En waar kunnen we dat beter doen dan op de Chiro? Nergens 

natuurlijk! We vliegen er deze maand weer goed in, met ons fantastische 

weekend! 

  

  

Zondag 15 maart  

Vandaag houden we de enige echte olympische ribbelspelen! Wie 

is de snelste? Wie kan het hoogste springen? Of kan jij iets 

anders wel heel goed? Word een echte atleet en kom meedoen! 

  Chiro van 2 tot 5, vergeet geen vieruurtje!   

Zondag 8 maart 

Oh nee! Alle schaapjes van Herderinnetje Heidi zijn gestolen! Kom 

haar allemaal meehelpen zodat ze haar schaapjes kan 

terugkrijgen! 

Chiro van 2 tot 5, vergeet geen vieruurtje! 

Groetjes van jullie beestige leiding,  

Elise, Marjoleine, Britt en Jonas! 

20-22 maart 

We gaan op ons enige echte knotsgekke 

Ribbel Jungle weekend! Meer 

info in de brief die jullie gekregen hebben 

 

Zaterdag 28 maart 

Vandaag organiseren wij het Burgerecht! Meer info 

elders in het Peeikske! 

Zondag 29 maart 

Vandaag geen chiro  



MAZZELS IN MAART 

 

 

 

 

  

28 maart vanaf 17u was het burgerecht, 
dit wil dan ook zeggen dat het 29 maart 
géén chiro is…   

De leiding kan deze zondag gebruiken om 

de afwas te doen en op te ruimen!   

Tot in april!!   

8 maart 2015   14 – 17 u 

We gaan naar de maan, als je meewil er is 
plaats genoeg we blijven weg tot 
morgenvroeg, we gaan naar de maan!!  

Ga je mee op deze coole reis?  Zorg dan 
dat je een vieruurtje bij je hebt!  

13 – 15 maart 2015 

Dit weekend bevinden we ons 
in het verre Madagascar.  
Jullie hebben normaal 
allemaal de brief gekregen en 
zijn dus helemaal klaar om 
mee op reis te vertrekken!! 

22 maart 2015   14 – 17u 

Jens is op reis met school, maar wij blijven lekker 
thuis.  Wie zou er dan mee komen spelen met ons? 
Spannend!! Kom met je grootste lente-goesting naar 
de chiro.  Wieweet komen we wel kuikentjes, 
lammetjes, biggetjes, … tegen vandaag.  We doen 
een groots lentespel! 
Vergeet geen vieruurtje!   

Mazzels-gekke groeten van Jens en Anne 



 

 

Rakwitastische groeten van jullie leiding 

Erik                                             en                                             Erwin 

1 maart ’15 : 

Helaas geen chiro want de leiding is naar de kampplaats van dit jaar gaan kijken ! 

8 maart ’15 : 

Vandaag gaan we een heus spelletjes spel spelen !!!! 

Om te weten wat dit is moet je zeker komen 

Chiro van 14h-17h vergeet geen vieruurtje 

13-15 maart 

Voor het geval jullie het nog niet wisten. Op deze dagen zijn we op weekend. 

Dus ik zou zeker komen. Info hebben jullie al per brief gekregen. 

22 maart ’15 : 

Als jullie fan zijn van Harry Potter moeten jullie zeker komen want we gaan een 

Harry potter spel spelen. Met toverhoeden, zwerkbal en nog veel meer. 

Als jullie lid willen worden van Zweinstein, moeten jullie zeker komen. 

Chiro van 14h-17h vergeet geen toverbal (vieruurtje) 

29 maart ’15 : 

Vandaag is het helaas geen chiro omdat het gisteren burgerrecht was... 

Maar volgende maand gaan we er weer helemaal voor!



 

  



  



MaArtspi’s 
 

MaArtspi’s: een mengeling van Maart, Art en Aspi! Lijkt me duidelijk dat deze 

maand een knaller van formaat wordt! Het aspiweekend staat voor de deur en 

vraagt om binnen te mogen. We kijken al lang uit naar de aspifuif en eindelijk is 

het zo ver! 

 

Zondag 8 maart 14u-17u 

We hebben al veel en hard gewerkt aan de fuif, maar er moeten nog enkele dingen 

gebeuren en afgesproken worden. Voor vandaag mogen jullie al even nadenken 

wat jullie wel en niet zouden zien om op de avond zelf te doen en hoe we onze 

zaal zo aspi mogelijk kunnen aankleden. ASPI = ARTSPI 

 

Zondag 15 maart 14u - 17u 

We maken deze zondag een mengeling van jullie ideeen. We plannen vandaag wat 

prachtige knutsels en decoratiekunsten om de zaal helemaal in orde te krijgen. 

Maar dat is niet alles. Zoals in het begin van het jaar afgesproken laten we jullie 

ook zelf eens iets in elkaar steken voor de rest van de groep, en daar beginnen we 

dan vandaag mee! Tijdens dat uur is het de bedoeling dat je iets deelt met de rest 

van de groep dat jij graag doet, boeiend vindt of goed kan. Dat kan eender wat 

zijn! Laat even weten als je daar iets speciaals voor nodig hebt, zoals materiaal... 

De eerste kandidaten hiervoor ontvangen een persoonlijke postduif! 

 

Vrijdag 20 - Zondag 22 maart 

Le moment suprême est arrivé! Het aspiweekend daagt jullie uit... En alle 

informatie vind je in een aparte brief zeer in het kort! 

 

Vrijdag 27 maart 

Deze datum staat ondertussen in jullie geheugen gegrift en jullie weten direct wat 

er te gebeuren staat. Onze aspifuif! 

Omdat we jullie niet op een te laat uur naar huis willen sturen kunnen we met 

allemaal op de chiro overnachten (en ontbijten). We spreken dit nog wel exact af! 

Zaterdag 28 maart: Vandaag is het Burgerecht, waarop jullie ook zeker welkom 

zijn! Meer informatie vind je wel ergens anders in dit prachtige pxke. 

Zondag 29 maart: Vandaag is het tijd om uit te slapen en wat schoolwerk te 

maken... Geen chiro! 
 

AspiGrrroetjes!   Ellen en 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)  Ellen De Coster 

Ploegsebaan 215B  Ploegsebaan 215B 

2930 Brasschaat  2930 Brasschaat 

0476 67 33 49  0476 67 34 89 

wouter@chirobethanie.be   ellen@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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