
 

 

Peeïkske  
November 2015  

 
  

Belangrijke data 
 

1 november: geen chiro  
21 november: werkdag 

22 november: Christus Koning 
    
  



 

 

 

  



 

 

 

Hey Chirofanaten! 

 

De tijd vliegt weeral voorbij…  We zijn al weer november.  

Dit wil zeggen dat het al de derde chiro-maand van het jaar 

is, dat het steeds vroeger donker wordt, dat het koud kan 

zijn, …  Wij zijn hier niet bang voor!  Dit wil dus wel zeggen 

dat je ervoor moet zorgen dat je warme kledij aan hebt en 

dat je licht hebt op je fiets!  Chiro moet gezien worden! 

 

Deze maand vieren we zoals ieder jaar Christus Koning! 

Maaarrr… Dit jaar hebben we het in een nieuw kleedje 

gestoken! Als je wil weten hoe leuk het wel niet gaat worden, 

blader dan snel verder! 

 

Veel plezier in november, 

Jullie leiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lidgeld en Pxke 
 
Het lidgeld voor het werkingsjaar september-juli 
2015-2016 bedraagt 35 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 voor 11 oktober 2015 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 deze datum te respecteren 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 Marjoleine, Hanne, Anne Wemers, Alanis, 
Merel of Loren.   
 
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! 
 

 
 

Aan alle cookies voor de superlekkere pannenkoeken op de dia-
namiddag! Ze waren om duimen en vingers bij af te likken! 



 

 

 

Lampen vervangen 

Deuren schilderen 

Het bos opkuisen 

Ramen poetsen 

Verwarmingen vervangen 

En zoveel meer… 

Zaterdag 21 november 2015 (dag voor Christus Koning) 



 

 

CHRISTUS KONING 
22 november 2015            11u – 17u 
 
Deze dag vieren we hét chirofeest van het jaar en dit doen we op een wel heel 
speciale en nieuwe manier!! Zorg dus zeker dat je er bij bent!  
 
Hoe gaan we dat dan doen?  
We verzamelen op de chiro om 11u om dan een voormiddag met onze eigen 
chiro te spelen.  Ook de andere chiro’s van Brasschaat komen naar onze chiro, 
maar zij spelen in de voormiddag ergens anders.   
’s Middags krijgen we allemaal hotdogs en nadien houden we dé grote strijd 
tussen de chiro’s.  Na het vieruurtje dat we ook weer krijgen, 
houden we nog een slot.  Om 17u sluiten we dit chirofeest 
af en mogen mama’s en papa’s jullie weer komen ophalen.  
 
Hoe het allemaal juist in zijn werk zal gaan, zal je wel zien, 
maar wij kunnen alvast zeggen dat het er keitof uitziet!! 
Zorg maar dat je er allemaal bij bent!! Dan kunnen wij die 
Christus Koning-trofee zeker winnen!!  
 
Dus, concreet: 

- Wanneer?  Zondag 22 november 2015 van 11u – 17u 

- Waar?   Gewoon bij ons op de chiro 

- Hoe?   Kom zo veel als mogelijk met de fiets! We sluiten de  

parking af (om automobiliteitsproblemen te 

voorkomen) en maken er een grote fietsenparking 

van!  

- Meebrengen?  Eventueel een beetje drinken. (Als je geen hotdogs 

lust, mag je je eigen boterhammen natuurlijk ook 

meebrengen!) 

- Aandoen?  Warme kleren!! We spelen een hele dag buiten, dus 

   wees erop voorzien met muts, sjaal, handschoenen, … 

Tot dan! 



 

 

Kalender 
 
Wanneer? Wat? Voor wie? 

21 november 2015 Werkdag op onze chiro Handige mama’s en 
papa’s 

22 november 2015 Christus Koning  Alle leden 

5 december 2015 Sintfuif Tito’s, keti’s, aspi’s 

6 december 2015 Sinterklaas op de chiro Ribbels, mazzels, 
rakwi’s 

13 december 2015 (in 
de voormiddag) 

Schaatsen  Alle leden 

8-10 januari 2016 Weekend Mazzels Mazzels 
8-10 januari 2016 Weekend Rakwi’s Rakwi’s 

22-24 januari 2016 Weekend Ribbels Ribbels 

30 januari 2016 Fakkeltocht  Iedereen  

12-14 februari 2016 Weekend Keti’s Keti’s 
19-21 februari 2016 Weekend Aspi’s Aspi’s 

28 februari 2016 Geen chiro…   Alle leden 

12 maart 2016 Burgerecht  Iedereen 

22-24 april 2016 Kampweekend op onze 
chiro 

Alle leden 

25 juni 2016 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  

  



 

 

 
 

 
 

 … er heel veel en lekker gegeten is op Olé Pistolé? 

