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April 2016

Belangrijke data
22-24 april: Kampweekend!! 

Hey liefste leden!
Hoe is het met jullie? Met ons is alles super goed! Wij zijn goed
uitgerust en wij zijn klaar om er weer vollenbak in te vliegen!
Hopelijk jullie ook! Wat gaat de tijd snel, het is al april. Nog 3
maanden en dan is het al bijna kamp! Wij hopen dat jullie heel
veel paaseitjes hebben kunnen eten in de paasvakantie!
Deze maand is het ook kamweekend en wij kijken hier al heel
hard naar uit! Het wordt super leuk! Zeker komen dus!!!!
Lees nu maar snel verder, want we hebben weer kei toffe
dingen voor jullie in petto!
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 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. 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!

!!BELANGRIJK!!
De tijd van FISCALE ATTESTEN is weer aangebroken… De kosten,
gemaakt voor kampen en weekends van jeugdverenigingen voor -12
jarigen, zijn fiscaal aftrekbaar.
Wij kunnen u een attest bezorgen dat betrekking heeft op het
kalenderjaar 2015 (dus voor de weekends en kampen van vorig chirojaar).
Ontvangen jullie graag een of meerdere attesten? Stuur dan als de
bliksem een mailtje naar anne@chirobethanie.be met de vermelding van
de naam van het kind, geboortedatum van het kind en naam van een
van de ouders (de schuldenaar) en jullie adres. Zo kunnen we de attesten
in orde maken en u deze zo snel mogelijk bezorgen

Kalender
Wanneer?
22-24 april 2016
25 juni 2016
21 – 31 juli 2015

Wat?
Kampweekend op onze
chiro
Daguitstap + BBQ
Bivak naar … 

24 – 31 juli 2015

Bivak naar … 

Voor wie?
Alle leden
Alle leden + iedereen
Mazzels, rakwi’s, tito’s,
keti’s en aspi’s
Ribbels

Kampweekend 22-24 april 2016
Kijk jij ook al zo hard uit naar het kamp? Wij ook!! Daarom hebben we, net als de voorbije jaren,
weer een geweldig en spectaculair KAMPWEEKEND voor jullie klaarstaan!! Zorg dat je er het
weekend van 22 tot 24 april zeker bij bent!
Om al helemaal in de kampstemming te komen, gaan we met de hele chiro op weekend in onze eigen
lokalen. Jullie komen het kampthema en de locatie van de kampplaats te weten, maken kennis met
typische kampspelletjes en knutselen de coolste kamp-dingen. ’t Wordt zeker en vast weer heel
erg leuk!
Wat nemen we allemaal mee?
-

Chiro-uniform (heb je aan bij aankomst)
Slaapzak, (kussen), extra deken, zaklamp
Ribbels en mazzels: een onderlaken (we slapen binnen in de
verhuurbedden)
Rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s: een matje of veldbed (we
slapen allemaal ergens in de lokalen of de grote zaal)
Speelkleren, ondergoed, pyjama, sokken, regenjas, …
Wasgerief (tandenborstel, tandpasta, washandje, zeep, …)
ISI+kaart/Identiteitskaart, ingevulde medische fiche en
eventuele medicatie (wordt op vrijdag afgegeven aan de VB’s)

Vrijdag 22 april wordt iedereen om 19.00u op de chiro verwacht, na het installeren van je bedje
mogen mama en papa snel weer naar huis vertrekken, we hebben die avond immers nog veel te
spelen!
Op zondag 24 april is er een info-uurtje voor de ouders. Zo weten ook zij wat we allemaal gaan
doen op kamp en krijgen ze het bivakboekje met alle informatie mee naar huis. We verwachten de
mama’s en papa’s om 14u aan de lokalen. Na het info-uurtje mag iedereen naar huis!
We weten dat er veel leden een communie-/familiefeest hebben, maar toch zouden we het fijn
vinden dat jullie er zo veel mogelijk bij zijn. Laat even iets weten aan je afdelingsleiding, zodat ze
kunnen afspreken wanneer je dan gebracht en gehaald kan worden. Zo moet je zeker niet heel het
weekend missen! (Ook de kostprijs van het weekend kunnen we dan zo aanpassen)
De medische fiche (die je bij deze brief kan vinden), wordt samen met je identiteitskaart of ISI+kaart en medicatie afgegeven bij aankomst aan de chiro. Gelieve de medicatie van naam te voorzien.
Het weekend kost 15 euro. Dit mag gestort worden op het rekeningnummer: BE40 9797 8946
9463 op naam van Chiro Bethanie, met vermelding van naam en afdeling. Gelieve dit in orde te
brengen voor 15 april, dan hebben onze cookies genoeg tijd om inkopen te doen! Je bent
ingeschreven als er betaald is, ook je strookje verwachten we bij de leiding.

Dus, eventjes samenvatten:
Vrijdag 22 april om 19u tot zondag 24 april om 14u (met info-uurtje voor de
ouders) in onze eigen chirolokalen.
Medische fiche, Identeiteitskaart/ISI+kaart en medicatie afgeven bij
aankomst
Inschrijven door € 15 over te schrijven op de chirorekening.
Graag voor 15 april.
Ook je inschrijvingsstrookje verwachten we zo snel mogelijk bij de leiding.
Als er nog vragen zijn, mag je steeds iemand van de leiding contacteren. Wij
helpen je maar al te graag verder!
Wij kijken er kei hard naar uit!

