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Belangrijke data 
12/3: Burgerecht 
19/3: Werkdag  

13/3 & 27/3: geen chiro     
  



Hey chirovriend! 

Het is al maart en dat betekent dat de lente voor de deur staat! 

Eindelijk wordt het al terug wat warmer en blijft het ’s avonds 

langer licht, en kunnen we dus nog meer genieten van de 

Chirozondag!  

Soms kan het weer toch nog grillen vertonen, vergeet dus zeker 

geen regenjas als het eens niet zo zonnig is.  

Op 12 maart organiseren wij voor het tweede jaar op rij het 

Burgerecht. Hier kan u komen genieten van een lekkere 

hamburgers en frieten à volonté! Meer informatie over de 

menu’s en het inschrijven vindt u verder in het pxke.  

Verder nodigen wij ook iedereen uit om mee te komen helpen 

op onze werkdag op 19 maart. Op deze dag nemen we de 

lokalen nog eens goed onder handen, zodat ze er weer een 

hele zomer tegen kunnen! Alle helpende handen zijn welkom 

en zien wij ook heel graag komen! Voor middageten wordt 

gezorgd.   

 

 

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. Dit kan ook wanneer je vraagt om, 
vooraleer je afrekent, het bedrag op naam van 

Jeugbeweging Bethanie te zetten 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/


 

 

  

De familie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
is bereid zich voor het gerecht te begeven op Burgerecht op 12 maart 2016. 

Wij zullen met ……………………………. personen aanwezig zijn.  

Ons verwachte uur van voorkomen is:   17.00u – 18.30u   /  18.30u – 20.00u     (schrappen wat niet van toepassing is) 

Wij reserveren graag volgende burger-menu’s:          

Basic-menu ………………………………….. x € 6 =  €  
Fish-menu ………………………………….. x € 6 =  € 
Cheese-menu ………………………………….. x € 9 =  € 
Chicken-menu ………………………………….. x € 9 =  € 
Veggie-menu ………………………………….. x € 9 =  € 
Double-menu ………………………………….. x € 12 =  € 
Bacon-menu ………………………………….. x € 12 =  € 
Slaatje ………………………………….. x € 1 =  € 
Coleslaw ………………………………….. x € 1 =  € 

en betalen hierbij: TOTAAL = €  
 
Op dit e-mailadres mag mijn aanmaning bevestigd worden: ……………………………………………………………………………………………………          
Je aanwezigheid op ons gerecht graag bevestigen vóór 5 maart 2016 bij de leiding of via onze site!   



za 19 maart  

10 – 16u 

WERKDAG 

 

Krijg jij ook de lentekriebels?  Hou je ook van een proper, netjes 

lokaal dat helemaal in orde is? 

Steek jij graag je handen uit de mouwen? Hou je wel van poetsen of 

schilderen of kloppen en boren of schuppen of andere klusjes?   Dan 

ben jij de persoon die we zoeken!   

Kom ons helpen en maak de lokalen klaar voor de lente! Zo kunnen 

we allemaal in nette lokalen spelen! Ookal kan je maar een uurtje 

komen helpen, we zijn je heel erg dankbaar! 

 

Tot dan? 

De Werkgroep (VZW Chiro- en vakantieheem St-Aubertus) 

 

PS: al onze vrijwilligers zijn verzekerd én voor een stevige lunch 

wordt gezorgd. 

 

 



Kalender 
 

Wanneer? Wat? Voor wie? 

12 maart 2016 Burgerecht  Iedereen 
13 maart 2016 Geen chiro …  Alle leden 

19 maart 2016 Werkdag Alle geïnteresseerden 

27 maart 2016 Geen chiro …  Alle leden 

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  

  



 
 

 … het 12 maart Burgerecht is? 

 … je je daar nog steeds voor kunt inschrijven, en meer info daarover 

elders in het pxke vindt? 

 … het 19 maart werkdag is? 

 … we dan de lokalen helemaal klaar maken voor de zomer? 

 … alle helpende handen welkom zijn? 

 … de ribbels superleuk Carnaval hebben gevierd? 

 … de mazzels hun speurneus hebben bovengehaald en het mysterie 

hebben opgelost? 

 … de rakwi’s een hele grote tocht hebben gemaakt? 

 … de tito’s echte goden en godinnen zijn geworden op weekend? 

 … de keti’s een supercool nachtspel hebben gespeeld? 

 … de aspi’s veel wafels en koekjes hebben gekocht om hun kas te 

spijzen?  

 … het bijna Pasen is? 

 … wij jullie daarom een héél vrolijk Pasen wensen? 

 … wij jullie ook veel succes wensen bij het zoeken naar alle 

paaseitjes? 

 … we jullie voor de paasvakantie nog veel succes wensen met de 

toetsen en examens? 

 … de leefweek voor aspi’s en leiding een groot succes was?  

 … alle afdelingen op weekend zijn geweest?  

