
Peeïkske  
December 2015  

 
Belangrijke data 

5 december: Sintfuif 

6 december: Sint op de chiro 

13 december: Schaatsen 

3 januari: Geen chiro   
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Hey allerliefste leden 

 

Zijn jullie klaar voor alweer een maand vol avontuur en plezier? Wij alvast 

wel!  We zijn al december, wat gaat het snel! Maaarrr december is wel 

een heel feestelijke maand, en op de chiro is het altijd feest dus dat komt 

goed uit!  

 

De lieve, goede Sint en de zwarte pieten zijn volop bezig met zich voor te 

bereiden voor 6 december en eind december liggen er pakjes onder de 

kerstboom   

En 1 januari dan vieren we het nieuwe jaar !  

Zorg dat je er elke keer bent, want het wordt een knallend leuke maand!  

 

Tijdens december kan het wel eens heel koud zijn of zelfs sneeuwen, zorg 

er dus voor dat je altijd super warm bent aangekleed, want wij zijn niet 

bang voor een beetje kou! Het is ook al donker om 17h00 dus zorg ervoor 

dat je een licht op je fiets hebt en dat je een fluovest meeneemt!  
 
 

Heeeeel veeel succes met de toetsen en examens! 
Wij wensen jullie alvast een vrolijke kerst en 
een gelukkig nieuwjaar!  
 
Warme groetjes  
de leiding   
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Sinterklaas 

Jaja ook bij ons wordt de verjaardag van de Heilige man 

gevierd! Hoe en wanneer, dat  lees je hier:  

Voor de oudsten  

Wie? Tito’s, Keti’s en Aspi’s 

Wat? De enige echte waanzinnige mega toffe sintfuif 

Wanneer? 5 december, 19u tot 22u 

Waar? Gewoon bij ons op de chiro 

Meenemen? Dansbenen en een goed humeur 

 

Voor de jongsten 

Wie? Ribbels, Mazzels en Rakwi’s 

Wat? Er komen misschien wel vrienden van de Sint langs… 

Wanneer? 6 december, 14u tot 17u 

Waar? Gewoon bij ons op de chiro 

Meenemen? Een vieruurtje en ik zou maar braaf zijn… 

 

 

 

Hopelijk zijn jullie er allemaal!!  
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Schaatsen 

Het is weer tijd om te gaan schaatsen! Joepiii!!  

Zoals vorig jaar gaan we weer naar de schaatspiste van Brasschaat!  

 
Wanneer? 13 december van 10u30 tot 12u30 
 
Waar? We gaan schaatsen in het winterdorp van Brasschaat. Om 
10u30 verwachten we jullie allemaal aan de kerk van Brasschaat 
Centrum, de ouders mogen ons komen afhalen om 12u30 aan de 
schaatsbaan zelf. 
 
Wie? Alle leden, maar ook alle ouders die dat willen. 
 
Wat moet je meebrengen? Handschoenen (verplicht!), warme 
kleren (je mag dus een lange broek aandoen), 3 euro en eventueel 
eigen schaatsen.   
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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! 
 

 



 

 
 



DANKjeWEL,DANKjeWEL,DANKjeWEL 

 

Aan de OUDERS, LEIDING, VB’s en VZW – leden die 

samen schitterend werk hebben geleverd op onze  

werkdag van zaterdag 21 november : 
 

Vuilbakken kot heringericht, 50 matrassen afgewassen en bedden grondig gereinigd, de keuken en 
WC’s zeer grondig gepoetst, binnendeur en een lokaal geschilderd, regenwaterafvoergoten en 

dakgoten gereinigd, vele kleine reparaties aan bv. schuifdeur, wc, enz…, poetsgerief in orde 
gebracht , groenzorg rond het gebouw, buitenverlichting hersteld, elektrische kabels getrokken 

i.f.v. herinrichting van de buitenverlichting en de nieuwe elektrische voeding van de 
opslagcontainer, enz… 

Met een speciale dank voor diegenen die het lekkere middageten hebben 

verzorgd 

Noteer alvast de volgende  werkdag in je agenda : 
Zaterdag  19 maart 2016 

 

 

VZW Chiro – en vakantieheem St Aubertus 
 

Erik Stuer, Dirk van Thielen , Stijn van Thielen, Elke Troubleyn, David Symoens, Jan Vissers, Jos 
Adriaensen, 

Gert Van ‘t Slot   

 



Kalender 
 

Wanneer? Wat? Voor wie? 