Groetjes van…
De reuzeleuke ribbelleiding:
De moedigmaffe mazzelleiding:
De rare rakwileiding:
De toffe titoleiding:
De keifantastische ketileiding:
De amusantste aspileiding:

Marjoleine, Robbe en Thijs
Anne, Alanis, Erik en Hanne
Erwin, Kerstin en Merel
Jens, Jonas en Loren
Ellen en Nick
Anne en Janne

Wij, ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
van de afdeling(en) ………………………………………………………………………...
komen graag mee op kampweekend en zullen het bedrag van €15/kind overschrijven voor 15 april.
Eet uw kind vegetarisch?
Ja – Neen
Andere belangrijke voedings-info die onze cookies reeds op voorhand moeten weten:
…………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………...

… de Ribbels iets heel moois geknutseld hebben met waterkers?
… de Mazzels helemaal naar de kidnerboerderij zijn gewandeld?
… de Rakwi’s elkaar nu echt helemaal vertrouwen?
… de Tito’s echte Paralympics hebben gehouden?
… de Keti’s een kei tof ei-spel hebben gespeeld?
… de Aspi’s heel goed leiding hebben gegeven op de aspizondag?
… de leiding nu volop aan het rusten is in de vakantie, om er dan
volgende maand weer vollenbak in te vliegen?
… wij hopen dat jullie heel veel paaseitjes hebben gegeten deze
vakantie?
… wij hopen dat jullie niet ziek zijn geworden van te veel chocolade
te eten?
… er hééééél vééééél hamburgers zijn gegeten op Burgerecht?
… de leiding Burgerecht heel leuk vond?
… het bijna kampweekend is?
… dat jullie dan te weten komen waar het kamp is en wat het thema
is?
… wij al heel veel zin hebben in het kampweekend en wij hopen jullie
ook?
… de leiding ook al heel veel zin heeft in het kamp?
… wij hopen dat jullie allemaal goed gelachen hebben op 1 april?
… er op de werkdag weer heel wat opgeruimd is?
… wij al de helpende handen heel dankbaar zijn?
… we nog maar 3 maanden naar school moeten gaan en dat het dan
vakantie is?
… wij hopen dat jullie nog super veel gaan komen deze 3 laatste
maanden?

Een nieuwe maand vol met leuke activiteiten is aangebroken. En deze maand zijn er niet alleen
gewone zondagen, we hebben ook ons fantastische kampweekend!! Wij hebben er al zin in, en we
zijn er zeker van dat jullie ook staan te popelen om na zo’n enorm lange vakantie opnieuw naar de
Chiro te kunnen komen. Tot Zondag!!

Zondag 3 April
Wat een heerlijke vakantie!! Om de rust en vrede die heerst op “den Bethanie” niet te verstoren is er
vandaag geen Chiro . Iedereen kan dus met een gerust hartje op vakantie gaan. We zien jullie
volgende week terug!

Zondag 10 April
Oh nee, de vakantie is gedaan. Dat vinden wij NIET LEUK!!!!
Om nog eventjes in vakantiestemming te blijven gaan we vandaag alleen maar leuke
vakantiespelletjes spelen, komen jullie mee op vakantie met ons?
We gaan naar Ribbelland!!
Chiro van 14u tot 17u en vergeet geen ribbeltastisch vieruurtje!!

Zondag 17 April
De lente is al bijna een volledige maand bezig, de blaadjes komen opnieuw aan de bomen en de zon
geeft alweer lekker veel warmte.
Maar er zijn heel wat bomen die toch nog net dat beetje extra energie kunnen gebruiken om al hun
blaadjes te laten schitteren. En daarom gaan wij vandaag in het bos spelen om de bomen te helpen!!
Wil je weten hoe we dat doen? Kom dan naar de chiro van 14u tot 17u en vergeet geen vieruurtje
om van te smullen!!

Vrijdag 22 April tot Zondag 24 April
Dit weekend mogen jullie niet één dag maar een heel weekend naar de Chiro komen. Geen nood, we
trekken er niet op uit, we blijven met alle afdelingen lekker gezellig op het chiro terrein. Meer info
vinden jullie elders in het pxke.

Super-de-pu(r)per veel groetjes van jullie leiding!!

Marjoleine
Robbe
Thijs

MAZZELS
ZONDAG 10 APRIL 14u-17u
Pasen is al voorbij maar dit wil
niet zeggen dat we het niet meer
mogen vieren. Haal je creativiteit
maar al boven want vandaag
gaan we PAASKNUTSELEN

ZONDAG 17 APRIL 10u-17u
Trek die stapschoenen nog
maar eens aan want
vandaag gaan we op een
speciale tocht. Vergeet geen
middag eten en vieruurtje

22,23 & 24 APRIL
Yeeey!!! om al een beetje
in de sfeer te komen is het
dit weekend
kampweekend! Info elders
in het pxke

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

RAKWI’S IN APRIL
3 april
Vandaag jammer genoeg geen chiro  Tot volgende week!!