 … we dan nu al uitkijken naar het kampweekend, waarbij we met z’n 

allen op onze chiro op weekend gaan?  

 … het bivak door de leiding al grotendeels werd voorbereid?  

 … dat onze kampplaats er écht wel héél erg goed uitziet?  

 … jullie dus al mogen beginnen uitkijken naar het kamp?  

 … we jullie héél erg véél hopen te zien deze maand?  

  

 

 



 

Liefste ribbels, ondertussen zijn we al aangekomen in de maand MAART! Dat wil zeggen dat we na 

deze maand nog maar 3 maanden leuke zondagen gaan beleven, en dat we daarna al op kamp gaan! 

Hopelijk vinden jullie het nog altijd even leuk als wij! Wij amuseren ons alvast elke zondag te pletter!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAG 6 MAART 2016 

Vandaag laten we onze creatieve kant eens naar boven 

komen! Wat we gaan doen kom je alleen maar te weten als je 

naar de chiro komt van 14u tot 17u. Vergeet je 4-uurtje niet! 



Mazzels 
Wow we zijn al in maart, wat gaat het snel! Deze maand 
doen we natuurlijk weer superleuke dingen, dus zeker 

komen!! 

Zondag 6 maart 14u- 17u 

We trekken ten strijde, want vandaag doen we hevige spelen! Laat 

maar eens zien hoe een stoere mazzels wij wel niet 

zijn! Vergeet geen 4-uurtje!  

 

Zaterdag 12 maart 

Vandaag is het burgerecht! Wij hopen dat jullie zeker komen! Schrijf jullie 

snel in!  

 

Zondag 13 maart  

Omdat het gisteren Burgerecht was, is het vandaag geen Chiro   

Zondag 20 maart 10u- 17u 

Vandaag is onze tweede echte tocht! Yessss!! We beloven dat het 

een fantastische dag wordt! Waar we naartoe wandelen is nog een 

verassing, maar jullie gaan het keitof vinden! Doe zeker warme 

kleren aan en vergeet geen middageten! 

Zondag 27 maart 

Joepie het is Pasen! Hopelijk komt de paashaas! Jammer genoeg is het vandaag geen chiro   

Zondag 3 april  

Hierbij laten we ook al weten dat het 3 april geen 

chiro is! Wij wensen jullie een superleuke 

paasvakantie!!!  

 

Zo, dat was het weeral voor maart!  

Groetjes van jullie supercoole leiding, 

Erik, Hanne, Alanis en Anne  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv9a_KxZDLAhVLtBQKHVKbABUQjRwIBw&url=http://www.funx.nl/radio/fragmenten/199258-hoe-maak-je-eigenlijk-vrienden-cursus-vrienden-maken-in-den-haag&bvm=bv.114733917,d.d24&psig=AFQjCNFFvCb0btYVZSQU2sC8baRbWz5L6g&ust=1456408213306276
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFuc32vo7LAhXCRhQKHeFODaoQjRwIBw&url=http://mariekestuin.blogspot.com/2011/07/aktiviawandeling-denderleeuw.html&bvm=bv.114733917,d.ZWU&psig=AFQjCNFrM6KM9rJ_jSwUzn4UfM8uQLcQoQ&ust=1456337710227292
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5ovvXqZ3LAhXBvhQKHWb1CGoQjRwIBw&url=http://everyoneweb.com/pratendehamburgers&psig=AFQjCNGwndP-p8_wB4-obm4kzJJUYpEDYg&ust=1456847411728758


 



Tito’s in maart 
Woehoew, ondertussen is het weeral maart! De maand waarin de lente 

terug komt en we dus hopelijk wat meer de zon zien schijnen. Deze 

maand staat er weer een topprogramma op jou te wachten. 

 

 

 

 

 

 

6/03: Vandaag spelen we het super coole spel, namelijk 

Paralympics, wie zal het overleven met een handicap? Kom 

het allemaal te weten op zondagnamiddag van 14u- 17u. 

Vergeet zeker je vieruurtje niet. 

 

 

 

13/03: Jammer genoeg is het geen Chiro vandaag, we 

moeten namelijk die burgers van het Burgerecht nog 

een beetje verteren. 

20/03: Vandaag willen we de examenstress wat van ons afschudden met onze leuke hevige spelen. 

Dus wie wat energie kwijt wil is zeker welkom, vandaag is het te doen van 10u-13u! 

 

27/03: De paashaas is weer van de partij dit jaar en dat 

betekent natuurlijk paaseieren rapen! Het is spijtig genoeg 

geen Chiro vandaag. Vrolijk Pasen iedereen!!! 

4/04: Vandaag is het jammer genoeg weer geen Chiro, 

aangezien het paasvakantie is! Tot volgende maand! 

 

Groetjes van jullie leiding Jens, Jonas en Loren 
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De KETI’s  

zijn  

de BESTE 



 



 

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              gl@chirobethanie.be  

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