Peeïkske
Januari 2016

Belangrijke data
8-10 januari: weekend Mazzels en Rakwi’s
22-24 januari: weekend Ribbels
30 januari: fakkeltocht

Hey chirovriend!
Je hebt het eerste pxke van het nieuwe jaar in je handen! Een
nieuw jaar met nieuwe voornemens, leuke vooruitzichten en
alvast een schitterend programma voor de eerste maand!
Deze eerste maand van het jaar zijn het
(jammer genoeg) ook examens voor een
deel van de leiding. Het kan dus zijn dat
iemand anders je leiding zal zijn op
zondag of dat je op een ander moment
chiro hebt. Lees het pxke dus maar goed
en ontdek wat je deze maand te wachten
staat!
Denk er deze maand ook aan dat het nog steeds erg koud kan
worden!! Dus, we herhalen het nogmaals (dan vergeet je ’t
zeker niet!), zorg ervoor dat je warme kledij aanhebt en vergeet
zeker je handschoenen niet! Als je handen koud zijn, krijgt je
hele lichaam het heel erg snel koud!
Op 30 januari zal onze jaarlijkse
fakkeltocht weer plaatsvinden. Schrijf
het alvast in je agenda en lees snel
verder in dit peeïkske of kijk eens op
Facebook naar ons evenement!
Lieve groetjes,
De 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 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 Tshirt (€8 per stuk), de Bethanie trui (€16) 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! Vorig jaar kochten we
heel wat kaarten voor op kamp en enkele jaren geleden een wandelGPS!
Keitof!

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 Stuer.

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!

Kalender
Wanneer?
8-10 januari 2016
8-10 januari 2016
22-24 januari 2016
30 januari 2016
12-14 februari 2016
19-21 februari 2016
19-21 februari 2016
28 februari 2016
12 maart 2016
19 maart 2016
22-24 april 2016
25 juni 2016
21 – 31 juli 2015

Wat?
Weekend Mazzels
Weekend Rakwi’s
Weekend Ribbels
Fakkeltocht
Weekend Keti’s
Weekend Tito’s
Weekend Aspi’s
Geen chiro… 
Burgerecht
Werkdag
Kampweekend op onze
chiro
Daguitstap + BBQ
Bivak naar … 

24 – 31 juli 2015

Bivak naar … 

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

… Sinterklaas is langs gekomen op de sintfuif en dat alle aanwezige
tito’s, keti’s en aspi’s een zakje snoep gekregen hebben?
… de Zwarte Pieten de dag nadien de Zak van Sinterklaas kwijt
waren en dat de ribbels, mazzels en rakwi’s hen hebben geholpen
om de zak terug te vinden?
… de Zwarte Pieten zo blij waren dat de Zak terecht was dat ze
iedereen een zakje snoepgoed hebben gegeven?
… je ook kan schaatsen in de regen?
… dat het geval was op 13 december 2015, maar dat we ons daar
niets van hebben aangetrokken?
… iedereen van Chiro Bethanie eigenlijk al heel goed kan schaatsen?
… de ribbels, mazzels en rakwi’s op weekend gaan in januari?
… hun leiding daar al super veel zin in heeft?
… de tito’s, keti’s en aspi’s een maandje later op weekend gaan?
… hun leiding daar, als dat mogelijk is, nóg meer zin in heeft?
… de ribbels en mazzels op zondagmiddag een kerstfeestje
gehouden hebben?
… er daar waarschijnlijk heel veel cadeautjes zijn uitgepakt?
… de rakwi’s de kerstman genezen hebben van zijn ellendige ziekte?
… de tito’s ein-de-lijk hebben leren mikken?
… de keti’s zijn blijven slapen op de chiro?
… de aspi’s met ijs hebben gespeeld en zich kostelijk amuseerden?
… de leiding jullie een gelukkig nieuwjaar wenst?

