Peeïkske
April en Mei 2015

Belangrijke data
12/04: Geen chiro 
26/04: Allé Wandel Mee
01/05 – 03/05: Kampweekend

Hey jij daar!
Leuk dat je ook deze maand weer het pxke leest! Met een beetje
vertraging krijgen jullie het pxke van de maand april en mei. 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 maanden staan jullie nog enkele supertoffe
activiteiten te wachten! 26/4 is het weer Allé
wandel mee, het eerste weekend van mei gaan
we met de hele chiro op kampweekend op ons
eigen terrein en 17 mei gaan we naar het
jaarlijkse ZIP-moment! De andere zondagen
worden natuurlijk ingevuld met fantastische
programma’s van jullie eigen leiding. Hebben jullie er al zin in? Wij zeker
wel!

We wensen jullie alvast een leuke,
prettige, aangename, onvergetelijke
maand april en mei! Lees maar snel wat
je leiding voor jullie in petto heeft!

Veel lees- en speelplezier!

Chiro-groetjes,
De leiding

Allé Wandel Mee
Op 26 april organiseren we, net
als vorig jaar, Allé Wandel Mee.
Dit wil zeggen dat jullie allemaal
mét mama’s, papa’s, oma’s,
opa’s, honden, broers, zussen,
buren, tantes, nonkels, …
uitgenodigd zijn om een leuke
wandeling te komen maken!
De wandelingen zijn dit jaar 5
km, 10 km of 15 km lang. Je kan
er ook voor kiezen een aantal
wandelingen aan mekaar te
schakelen om zo wat meer te
wandelen. De wandeling van 5
km is er een met leuke
opdrachten onderweg.
Concreet:
- Wanneer?
- Waar?
- Kostprijs?
- Honger en dorst?

Kampweekend

CHIRO BETHANIE
26 april 2015
5 km: kaboutertocht
10 km: grote mensen-tocht
15 km: reuzentocht
Mogelijkheid om deze tochten aan elkaar te linken om zo wat
verder te wandelen.

Vertrek aan de lokalen van 8.30u tot 15u
(8.30u tot 13u voor 15 km)
-18 jaar: gratis, +18 jaar: € 1
Hapjes en drank aan democratische prijzen, zowel
onderweg als aan de start/aankomst!

Chiro Bethanie
Ploegsebaan 273
2930 Brasschaat
Meer info: www.chirobethanie.be
allewandelmee@chirobethanie.be

Zondag 26 april vanaf 8.30u, vertrekken kan
tot 15u (of 13u voor de 15 km).
Vertrek aan de lokalen
- 18 jaar: gratis / + 18 jaar: € 1
Hapjes en drankjes aan democratische
prijzen! (zowel onderweg als aan de
start/aankomst)

1 – 3 mei 2015

Ook het kampweekend komt er aan het eerste weekend van mei.
Hierover kunnen jullie meer info vinden in de aparte brief. Deze hebben
jullie normaal allemaal in je mailbox gevonden of vinden jullie terug op de
site! Tot dan!! Wij kijken er al supermegahard naar uit om weer even in
de kampsfeer te komen! 

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!
We ontvangen de flapjes graag ten laatste op 24 mei 2015, anders zijn
we te laat met hen op te sturen…

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 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.

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

Aan iedereen die is komen helpen op de werkdag van 21 maart! Onze
lokalen en het speelbos zijn weer helemaal ‘up to date’!

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, …

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 gewoon veel
leuker om echt van 14 tot 17u te kunnen spelen!
Vertrek dus alsjeblieft op tijd naar de chiro, des te
meer en langer kunnen we spelen!

!!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 2014 (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, geboortedatum van het kind en naam van een
van de ouders (de schuldenaar) en jullie adres. Zo kunnen we de attesten
in orde maken en u deze zo snel mogelijk bezorgen.