10 april van 14u-17u
Is het een vliegtuig, is het een vogel? Nee, dat is het niet. Het is
Mega Mindy die je aan de hemel ziet. Of is het Superman? Of was
het misschien toch wel Batman? Kom het ontdekken vandaag op de
chiro van 14u tot 17u en neem superheldenkrachtvoer mee!

17 april van 10u-17u
Vandaag is het nog eens tijd om de beentjes te
strekken. Kom zeker naar de chiro van 10u tot 17u.
Vergeet geen middageten en een lekker vieruurtje. Kijk
’s ochtends ook zeker het weer na! Denk ook aan
stevig schoeisel zodat we geen pijnlijke voetjes krijgen.

22-24 april
Dit weekend is het tijd voor het enige en echte
kampweekend! Ben jij benieuwd naar de kampplaats
van dit jaar en het mega coole kampthema? Dan mag je
dit weekend zeker niet missen! Meer info elders in het
pxke.

Groetjes van jullie superleiding
Erwin, Merel en Kerstin

Tito’s in April
Hoi allerbeste tito’s, het is weer eens april en jullie weten wat dat betekent. Het is ten eerste
tijd voor een nieuw pxke en ten tweede is het vanaf nu

supermooi weer!
Tenminste dat hopen we toch, neem dus toch nog maar een regenjas mee voor de
zekerheid. Hoe dan ook, lees het programma maar goed door want we gaan knallen deze
maand!
3 April: Geen Chiro vandaag, jullie leiding is nog op
vakantie en jullie ook. Maar om de pijn te verzachten
is hier een foto van een kat met pizza. Geen chiro van
00:00 tot 23:59.

10 April: Er is iets verschrikkelijks misgegaan tijdens
het terugkomen van vakantie, we zijn gestrand op een
onbewoond eiland en moeten morgen weer terug
naar school zien te geraken. Kom daarom vandaag
mee helpen een vliegtuig te bouwen om mee te ontsnappen. Neem een vliegtuigbouwend
vieruurtje mee. Chiro van 2 tot 5 (in de namiddag voor de slimmeriken onder jullie).
17 April: Het moment waarop we allemaal
gewacht hebben is eindelijk daar. We gaan op
fietstocht, joepie!!!!!!!! Zorg er dus zeker voor
dat je fiets in orde is en liefst je benen ook.
We gaan fietsen van 10 tot 17u, neem zeker
een vieruurtje en iets voor ’s middags mee.

22 – 24 April: Dit weekend is kampweekend!
Als je dus wil weten waar we op kamp gaan en wat het thema is, dan moet je zeker komen.
Er gaan geruchten de ronde dat er ergens anders in pxke meer info staat, lees daat anders
ook maar eens.
Ziezo dat was het weer!
Groetjes van Jonas, Loren en Jens

Allerliefste keti’s! Hopelijk hebben jullie deze vakantie genoeg paaseitjes geraapt,
maar ook niet te veel, want jullie moeten natuurlijk nog op een elegante manier
(dus niet rollend) tot op de Chiro geraken!!
We hebben jullie al veel te lang niet gezien door die twee weken paasvakantie
en we hebben jullie heel erg gemist, dus hopelijk zien we jullie snel terug
op zondag en op het kampweekend!!
Zondag 10 april: boyz vs girlz
Tijdens deze eerste chirozondag in april ontwikkelt zich een epische strijd…
Twee partijen nemen het tegen elkaar op, in een eerlijke maar beslissende strijd,
om eindelijk het antwoord te vinden op de vraag die we ons al zo lang stellen!!
En het is niet zomaar een strijd, want er zou wel eens een heel belangrijk vervolg aan kunnen
vasthangen… We willen het nu eindelijk wel eens weten:
………………………………………………………………………..
WIE zijn de besten, de jongens of de meisjes?
Kom dat zien en kom vooral mee doen!
!Chiro van 14u tot 17u!
Vrijdag 15 april tot zondag 17 april: Ketiweekend gewest
Dit weekend is het Ketiweekend van het Gewest, zoals jullie al wel weten!
Inschrijven kan/kon tot 5 april!
Wij hopen dat jullie het super leuk gaan vinden daar, en braaf zijn hé!!
(wij voeren ondertussen een epische strijd tegen onze scriptie en thesis)
LET OP: voor de thuisblijvers (tssss) is het GEEN chiro!
Vrijdag 22 tot zondag 24 april: kampweekend BETHANIE
Jeeeej april is de maand van de weekends! Dit kampweekend gaat door op ONZE chiro,
en het is niet te missen, je komt namelijk de kampplaats en het kampthema te weten,
en we gaan ons ook gewoon een heel weekend amuseren!
Meer info volgt snel, zodat jullie op tijd aan de epische inpakstrijd kunnen beginnen! 
Vele epische groetjes van Nick en Ellen
(had ik al gezegd dat we jullie gemist hebben? Tot snel!!  )

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

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

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

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