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 Tito’s Tito’s 
19-21 februari 2016 Weekend Aspi’s Aspi’s 

28 februari 2016 Geen chiro…   Alle leden 

12 maart 2016 Burgerecht  Iedereen 

19 maart 2016 Werkdag Alle geïnteresseerden 
22-24 april 2016 Kampweekend op onze 

chiro 
Alle leden 

25 juni 2016 Daguitstap + BBQ Alle leden + iedereen 

21 – 31 juli 2015 Bivak naar …  Mazzels, rakwi’s, tito’s, 
keti’s en aspi’s 

24 – 31 juli 2015 Bivak naar …   Ribbels  

  



 
 

 … wij gewonnen zijn met Christus Koning?  

 … wij nu eigenlijk de beste chiro van Brasschaat zijn?  

 … wij als prijs een heel mooie vlag hebben gekregen? 

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

ruil voor 2 euro alle kampfoto’s erop zet?  

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

kampfoto’s kan kopen voor 8 euro?  

 … de ribbels nu echte atleten zijn?  

 … de mazzels nu weten wie het is?  

 … de rakwi’s iets gevierd hebben?  

 … de tito’s hun lokaal versierd hebben?  

 … de keti’s een beetje te veel gegeten hebben?  

 … de aspi’s leiding hebben gegeven bij de mazzels?  

 … de aspi’s dit super goed gedaan hebben? 

 …  wij iedereen met toetsen of examens heel veel succes wensen?  

 … onze lokalen er weer fantastisch uitzien dankzij de werkdag?  

 … wij hopen dat het gaat sneeuwen?  

 … wij ook hopen dat iedereen dus warme kleren aandoet om naar 

de chiro te komen?  

 … wij de Sint alvast een gelukkige verjaardag wensen!  

 … wij jullie alvast een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar 

wensen!  

 … wij helemaal klaar zijn voor december? Jullie ook?  

 

 

 



Zoek, zoek, zoek! 
 

Om eventjes te kunnen bekomen van al dat lekker eten en die cadeautjes 

uitpakkunsten, kan je in je luie zetel ploffen en op zoek gaan naar Wally! 

Wij hebben hem al gevonden!  

 

 

 
Heuh… Waar 

is Wally nu 

weer? 



Ribbels in december 

Dag allerliefste Ribbels! Het is ondertussen buiten heel wat kouder, maar niets 

houdt ons tegen om elke zondag weer te komen spelen op de chiro! Kom dus goed ingepakt 

met een muts, handschoenen, een sjaal en een warme jas naar de chiro!  

Lees maar snel wat we gaan doen deze maand!  

6 December 

Wie is er vandaag nu ook alweer jarig? Van wie krijgen wij al die leuke cadeautjes? 

Ja hoor, SINTERKLAAS!! Wie weet wie kunnen we dus vandaag op onze chiro 

verwachten? Wij weten het niet, dus jullie moeten het komen ontdekken!  

Chiro van 14u tot 17u, vergeet geen 4utje en kijk uit dat je niet stout bent geweest! 

  13 December:  

Vandaag moeten jullie allemaal je beste beetje voorzetten, en dan wel  letterlijk! 

Wij gaan vandaag schaatsen in het Brasschaats winterdorp! Meer info vinden jullie 

elders in het pxke, maar ik zeg het nu al, VERGEET JULLIE HANDSCHOENEN 

NIET! 

 

20 December 

Nu zijn we toch wel erg dicht bij Kerstmis aangekomen, is dat geen tijd voor een feestje? 

Wij gaan gezellig met alle ribbels samen vieren en samen smullen. Je leest het goed, een 

4utje is vandaag niet nodig! Feest van 14u tot 17u, tot dan!  