Lieve ribbels
Bij het begin van dit nieuwe jaar staat ook jullie leiding met een briefje klaar.
Wij hopen op een jaar vol plezier en leuke dingen.
Spelen, lopen, klimmen en ook een beetje zingen.
Hopelijk zien wij jullie elke zondag van dit jaar met een lach op jullie snoet,
Dan gaan wij zeker een fantastisch jaar tegemoet!
Jullie allertofste leiding
Robbe, Thijs en Marjoleine
10 januari 2016
De vakantie is nog maar net
gedaan dus vandaag gaan we
een echte vakantiequiz spelen!
Wil je graag weten hoe
fantastisch deze vakantiequiz
gaat worden?

22 januari tot 24 januari 2016
Dit weekend gaan wij op
feestweekend!
De brief hebben jullie al uit jullie
brievenbus kunnen vissen 

Kom zeker naar de chiro van 14h
tot 17h en vergeet geen 4uurtje!

17 januari 2016
Vandaag gaan we een super
cool pleinspel spelen.
Ben jij benieuwd wat we juist
gaan doen?
Kom dan zeker meespelen met
ons van 14h tot 17h en vergeet
ook zeker geen 4uurtje!

31 januari 2016
Vandaag is het geen chiro 
Maar we nodigen jullie wel
graag uit met jullie mama’s
en papa’s, broers en zusen
op onze gezellige fakkeltocht
voor een fijne wandeling en
een gezellige avond aan het
kampvuur op 30 januari!
Meer info elders in het pxke!

Dag allerliefste mazzeltjes,
Eerst en vooral nog een heel gelukkig nieuwjaar!!
Het nieuwe jaar is weer begonnen dus dat wil zeggen dat we er weer goed gaan invliegen.
Na als die feestjes en vakantie gaan we weer een hoop leuke
Chirozondagen beleven.

8, 9, 10 Januari
De eerste maand van het nieuwe jaar gaan we goed starten. Dat doen we
met ons fantastisch mazzelweekend.
De brief met verdere info hebben jullie normaal gezien allemaal in de
brievenbus gekregen en op mail.

Zondag 17 Januari
De derde chirozondag van de maand, dat wil zeggen dat
we op tocht gaan.Maar natuurlijk geen gewone tocht! Het
is een leuke, plezante, originele, straffe, mazzel, mini
tocht. Allemaal komen van 14h00 tot 17h00 en vergeet
geen 4-uurtje en wandelschoenen.

Zondag 24 Januari
Vandaag moeten we onze mascotte, Teddy, achterna. Door al dit koude weer is hij
vertrokken, maar waar naartoe? Als je dit wil weten zal je naar de
Chiro moeten komen. Van 14h00 tot 17h00 en vergeet je 4-uurtje niet.

Zaterdag 30 Januari
Vandaag organiseren we onze jaarlijkse fakkeltocht. Zeker de moeite
waard om eens een kijkje te komen nemen. Info vind je elders in het
peeïxke.

Heel veel mazzelige groetjes van
Alanis, Anne, Erik en Hanne.

RAKWI’S IN JANUARI
8 januari tot 10 januari
We gaan op een beestig weekend! Wees er zeker bij zodat je niet alle pret mist! Meer informatie
vind je in de brief de is verstuurd via mail. Vergeet vrijdag zeker de ingevulde medische fiche en je ID
niet! We zijn in afgesproken op de chiro om 18u30 in uniform.

17 januari
Sluiten jullie je aan bij de Jedi of gaan jullie strijden onder de leiding van Darth Vader? Wie van jullie
gaat de perfecte beschermer zijn van prinses Leia? Volgen jullie de wijze
raad op van Yoda? Laat het ons weten en zien op de chiro van 14 uur tot 17
uur! Vergeet geen lekker 4-uurtje.

24 januari
Vandaag gaan we een fantaspisch spel spelen! Het heeft te maken met de kleur oranje en het is een
beetje groter als jullie… Benieuwd wat we gaan doen? Kom dan zeker naar de chiro vandaag van 14
uur tot 17 uur en vergeet geen lekker (oranje) 4-uurtje!
31 januari
De leiding is alles aan het opruimen van de warme en gezellige fakkeltocht gisteren, vandaag is het
dus jammer genoeg geen chiro…

Koude winter- en sneeuwgroetjes van jullie leiding,
Kerstin, Erwin en Merel

Tito’s in
januari
Beste tito’s , wij wensen je alvast een nieuw jaar boordevol geluk en gezondheid, maar vooral een top
jaar met veel leuke Chiro zondagen! Na een leuke kerstvakantie is het namelijk weer tijd om er volop
in te vliegen. Deze maand hebben we weer een topprogramma voor de boeg!