 … de derde chiro-maand van start gaat en de leiding er weer heel 

veel zin in heeft? 

 … er veel gelachen is met al die gekke, mooie en schattige foto’s van 

ons kamp? 

 …  je nog steeds een USB-stick mag afgeven aan Erik en dat hij dan 

in ruil voor €2 alle kampfoto’s erop zet? 

 … je ook nog steeds een chiro-bethanie-USB-stick inclusief de 

kampfoto’s kan kopen voor €8? 

 …de ribbels echte speurneuzen zijn? 

 … de mazzels helemaal niet bang waren tijdens hun griezelspel? 

 … de rakwi’s een kwartetspel gespeeld hebben omdat 4 het 

lievelingscijfer van hun leiding is? 

 … de tito’s hun wandelschoenen vanonder het stof hebben gehaald 

en getest hebben of ze nog werken? 

 … de keti’s hun hele tocht lang een plastieken bank hebben 

meegesleurd? 

 … de aspi’s 100 uitdagingen moeten vervullen voor hun leiding in 

ruil voor een super-deluxe ontbijt op kamp? 

 … één van die opdrachten is dat ze 500 likes moeten verzamelen op 

hun aspi-facebookpagina? https://www.facebook.com/aspibethanie 

 … de leiding jullie veel plezier wenst in november! 

  

 

 

https://www.facebook.com/aspibethanie


 

 

Kleurplaat 

 

Wij zijn kleurloos! Help jij ons onze kleuren terug te geven? 

 

 
 

 

 

 



 

 

Ik heb honger, maar ben vergeten waar ik mijn eikeltjes heb 

achtergelaten!  Wil jij mij de weg wijzen? 

 
 

 

 

 

 



 

 

Knutselideetjes 

 

Herfstboom 

Dit heb je nodig 

Keukenrol of wc-rol 

Stevig, rond karton 

Bladeren 

Lijm 

Schaar 

Houtwol 
 

 

Zo ga je te werk 

Verzamel veel verschillende, gekleurde bladeren. Zorg dat ze droog zijn.  

Verf de wc-rol helemaal bruin. Laat de 'stam' drogen.  

Plak op de voor- en achterkant van een stevig rond karton de bladeren.  

Maak in de wc-rol (stam) een inkeping en steek er de met bladeren beplakte cirkel in. 

Nu kun je nog meerder bomen gaan maken zodat je een eigen bos krijgt. Zet dit allemaal 

bij elkaar en strooi er eventueel eikels, kastanjes e.d. bij. 

 

 

Paddenstoel 
 

 

Dit heb je nodig 

Rood en wit papier 

Ronde plakkertjes 

Kleurpotloden 

Lijm 

Zwarte stift 

 
 

  

Zo ga je te werk 

Het hoedje van de paddenstoel teken je op een stuk rood papier.  

De steel van de paddenstoel teken je op een stuk wit papier.  

Daarna kun je het inkleuren.  

Als je dit gedaan hebt knip je het hoedje en de steel uit en plak je het hoedje boven op 

de steel.  

Nu plak je enkele ronde plakkertjes op het rode hoedje. 

 

 

Veel knutselplezier! 



 

 

 

 

Dag lieve ribbels, jaja het is alweer november. Tijd voor een nieuwe maand vol met leuke zondagen 

vol met spelletjes en natuurlijk met de allertofste leiding  Na een superleuke herfstvakantie zien wij 

jullie weer graag terug helemaal klaar voor een supertof programma! 

 

 

 
  

  

8 november 2015   14u – 17u 

Vandaag gaan we een supercool spel 

spelen met speelgoed  Wil je weten 

welk speelgoed, kom dan zeker 

meespelen! Vergeet geen 4-uurtje! 

15 november 2015   14u – 17u 

Vandaag gaan we het beest in ons naar 

boven halen! We gaan een groot 

dierenspel spelen! Wij verwachten jullie 

allemaal verkleed in een echt beest  

Denk aan een lekker 4-uurtje!  

22 november 2015  11u – 17u 

Vandaag is het feest van de Chiro! 

Samen met andere chiro’s gaan wij dit 

feest vieren! Meer info vinden jullie 

elders in het pxke!! 

29 november 2015  14u – 17u 

Het is al bijna december dus dat wil 

zeggen dat de winter eraan komt! 

Hopelijk ligt er al sneeuw want vandaag 

spelen wij de Ribbellympische 

winterspelen! 

Vergeet zeker je cool 4-uurtje niet! 

 

 

Wij hopen dat jullie er evenveel zin in hebben als wij!  

Veel ribbelgroetjes van de paarse ribbelleiding  

Robbe, Thijs en Marjoleine 

 



 

 

 



 

 

Rakwi’s in november 

Het wordt al een beetje kouder, dus zorg dat je lekker warm bent aangekleed! 