  
27 December en 3 Januari 

Jammer genoeg is het nu vakantie. Wij gaan jullie thuis laten spelen met al jullie 

cadeautjes van sinterklaas en de kerstman. We zien jullie graag terug op 10 

Januari! 

Een bericht voor alle agenda’s van Mama, Papa, Moeke, Voke, Oma, Opa, 

Bomma, Bompa, Broer, Zus en natuurlijk die van onze Ribbels:  

Wij zijn op weekend van 22/01- 24/01. De brief komt snel!  

 

Groetjes van Marjoleine, Robbe en Thijs  



 

Mazzels in December 
 

Zondag 6 December: Vandaag komt er een heel speciale gast naar de 

chiro. Hij heeft een lange baard, zijn knecht noemt zwarte piet en hij 

heeft een paard: slechtweervandaag. Chiro van 2 tot 5. Vergeet je 4u-tje niet.  

 

 

 

Zondag 13 December: Zoals elk jaar gaan we met heel de chiro 

schaatsen! JEEEEJJJ!!! Info vind je elders in het pxke.  

 

 

 

Zondag 20 December: Het is bijna zover.. de kerstman is in aantocht. Wij gaan vandaag al 

een beetje kerstmis vieren. (op zijn mazzels natuurlijk) Nemen jullie ook een klein pakje van 

max. 5euro mee dat zowel  voor een jongen als voor een meisje kan dienen. Wij hopen jullie 

allemaal te zien op ons super cool kerstfeestje. Chiro van 2tot 5. Vergeet je 4u-tje niet! 

 

Zondag 27 december en 3 januari : Deze dagen is het geen chiro   

 

OPGELET! 8-9-10 januari gaan we op weekend! De brief komt binnenkort!  

 

 

 

 

Dikke knuffels van jullie leiding Erik, Anne, Alanis & Hanne  



RAKWI’S IN DECEMBER 
6 december 14u-17u 

Vandaag is niet alleen de Goed Heilige man jarig, maar ook onze geliefde Erwin! 

Hip hip hoera!! Vandaag spelen we het grote sinterklaas-spel! Chiro van 14u tot 

17u en vergeet geen lekker Sint-vieruurtje! Ook warme kleren zijn geen 

overbodige luxe! 

 

 

13 december 10u30-12u30 

Water, koud, glad… Vandaag gaan we schaatsen! Joepie jeej! Vergeet zeker geen 

handschoenen! Anders mag je de schaatsbaan niet op…  Meer info vind je elders in 

het pxke! 

 

20 december 14u-17u 

HELP!! De kerstman is ziek… Komen jullie allemaal helpen om hem terug 

beter te maken? Chiro van 14u tot 17u en vergeet zeker geen kerstachtig 

vieruurtje!!  

 

22 december 19u-22u  

Jingle bells, jingle bells… Jullie hebben jullie buikjes misschien al goed rond 

gegeten, maar vanavond gaan we nog eens feesten! Tijd voor een echt 

rakwitastisch kerstfeestje! Neem allemaal een cadeautje mee dat geschikt is 

voor een jongen én een meisje, van ongeveer €5. Kom zeker en vast verkleed in 

kerstman/kerstvrouw!! 

 

27 december en 3 januari 

Helaas pindakaas! Vandaag is het geen chiro  Geniet nog van jullie vakantie! 

 

Wij hebber er al enorm veel zin in!! 

Sinterkerstige groetjes 

Erwin, Kerstin en Merel!  



Tito’s in december 
Hoi allerbeste tito’s! Het is alweer december en dat betekent dat het tijd is voor allerlei 

decemberige activiteiten zoals Sinterklaas, kerstmis, examens, hopelijk sneeuw (in het 

weekend) en nog veel meer. Daarom alvast veel succes met de examens, en prettige 

feestdagen! Ook kunnen wij jullie melden dat we op weekend gaan van 19 tot 21 februari, 

save the date! Meer info volgt natuurlijk nog. 

