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Belangrijke data 
12-14 februari: weekend Keti’s 

19-22 februari: weekend Tito’s en Aspi’s 
28 februari: geen chiro  

    
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Hey chirovriend! 

Leuk dat je weer het pxke vast hebt! De tweede maand van het jaar 

is aangebroken, wat betekent dat de leiding geen examens meer 

heeft en er dus weer helemaal in kan vliegen!  

 

Jammer genoeg heeft het nog steeds niet 

gesneeuwd, maar de leiding staat paraat 

om ook deze maand weer fantastische 

spelen te voorzien!  

 

Ook al heeft het nog niet gesneeuwd, zorg 

er toch nog voor dat je jezelf warm 

aankleedt! Het kan nog steeds best koud 

zijn, en het is helemaal niet leuk om een 

hele namiddag koud te hebben! Vergeet 

dus zeker geen handschoenen en een 

dikke jas!  

 

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’. 
 
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), 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 na de Chirozondag of andere 
activiteiten komen we vaak verloren 
voorwerpen tegen. We horen ook soms dat er 
dingen kwijt zijn! Heb je nog iets te veel, of mis 
je nog iets? Kom dan maar naar de Chiroleiding, 
dan proberen we het terug te bezorgen aan de 
juiste personen! 
 

 



 

             
  

http://www.lekkeropkamp.be/


 



Kalender 
 

Wanneer? Wat? Voor wie? 

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  

  



 
 

 … de fakkeltocht heel erg gezellig was? 

 … de keti’s dan veel lekkere soep hebben verkocht? 

 … het bijna Valentijn is? 

 … het nog steeds winter is? 

 … je dan snel koude handen kan krijgen? 

 … handschoenen dan heel handig kunnen zijn? 

 … de tito’s, keti’s en aspi’s op weekend gaan deze maand? 

 … hun leiding daar al super veel zin in heeft? 

 … dan iedereen op weekend is geweest? 

 … de ribbels hebben bewezen dat ze echte slimmeriken zijn in de 

grote vakantiequiz? 

 … de mazzels hun mascotte Teddy gelukkig hebben teruggevonden?  

 … de rakwi’s helemaal in de ban waren van Star Wars? 

 … er toen zelfs een echte Stormtrooper langs is gekomen? 

 … de tito’s een spannend nachtspel hebben gespeeld? 

 … de keti’s al superveel balpennen hebben kunnen verkopen? 

 … ze deze balpennen zelf hebben laten maken? 

 … de aspi’s een nieuwjaarsbrunch hebben gedaan?  

 … het op 12 maart weer Burgerecht is? 

 … je dan lekkere hamburgers en frietjes kan komen eten? 

 … de leiding op het einde van de maand al eens op bezoek gaat op 

de kampplaats? 

 … ze er voor gaan zorgen dat jullie een superkamp gaan beleven? 

 

 

 



 



 

 
 

Zondag 07/02  Vandaag is er een groot mysterie gebeurd. 

Inspecteur mazzel heeft ons gevraagd om het mysterie op te 

lossen! 

Kan jij ons hierbij helpen? Kom dan zeker naar de chiro van 

14h00 tot 17h00 en vergeet geen 4-uurtje. 

Zondag 14/02  Zoals jullie allemaal wel weten is het vandaag 

Valentijn  

Met al die liefde in de lucht en alle vlinders in de buik 

kunnen wij het natuurlijk niet laten om een groot Valentijn 

spel te spelen. Benieuwd wat we allemaal gaan doen? Kom 

dan zeker naar de chiro van 14h00 tot 17h00 en vergeet 

geen liefdevol 4-uurtje mee te nemen. 

Zondag 21/02  Vandaag is het de 3de zondag van de 

maand… dat wil zeggen dat we een op tocht gaan. Een gewone 

tocht zal het zeker niet zijn. Als je wil weten wat we gaan doen, 

moet je zeker naar de chiro komen van 10h00 tot 17h00 en 

vergeet je stapschoenen, middageten en 4-uurtje niet! 

Zondag 28/02  Vandaag is 

het jammer genoeg GEEN chiro, 

want de leiding is druk bezig 

met enkele voorbereidingen 

voor het kamp. 

Heel veel groetjes van 

Alanis, Anne, Erik en Hanne 



RAKWI’S IN FEBRUARI 

7 februari van 14u-17u 

Vandaag testen we uit hoe waanzinnig groot jullie 

verbeelding is en hoe goed jullie orders van de leiding 

kunnen opvolgen. Kom vandaag zeker naar de chiro en 

vergeet geen stevig vieruurtje!!  