Kalender
Wanneer?
26 april 2015
1 – 3 mei 2015
27 juni 2015
21 – 31 juli 2015

Wat?
Allé Wandel mee
Kampweekend op onze
chiro
Daguitstap + BBQ
Bivak naar … 

24 – 31 juli 2015

Bivak naar … 

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

… Burgerecht echt een succes was?
… Iedereen het er over eens is dat de hamburgers van chiro
Bethanie echt de beste zijn?
…De heerlijke dessertjes van de keti’s heel erg in de smaak vielen?
…We hopen dat er veel ouders, vrienden, buren,… mee komen
wandelen op allé wandel mee?
…De tito’s met z’n allen naar de Titozoo gingen?
… Het ook bijna kampweekend is?
… Je op kampweekend alle informatie over het kamp krijgt, dus ook
waar we naartoe gaan en wat het thema is?
… De leiding dat minstens even spannend vind als de leden? 
… De ribbels in maart echte olympische atleten waren?
… Ondertussen alle afdelingen een fantastisch afdelingsweekend
achter de rug hebben?
… Zo’n afdelingsweekend ruikt naar meer?
… We dus allemaal heel erg uitkijken naar het kamp?
… De mazzels vorige maand naar de maan gingen?
… Het vorige maand werkdag was op de chiro?
… We blij zijn dat er weer zoveel lieve mensen kwamen helpen op
die werkdag?
… De rakwi’s zich volledig inleefden in de wereld van Harry Potter?
… We hopen dat het lenteweer nu echt op gang gaat beginnen
komen?
… De aspi’s ongelooflijk hard werkten voor de aspifuif?

RIBBELS APRIL & MEI
Wat gaat het jaar snel zeg! Het is alweer lente, het wordt beter weer en dus nog leuker om
buiten te spelen! Hopelijk hebben jullie al veel paaseitjes kunnen rapen, en goed kunnen
genieten van jullie vakantie, want we vliegen er meteen goed in!

Zondag 19 april : op naar de oertijd!
We gaan een paar duizend jaar terug in de tijd en we
komen terecht in de… prehistorie!
We gaan op avontuur met mammoeten,
sabeltandtijgers en holbewoners! Spannend!
Chiro van 2 tot 5, vergeet geen vieruurtje!

Zondag 26 april: Allé wandel mee!

Kom gezellig wandelen met heel de familie!
Meer info elders in het pxske.

1 – 2 – 3 mei: Klein Kampweekend

Wil je wel eens weten hoe het er op kamp aan
toe zal gaan? Kom dan mee op dit weekend!
Meer info elders in het pxske.
Zondag 10 mei

Vandaag komen een paar gasten langs,
die wel iets weghebben van appelsienen.
Wie zouden dat kunnen zijn?
Chiro van 2 tot 5, vergeet je vieruurtje niet!

Zondag 17 mei

Vandaag is het ZIP-moment!
Hierbij kunnen we eens aan andere chiro’s
laten zien hoe goed wij wel niet zijn! Zeker komen dus!
Meer info elders in het pxske.

Zondag 24 mei

Vandaag gaan we op ontdekkingstocht
in de bossen rond de Chiro…
Wie weet wat we daar allemaal kunnen vinden?
Chiro van 2 tot 5, vergeet geen vieruurtje en stapschoenen!

Zondag 31 mei

Oh nee, Leo en Agatha zijn vermist! Wie heeft dit gedaan?
Kom meehelpen om ze te zoeken!
Chiro van 2 tot 5, vergeet geen vieruurtje!

Groetjes van jullie leiding,
Britt, Elise, Marjoleine en Jonas!

Mazzels in april en mei
5 en 12 april: het is geen chiro vandaag  omdat
jullie (en jullie leiding) paaseitjes aan het eten zijn
of op vakantie zijn. Maak er ondanks dat toch nog
een leuke 2 zondagen van!

19 april: Kom vandaag zeker naar de chiro we
hebben hier namelijk iets vreemds gevonden wat er
misschien 2 weken eerder had moeten zijn. Chiro van 2 tot 5 en vergeet
geen vieruurtje.

26 april: Vandaag houden wij onze “Allé wandel mee”-dag, jullie zijn
allemaal uitgenodigd om mee te komen wandelen en/of nog iets te komen
drinken achteraf. Voor meer info kijk vooraan in het pxke.