Zaterdag 5 december: Morgen is het Sinterklaas maar wij kunnen het echt niet 

meer volhouden. Daarom houden wij vandaag onze super megacoole sintfuif. En 

het beste is: je moet geen half uur nadenken wat je gaat aandoen want je 

uniform is goed genoeg! De chiro voorziet een klein knabbeltje om te kunnen 

blijven doordansen, zeker komen is dus zeker de boodschap! Chiro van 19u tot 

22u, neem geen vieruurtje mee want dat is nutteloos.  

Zondag 6 december: Jullie zijn waarschijnlijk nog 

aan het bekomen van de wilde Sintfuif, geen chiro 

vandaag! 

Zondag 13 december: Vandaag gaan we schaatsen 

in het winterdorp van Brasschaat! Meer info 

elders in het pxke. 

Woensdag 23 december: Het is weeral bijna 

kerstmis, dus is het tijd voor ons kerstfeestje! Meer info volgt nog per uitnodiging.  

Zondag 20 december: Eindelijk seg, de eerste gewone 

zondag van de maand. Het is ondertussen best koud 

geworden en dus heeft het hopelijk ook al gesneeuwd. 

Daarom doen we vandaag de enige echte Tito’s-leer-

eens-mikken-dag. Dus haal je scherpste paar ogen 

boven en je beste reflexen want je zal ze nodig hebben. 

Chiro van 14u - 17 u, vergeet geen vieruurtje en warme 

kleren zijn misschien handig.  

Zondag 27 december + Zondag 3 januari: Het is geen 

chiro vandaag . Kerstmis en nieuwjaar zitten er net 

op en niemand kan nog bewegen van al het eten. Kom daarom niet naar de chiro maar denk 

eens na over de zin van het leven, goede voornemens of doe iets anders. Het maakt ons niet 

uit, zolang jullie maar niet wegkwijnen van de verveling. 

Winterse groetjes van Jonas, Loren en Jens!  



Keti’s @ December! 
Hey liefste lidsels! Het is weer zover, het is weer advent..!  

Het is weeral december (wat gaat de tijd toch snel)! Dat betekent dat het weer de tijd is van 

examens, Sinterklaas, snoep en pakjes, Kerstmis, nog snoep en pakjes, warme chocomelk en hier en 

daar een beetje sneeuw. Maar gelukkig is er in de weekends ook nog chiro! Alvast veeeeeeeel succes 

met de examens, en kom jullie in het weekend maar afreageren op de chiro!! 

Zaterdag 5/12: Sintfuif! 19u tot 22u 

Het is weer zover, onze lieve goede Sint is in 

het land! Tijd voor een feestje! Maar 

natuurlijk wordt het niet zomaar een 

feestje... Kijk elders in dit peeikske om te 

weten wat jullie te wachten staat, en kom 

met z’n allen even die examenstress even 

van jullie af feesten! 

 

Zondag 13/12: Schaatsen! 

Yesss deze voormiddag trekken we onze 

stoute schaatsen aan en maken we het 

winterdorp in Salvatore nog eens onveilig! 

De ideale ontspanning tijdens de examens, 

een uurtje schaatsen en dan met een frisse 

kop terug achter de boeken! Meer info op 

een andere bladzijde van dit peeikske! 

 

Vrijdag 18 tot zaterdag 19/12: Kerstfeestje! 

En natuurlijk, de kers op de taart, ons keti-

kerstfeestje...! Verdere info volgt nog in een 

aparte brief, maar we kunnen jullie al wel 

verklappen dat we vrijdag om 20u beginnen 

en zaterdag om 12u afsluiten, dat betekent 

dus dat we op de chiro blijven slapen en 

daar ontbijten!    Save the date, de 

officiële brief volgt nog! 

 

Zondag 27/12 + zondag 03/01: geen chiro  

Omdat het kerstvakantie is en we jullie 

genoeg tijd willen gunnen om al die 

cadeautjes uit te pakken, is het geen chiro 

op deze dagen! Helaas pindakaas, maar we 

zien jullie volgend jaar terug!! Geniet van de 

feestdagen en alvast een super gelukkig 

nieuwjaar!!! 

 

Groetsels van jullie leidsels! 

Nick en Ellen 

 



  



 

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 
anne.w@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  
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