Zorg ook altijd voor een regenjas! Eind november kan het ook 

al donker worden om 17 uur dus zorg dat je lichten van je 

fiets al werken.  

  

8 november 14u-17u 

Hip hip hoera, er is er één (of meerdere) jarig! Als je wilt weten wie, kom dan 

zeker meevieren! Chiro van 14u tot 17u en voor een lekker 

vieruurtje wordt gezorgd!  

 

 

15 november 14u-17u 

Het is groen, bruin en heel groot… Rarara, wat is het?! Vandaag is het chiro 

van 14u tot 17u en vergeet zeker geen groen vieruurtje! 

 

 

22 november 

Vandaag is het Christus Koning. Voor meer info, zie elders in 

het pxke!  

 

29 november 14u-17u 

Vandaag testen we hoe stoer en hevig jullie kunnen zijn. Bereid je al maar 

voor! Hevige chiro van 14u tot 17u én vergeet zeker 

geen vieruurtje! 

 

 

Rakwitastische groetjes van Merel, Erwin en Kerstin!! 



 

 

Tito’s in November 
1/11: Omdat jullie leiding nog volop aan het 

teambuilden is en jullie allemaal nog aan het 

bijkomen zijn van halloween, is het vandaag geen 

chiro.  Jullie moeten dus niet op de chiro zijn en 

geen vieruur meenemen. 

 

8/11: Vinden jullie ook niet dat het zo 

koud wordt en hoog tijd om gezellig in 

de bank onder een dekentje met een tas warme chocomelk 

een leuke film te kijken. Wel wij vinden eigenlijk ABSOLUUT 

VAN NIET. KOM DAAROM ZEKER NAAR DE CHIRO 

VANDAAG VOOR EXTREEM HEVIGE SPELEN. Chiro van 14 

tot 17u en vergeet geen energierijk en dopingvrij 4-uur. Je 

gezicht verven in  schotse oorlogskleuren mag natuurlijk  

altijd.  

15/11: Ik weet niet of jullie het gemerkt hebben maar de 

leiding hun trui is nog altijd maar saai. Hoog tijd om daar verandering in 

te brengen. Willen jullie ook weten hoe we dit gaan doen en wat er 

uiteindelijk op zal staan? Ontdek het vanaf 2 uur ’s middags tot een uur 

of 5. Neem anders voor de verandering eens een 4-uurtje mee. 

22/11: Vandaag is het christus koning 

en komen alle andere chiro’s van 

Brasschaat eens langs! Kijk ergens 

van voor in het pxke voor meer info. 

29/11: Eindelijk is het dan zover, 

poging nummer 2 om het lokaal in te 

richten. Haal je creatieve zelf nog 

eens boven om een indruk te maken 

die nog millenia zal nagalmen in de 

geschiedenis als het toppunt van kunst of je kan ook ons lokaal mee 

schilderen en een zondag dikke pret beleven. Aan de mensen die optie 

1 kiezen veel geluk. Aan de mensen die optie 2 gekozen hebben, chiro 

van 2 tot 5 en neem een artistiek 4-uur mee. 

Dat was het weer voor deze maand. Groetjes van Loren, Jonas en Jens 

Geef mijn hand terug! 



 

 

(AKA november) 

  Hallo allemaal! Klaar voor een nieuwe 

maand?    

   Wij wel!! 

Zondag 1 november 
Geen chiro maar dat wisten jullie al   

Geniet van jullie herfstvakantie! 
Volgende week gaan we er weer keihard tegenaan 

Tot dan!!!!!!!!!!! 
 
 
Zondag 8 november van 14u tot 17u 

Omdat het vandaag 8 november is, houden we onze eigen 
Achtkamp! Trek je sportieve schoenen aan 

en neem wat extra energie mee, want we gaan er volledig voor! 
Vergeet geen vieruurtje  
 
 

Zondag 15 november van 14u tot 17u 
Vandaag is het e(t)en tegen allen!  

Jullie lezen het goed, het heeft met eten te maken! Allen hierheen dus!  
Neem toch maar een vieruurtje mee,  

we hebben namelijk niet gezegd dat het lekker eten wordt!!  
 