1 - 3 mei: Dit weekend is het weekend waar jullie al heel het jaar op
wachten: HET KAMPWEEKEND. Willen jullie te weten komen hoe een
kampdag er ook al weer uitziet en vooral wat het kampthema is? Kom dan
vooral mee op weekend!! De mama’s en papa’s mogen op zondag ook wel even
langskomen. Meer info vooraan in het pxke of in de aparte brief.

10 mei: Ze zijn groot, oranje en geen pompoenen, ja jullie horen het al het
is vandaag tijd dat de aspiranten jullie nog eens leiding geven en dat jullie
hen nog eens flink op de proef stellen (maar doe toch maar gewoon dat is
al erg genoeg). Oranje chiro van 2 tot 5 en doe toch je best om geen 5 na
4uurtje te vergeten.

17 mei: Het is tijd dat we nog eens verbroederen met
onze mede-chiro’s daarom gaan we vandaag naar het zipmoment. Dan kunnen we nog eens laten zien dat Bethanie
de beste chiro is van heel het gewest ZIP. Meer info
volgt nog (van zodra wij ook meer weten!).

24 mei: Zijn jullie klaar voor het begin van de zwaarste maar wel de beste
opleiding ooit? Zijn jullie klaar voor de grootste uitdaging die jullie ooit
gekend hebben? Wij wel, daarom zijn jullie geselecteerd om als elite van
de elite te strijden. Maar om te kunnen strijden mag de vijand je niet zien.
Verstoptraining van 2 tot 5 op Ploegsebaan 273 en vergeet geen krachtig
vieruurtje! 

31 mei: Nu jullie compleet
volleerd zijn in de kunst van
het verstoppen zijn we klaar
om te beginnen selecteren.
Jullie zullen worden ingedeeld
in teams en enkel degenen met
de beste teamspirit en
samenwerking zal overleven.
Jullie zullen tot het uiterste
worden getest dus hebben we iedereen nodig. Jullie worden om 14:00 op
de chiro verwacht en de test zal afgerond zijn om 17:00, neem zeker
proviand mee. Vandaag spelen we de langverwachte leger-/verstop/kampendag!!

Dit document werd opgesteld door Anne en Jens, vertegenwoordigers van
nationale veiligheid en plezier.
Deze boodschap vernietigt zichzelf niet in 10 seconden.

5/4/2015 en 12/4/2015
Op deze data is het helaas geen chiro. Maar vanaf volgende week staan we weer paraat !!
19/4/2015
Vandaag gaan we eens hard! Want we gaan hevige spelen doen.  Als je wilt weten welke
spelen dat we gaan doen , moet je zeker komen !! Chiro van 14h-17h, vergeet geen vieruurtje!
26/4/2015
Deze zondag is geen gewone zondag. Deze zondag is het allé wandel mee!!
Meer info elders in het peeïkske.
1-2-3/5/2015
Kijken jullie al uit naar het kamp? Wij wel hoor, daarom hebben we een klein kamp (zoals elk jaar)
voor jullie klaar liggen. Info vind je elders in het peeïkske.
10/5/2015
Weten jullie nog dat we een groot bordspel hebben gespeeld? Wij wel.
Daarom gaan we dit vandaag verder spelen. Zeker komen is de boodschap.
Chiro van 14h-17h. vergeet geen vieruur
17/5/2015
Vandaag hebben we het supertoffe zipmoment. Met allemaal andere chiro’s
spelen en nieuwe vriendjes maken. Dit mag je niet missen, zo tof!!! Het juiste uur
krijgen jullie nog.
24/5/2015
Het is lang geleden dat we nog eens een bosspel hebben gespeeld. Vind je niet? Juist daarom
gaan we dit vandaag nog eens spelen. Maar wat we gaan doen, dat moet je komen
ontdekken! Chiro van 14h-17h, vergeet geen vieruurtje!
31/5/2015
Zijn jullie al eens op de maan geweest? Wij ook nog niet. Maar vandaag gaan we er
verandering in brengen. Vanaf vandaag zullen wij bekend staan als de eerste groep Rakwi’s op
de maan. Als je wilt weten hoe we dit gaan doen, moet je zeker komen. Chiro van 14h-17h,
vergeet geen vieruurtje.