 

 

14 februari van 14u-17u 

Vandaag is het Valentijn… *Oooh* Geen nood als je geen date hebt, 

vandaag zorgen wij ervoor dat iedereen een 

supermegafantastischeonvergetelijke Valentijn heeft. Voel je 

de kriebels al in je buik? Wij verwachten jullie al en vergeet 

zeker geen romantisch vieruurtje!  

 

21 februari van 10u-17u 

EINDELIJK! We gaan nog eens op tocht! Trek je stevigste 

wandelschoenen al maar aan want de leiding staat op springen om 

te gaan wandelen! Wij hopen jullie ook?! Vergeet geen krachtvoer 

voor tijdens de middag, een lekker drankje en een vieruurtje voor de 

laatste kilometers te voltooien… 

 

 

28 februari 

Vandaag is het geen chiro…  De leiding is bezig met een 

fantastisch kamp voor te bereiden. Dus geen chiro vandaag, maar 

volgende week staan we weer voor jullie klaar! 

 

 

Kusjes, knuffels en groetjes van jullie fantastische leiding 

Erwin, Merel en Kerstin 



Tito’s in februari 
Februari is dit jaar maar liefst 29 dagen lang! Dat betekent dat we 1 dag meer hebben 

om naar de chiro te gaan, joepie! Daarom geven we er deze maand ook weer een dikke 

lap op! We gaan natuurlijk een heleboel toffe zondagen beleven, waarover je hieronder 

meer informatie kan vinden  Ook gaan we deze maand op ons megafantastisch 

TITO-WEEKEND! 

 

7/2: De aliens zijn geland… En ze zijn klaar om de wereld  
te veroveren! Benieuwd naar hoe dit zal verlopen?  
Chiro van 14u tot 17u!    
 
 
 
 
14/2: Het is 14 februari, en dat betekent maar 1 ding:  
Valentijn! De liefde zal er natuurlijk vanaf spatten… Maar hoe 
geraak je nu eigenlijk aan die liefde? Zo makkelijk is dat toch 
niet… We zullen zien hoe jullie het er vanaf brengen, chiro van 14u tot 17u! 
 
  
 
19/2 – 21/2: Het fantastische… onvergetelijke… geweldige… enorm coole… 
TITOWEEKEND!!! Ja daar moet iedereen bij zijn hé! Het wordt het soort weekend 
waarover je zal lezen in de geschiedenisboeken, en waarover je verhalen aan al je 
kleinkinderen zal vertellen! Meer informatie krijgen jullie nog via een brief, maar we 
kunnen alvast verklappen dat je het zeker niet mag missen!  
 

28/2: Helaas pindakaas, vandaag jammer genoeg geen 
chiro… De leiding is vanalles aan het bespreken om 
ervoor te zorgen dat jullie een topkamp zullen hebben 
deze zomer! Intussen kunnen jullie door het raam 
naar buiten kijken. Of buiten gaan staan en naar 
binnen kijken. Of het telefoonboek vanbuiten leren, 
wie weet is dat ooit nog handig! Zorg er gewoon voor 
dat je deze saaie zondag overleeft!  
 

 
TOT VOLGENDE MAAND! 

 

Groetjes van jullie leiding, 
Loren, Jens en Jonas!  



 

 Jullie liefste leidsels, Nick en Ellen 



 

Februari 
VIERING 

ASPIMENU 
ZATERDAG 6/02 

Uw kok serveert U vandaag een combinatie van blauwe en 

oranje elementen in een duister gegeven.  We verwelkomen 

U van 19u tot 21.30u. 

ZATERDAG 13/02 

Vandaag introduceert uw kok U in de wondere wereld van 

het bakken! Het resultaat van deze culinaire workshop zal 

zeer welkom zijn voor de workshop ‘geld in het aspi-laatje’ 

voor morgen. Meer info verkrijgt U nog via onze 

Facebookgroep. 

ZONDAG 14/02 

Zoals hier boven beschreven vindt vandaag de workshop 

‘geld in het aspi-laatje’ plaats. Neem alvast uw 

verkoperspraatjes, glimlach en bedankingen mee! Meer info 

verkrijgt U nog via onze Facebookgroep. 

ASPIWEEKEND: 19-21/02 

Meer info verkrijgt U weldra. Maar één ding is zeker: het 

wordt een “topgerechje” (spreek uit zoals Sergio Herman)! 

ZONDAG 28/02 

Vandaag heeft uw kok geen werking voorzien. Het 

kookteam is immers samen met de leidingsploeg de 

kampplaats aan het verkennen in een heus culinair 

bivakweekend! Jammer genoeg geen Chiro dus! 

CULINAIRE CHIROGROETJES VAN JULLIE 
TOPLEIDING 

(J)Anne 

 



 

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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