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Hey chirovriend! 
 
In mei legt elke vogel een ei, wordt het misschien eindelijk goed weer en 
staan er weer fantastische activiteiten op het programma! 
 
Het is ook de voorlaatste maand van het chirojaar, wat betekent dat we er 
nog eens volledig voor gaan en alles uit de kast halen! Hopelijk zijn jullie 
dan met zijn allen aanwezig op de chirozondagen!  
 
Omdat het nog niet alle dagen volop zon 
gaat zijn en we nog steeds in België wonen, 
raden we aan om op dagen met een 
verdachte grijze hemel toch nog een 
regenjas mee te nemen! Je weet maar 
nooit… 
 
 
Blader snel verder naar je afdeling en kom 
te weten wat voor fantastische activiteiten je weer te wachten staan! 
 
Wij hebben er massa’s goesting in! 
 
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 

Jeugdbeweging 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/


!!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? Wat? Voor wie? 

15 mei 2016 ZIP-moment 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  



 
 
 
 

Beste ouders,  
 
 
Op zondag 15 mei organiseert Gewest ZIP hun jaarlijks ZIP-moment! Op deze dag komen 
honderden Chiroleden en -leiding uit Brasschaat, Ekeren-Donk, Merksem, Schoten en Sint-
Job samen om een heerlijke namiddag te beleven met leeftijdsgenoten en gelijkgezinden… 
 
 

Wat?  Een spelnamiddag voor Chirojongeren én er is een vieruurtje 

inbegrepen. 
 

Waar? In Hof De Bist in Ekeren. 

 

Hoe gaan we 
daar naartoe? Ribbels, mazzels en rakwi's verwachten we op de parking (naast de 

taverne) om 13.30u.  Jullie mogen weer opgehaald worden om 17u 
waar mama en papa dus ook naar de slotshow mogen komen kijken.  
Tito's, keti's en aspiranten rijden samen met de fiets tot daar en 
verzamelen om 12.45u aan de chiro.  Na afloop fietsen we ook samen 
weer richting Brasschaat (en mogen jullie onderweg afslaan naar 
huis).   

 
 

Wanneer? Om 13u30 begint de spelnamiddag met een startshow en om 17u is 

het einde van deze dag voorzien met een korte slotshow waarop 
ouders welkom zijn om het resultaat van een namiddag vol competitie, 
plezier en goesting te bekijken. Om 17u30 kan je jouw dochter/zoon 
mee naar huis nemen, na een dag vol spelplezier.  

 

Waarom? Omdat wij nu eenmaal een supercalifragilisticexpialidocious 

jeugdbeweging zijn! 
 
 
 
Ook onze chiro zal aanwezig zijn op het ZIP-moment. De Chiro-activiteit zal dus voor één 
keer niet gewoon op ons terrein doorgaan. Hopelijk wil uw kind ook meekomen, wij kijken er 
alvast enorm hard naar uit! 
 
Groetjes, 
 
De chiroleiding 

 



 

 
 … iedereen zich heel goed heeft geamuseerd met de leuke 

workshops op kampweekend?  

 … er toen een supercoole boomhut gebouwd is? 

 … Jezus is langsgeweest om te koken?  

 … iedereen nu ook weet dat we naar Bekkevoort gaan? 

 … het kampthema ‘Er was eens’ is, een soort mix van sprookjes? 

 … het kamp dus megatof gaat worden? 

 … er weer een heleboel verloren voorwerpen zijn? 

 … je altijd naar de leiding mag komen om er achter te vragen?  

 … de ribbels op vakantie zijn geweest naar Ribbelland? 

 … de mazzels héél mooie paashaasmaskertjes hebben gemaakt? 

 … de rakwi’s een megagraaf superheldenspel hebben gespeeld? 

 … de tito’s maar liefst 60 km hebben gefietst op hun fietstocht? 

 … de keti’s hebben getest welk geslacht het sterkst is? 

 … de aspi’s aan actieve denksport hebben gedaan?  

 … het deze maand ZIP-moment is?  

 … dan alle chiro’s van het ZIP-gewest samen komen? 

 … we dan allemaal samen spelletjes spelen? 

 … dat altijd heel erg leuk is?  