De aller Rakwitastische groetjes van jullie tofste leiding
ERIK

en

ERWIN

Dag jongvolwassen Keti’s 
Bij deze zullen we is zot doen en jullie het Px-ke van April én Mei meegeven.
19/04 Sjorrren
Ooit al eens een katapult gesjord?? Dacht het niet hé!
(…dat laatste telt niet voor degene die het al wel
gedaan hebben trouwens)
Neem allemaal ne patat mee en handschoenen tegen
de bleinen.
Chiro van 14h-17h
1-3/05 Klein kamp
Info zie elders in het PX-ke
10/05 Een Tegen Allen
Klinkt misschien alsof we iemand gaan viseren die Allen
heet, maar dat is het dus totaal niet.
Kleine tip: Opdrachten => Goed => Beloning…
Chiro van 14-17h
17/05 Zip Moment
Het zip-moment word georganiseerd door het gewest, dus voor meer
moet je nog even wachten tot ook de leiding info heeft van het
gewest.
24/05 Dubbelpunt spel
Hier hebben we absoluut zelf nog geen idee wat het gaat worden, dus hopen we
dat de Keti-comissie haar best heeft gedaan 
Chiro van 14h-17h
31/5 Raketwetenschap 2.0
Het vervolg op Raketwetenschap 1.0
Neem allemaal een plastieken fles mee en je gezond
verstand.
Info volgt nog.
Chiro van 14h-17h.
En om af te sluiten…

Quinten en Nick
Doei!

Aspis

april enmei

D eze maand krijgen jullie twee peeikskes voor de prijs van een, allez, zeg maar twee
in een! Wij hebben er alvast heeeeeel veel zin in, dus check maar snel wat jullie de
komende 7 weken te wachten staat!!
19 april: 13u45 tot 17u
Zet jullie golfpetje al maar op en oefen al op die perfecte swing want wij gaan
golfen vandaag! We spreken af om13u45 (zorg dat je op tijd bent!) aan de
golf in Brasschaat, vergeet geen 4utje!
26 april
Vandaag is het alle wandel mee! Tijd omonze benen nog eens te
strekken dus. Meer info vinden jullie elders in het peeikske : )
1, 2 en3 mei
Ons jaarlijkse kampweekend is er weer, en het wordt weer
fantastisch leuk! Benieuwd waar we heen gaan op kamp? E n wat
het thema is? Tijdens dit weekend zorgen Thijs en Robbe voor het
uur van! D e rest mag alvast zorgen voor wat zonnestraaltjes.
9 mei: 19utot 22u
Het is zo ver!! Hier volgt het legendarische duel tussen een
legendarische aspiploeg en een minder legendarische
leidingsploeg (want laten we eerlijk zijn, jullie winnen dit los).
Allemaal komen en onze naamverdedigen is de boodschap!
10 mei: 13utot 17u
Wegens zipmoment op 17 mei hadden we geen andere optie dan de laatste
aspizondag hier te zetten… Laat jullie nog een keer van jullie beste kant
zien!

17 mei
Vandaag is het zipmoment! I nfo volgt nog, maar wees maar zeker
dat we gaan laten zien dat de aspiranten van den Bethanie de
beste, mooiste, coolste, tofste, sterkste,… zijn!!
24 mei: 14utot 17u
Aan allen die niet kunnen komen: spijtig, maar super veel succes met
jullie optreden!
Aan allen die wel kunnen komen: neemje ingebeelde vriendje mee,
vandaag is het ingebeelde vriendjesdag!
30 mei: 19utot 21u
Wat ons vanavond te wachten staat weet niemand, buiten… Kerstin
en Loren die het uur van komen doen! Ook zo benieuwd? Komen maar!

Vele groetjes, veel plezier op aspibivak en tot snel!!
Wouter en E llen

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