 

Zondag 22 november van 11u tot 17u 

     Ook dit jaar is het weer Christus Koning! 
Maaaaaaarrr deze keer is het een volledig nieuw concept, 

dus kom allemaal zeker meedoen! 
We hebben namelijk jullie steun nodig, 

om te laten zien dat Chiro Bethanie de allerbeste is! 
Meer info elders in dit peeikske  
 
    

Zondag 29 november van 14u tot 17u 
Deze zondag trekken we nog eens naar ons eigenste dorp, 

  om daar een super leuk dorpspel te spelen! 
Het heeft iets te maken met november…  

Benieuwd? Pech, we verklappen niks! Vergeet geen vieruurtje  
 
 
Vele groetjes van  

Nick 
En 

Ellen 
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RIBBELS                                                                                                                         ribbel@chirobethanie.be  

Marjoleine Vissers 
Zilverberkenlei 63, 2930 Brasschaat 
03/663.18.26                           0479/63.19.97 
marjoleine@chirobethanie.be  

Thijs Stuer 
Berrélei 8, 2930 Brasschaat 
03/663.62.26                       0492/62.56.62 
thijs@chirobethanie.be 

Robbe De Clerck 
Hoge Akker 7, 2930 Brasschaat 
0492/84.99.01 
robbe@chirobethanie.be  

 

MAZZELS                                                                                                                     mazzel@chirobethanie.be 

Erik De Coster 
Ploegsebaan 215B, 2930 Brasschaat 
0476/67.31.69 
erik@chirobethanie.be  

Alanis Swysen 
Zilverberkenlei 67, 2930 Brasschaat 
0471/38.25.51 
alanis@chirobethanie.be  

Hanne Liégeois 
Kantienlei 26, 2930 Brasschaat 
0498/63.06.82 
hanne@chirobethanie.be 

Anne Wemers 
Brechtsebaan 21, 2930 Brasschaat 
0489/42.50.97 
annew@chirobethanie.be 

RAKWI’S                                                                                                                        rakwi@chirobethanie.be  

 Erwin Pemen 
Ploegsebaan 201, 2930 Brasschaat 
0471/09.14.65 
erwin@chirobethanie.be  

 Merel Torfs 
Klaverheide 108, 2930 Brasschaat 
03/633.12.21                        0499/93.51.90 
merel@chirobethanie.be  

Kerstin Verberck 
Lage Kaart 441, 2930 Brasschaat 
0474/06.45.20 
kerstin@chirobethanie.be  

 

TITO’S                                                                                                                                tito@chirobethanie.be  
Jonas Torfs 
Zilverberkenlei 80, 2930 Brasschaat 
03/653.20.39                       0474/31.90.10 
jonas@chirobethanie.be  

Jens Van’t slot 
Ploegsebaan 13, 2930 Brasschaat 
03/633.28.68                    0493/70.87.73 
jens@chirobethanie.be  

Loren Vander Veken 
Koerspleindreef 84, 2950 Kapellen 
0497/39.16.84 
loren@chirobethanie.be  

 

KETI’S                                                                                                                                keti@chirobethanie.be 
Ellen De Coster 
Ploegsebaan 215B, 2930 Brasschaat 
0476/67.34.89 
ellen@chirobethanie.be  

Nick Van Thielen 
Ploegsebaan 225, 2930 Brasschaat 
03/663.82.97                      0475/56.45.82 
nick@chirobethanie.be  

ASPI’S                                                                                                                               aspi@chirobethanie.be  

Anne Stuer                                                  (groepsleiding) 
Berrélei 8, 2930 Brasschaat 
03/663.62.26                     0494/90.42.01 
anne@chirobethanie.be  

Janne Torfs                                                (groepsleiding) 
Klaverheide 108, 2930 Brasschaat 
03/633 12 21                       0498/93.48.74 
janne@chirobethanie.be  

VB’S                                                                                                                                     vb@chirobethanie.be  

Johan Van Looy 
Ploegsebaan 66, 2930 Brasschaat 
0476/56.77.68                  
johan@chirobethanie.be  

Eve De Prins 
Bredabaan 548, 2930 Brasschaat 
03/298.02.26                      0499/71.64.78 
eve@chirobethanie.be  

mailto:ribbel@chirobethanie.be
mailto:marjoleine@chirobethanie.be
mailto:thijs@chirobethanie.be
mailto:robbe@chirobethanie.be
mailto:mazzel@chirobethanie.be
mailto:erik@chirobethanie.be
mailto:alanis@chirobethanie.be
mailto:hanne@chirobethanie.be
mailto:annew@chirobethanie.be
mailto:rakwi@chirobethanie.be
mailto:erwin@chirobethanie.be
mailto:merel@chirobethanie.be
mailto:kerstin@chirobethanie.be
mailto:tito@chirobethanie.be
mailto:jonas@chirobethanie.be
mailto:jens@chirobethanie.be
mailto:loren@chirobethanie.be
mailto:keti@chirobethanie.be
mailto:ellen@chirobethanie.be
mailto:nick@chirobethanie.be
mailto:aspi@chirobethanie.be
mailto:anne@chirobethanie.be
mailto:janne@chirobethanie.be
mailto:vb@chirobethanie.be
mailto:johan@chirobethanie.be
mailto:eve@chirobethanie.be