10/01: Vandaag willen we eens zien wie hier echt
het competitiebeest uithangt. Wie eindigt bovenaan
de ladder en wie onderaan? Dat komen jullie allemaal
te weten deze zondag tijdens onze mega coole laddercompetitie.
Het zal plaatsvinden van 2 tot 5 op de Chiro en vergeet zeker je vieruurtje niet!
17/01: Vandaag willen we jullie drugskennis wel eens
testen,
zijn jullie er klaar voor? Wij alvast wel!
Chiro van 14 tot 17 uur.
Een drugsvrij vieruurtje is zeker aan te raden, tot dan.

24/01: Jaja, haal allemaal je zaklampen maar boven, want
vandaag is het tijd voor een nachtspel, zeker komen dus!
Een vieruurtje is vandaag niet nodig, want het is van 20u
tot 22u!

31/01: Helaas pindakaas, vandaag is het geen chiro, boee! We zijn namelijk nog allemaal in de wolken
van de fakkeltocht gisteren en moeten dus nog even bekomen.
Dit was het voor deze maand, op naar de volgende!
Groetjes jullie leiding Jens, Jonas en Loren

KETI’S in Januari

…
GELUKKIG NIEUWJAAR!!!!!
Hallo beste keti’s!!! Hopelijk hebben jullie genoten van de fantastische (sneeuwloze  )
kerstvakantie!! Wij hebben alvast ongelooflijk veel zin om aan het nieuwe jaar te beginnen en
fantastisch leuke zondagen te beleven met jullie, dus kijk maar snel wanneer we jullie wel en niet op
de chiro verwachten en be theeeere!!!
ZATERDAG 9 JANUARI: 19u tot 21u30
Yeessss avondchiro! Wat gaan we doen? Wees voor de zekerheid voorbereid op ALLES, doe warme
kleren aan en oefen al op onzichtbaar zijn! Misschien is er wel ineens meer leiding dan anders.
Wie weet.
ZONDAG 17 JANUARI: 14u tot 17u
Vandaag is het een EPIC samenspel met die oranje mensen die één afdeling hoger zitten dan jullie,
dat kan toch niet anders dan plezant worden  Wat we gaan doen weet niemand (zelfs de NSA niet),
maar het wordt sowieso super leuk!! (hoe kan het ook anders, met jullie erbij) ;-)
ZONDAG 24 JANUARI: 10u tot 17u
Als de goden ons welgezind zijn (en de balpennen dus op tijd aankomen), kunnen we vandaag een
hele, (volledige!) dag op een mega originele en leuke manier die übercoole gepersonaliseerde
blauwe dingen gaan verkopen in alle uithoeken van Salvatore en wie weet waar nog!!
Alvast een voorproefje hoe het er volgens de firma gaat uitzien:

Be there en maak onze ketikas proud! En vol.
En vergeet geen middageten 
ZATERDAG 30 JANUARI
Yay het is weer de mega gezellige fakkeltocht met kampvuur en warme chocomelk en gezellige
mensen en hopelijk veel toffe keti’s!! En misschien ook nog wat sneeuw maar daar zullen we maar
niet te hard op hopen. Meer info elders in dit peeikske!!
Ziezo dat was onze nieuwjaarsbrief!
Van jullie kapoenen, Brasschaat 1 januari 2016
Nick & Ellen

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

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

rakwi@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
Jonas Torfs
Zilverberkenlei 80, 2930 Brasschaat
03/653.20.39
0474/31.90.10
jonas@chirobethanie.be
Loren Vander Veken
Koerspleindreef 84, 2950 Kapellen
0497/39.16.84
loren@chirobethanie.be

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

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

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

tito@chirobethanie.be
Jens Van’t slot
Ploegsebaan 13, 2930 Brasschaat
03/633.28.68
0493/70.87.73
jens@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
Janne Torfs
(groepsleiding)
Klaverheide 108, 2930 Brasschaat
03/633 12 21
0498/93.48.74
janne@chirobethanie.be

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