 … onze inspiratie op is? 

 ... ik het heel knap vind dat je tot hier hebt gelezen?  

 … er nog héél wat pagina’s volgen met zalige programma’s?  

 … je dus kan checken wat voor coole dingen je deze maand gaat 

doen? 
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29 mei 2016 14u – 17u    

Het is alweer bijna juni en dus hopelijk al een beetje mooi weer! We zullen ons op deze laatste 

zondag van mei eens goed amuseren met water! Vandaag spelen we ribbel-tastische waterspelletjes! 

Vergeet zeker geen vieruurtje en bij goed weer ook geen handdoek  

 



Mazzels in Mei 
Zo. 01 Mei  14h00 tot 17h00 

Het is weer het begin van de maand en om dat goed in te zetten doen we 

vandaag een 1 tegen allen. Benieuwd of je alle opdrachten kan voltooien? 

Kom dan zeker naar de Chiro en vergeet geen 4-uurtje.  

 

Zo. 08 Mei  10h00 tot 17h00 

Vandaag is het weer tijd om je stapschoenen aan te trekken, want we gaan op tocht. 

Het zal geen gewone tocht zijn dus zeker komen is de boodschap! Vergeet geen 

stapschoenen, middageten, 4-uurtje en een regenjas!  

 

 

Zo. 15 Mei  Info zie elders in het peeixke 

Het jaarlijkse ZIP moment vindt vandaag plaats. Voor meer info, zie elders in 

het peeikske.  

 

Zo. 22 Mei  14h00 tot 17h00 

Het is nog eens tijd om je goed uit te leven in het bos. Vandaag spelen we een 

geweldig uber mega super cool mazzel bosspel. Zeker komen en vergeet 

geen 4-uurtje! 

 

Zo. 29 Mei  14h00 tot 17h00 

Vandaag is de dag waarop we te weten gaan komen of de jongens of de meisjes nu het sterke 

geslacht zijn. Durf jij de strijd aangaan tegen het andere geslacht? Kom dan vandaag zeker mee 

strijden en vergeet geen 4-uurtje.  

 

Veel mazzelige groetjes, ALanis, Anne, Erik en Hanne 



Allerbeste Rakwi’s, de maand mei is 

alweer aangebroken. Je weet wat dit wilt 

zeggen toch? In de maand mei legt elke 

vogel een ei! Je kan zeker al beginnen 

met aftellen naar het kamp, want dat zit 

er al bijna aan te komen… Maar eerst 

gaan we nog een paar super leuke en 

coole spelletjes spelen met jullie aller-

fantastische leiding!  

1 mei 

Hebben jullie je richtskills bijgeschaafd deze vakantie? Want vandaag gaan we die skills 

eens uittesten. Chiro van 14 uur tot 17 uur en vergeet geen lekker 4-uurtje! 

8 mei 

Vandaag doen we nog eens onze wandelschoenen aan en trekken we er op uit. We gaan de weide omgeving in Brasschaat nog eens ontdekken en wie weet komen we wel iets 

speciaals tegen… Chiro van 10 uur tot 17 uur, vergeet geen middageten en 4-uurtje! Hopelijk is het supermooi weer en hebben we geen regenjas nodig, maar dan hebben we wel 

zeker genoeg drinken nodig!!  

15 mei 

Vandaag is het ZIP-moment. Het wordt zeker en vast heel leuk dus zeker komen allemaal! 

Info vind je elders in het pxke.  

22 mei 

Hebben jullie ooit al eens highland games gespeeld? 

Wel vandaag is jullie kans om te laten zien of je 

wel echt bij de MacRaackwy clan horen. Kom 

zeker verkleed in je beste schotse outfit. Chiro van 

14h tot 17h. vergeet geen vergeet geen vieruurtje. 

29 mei 

Er woedt oorlog in het vredige land van Bethanië. 

Wij willen nu weten wie we als generaal kunnen 

aanduiden en wie als soldaat. Daarvoor gaan we een 

strategisch stratego spel spelen dat strategisch 

gelegen is in onze strategische chiro. Chiro van 14h 

tot 17h. vergeet zeker geen strategisch vieruurtje. 

 

Rakwitastische groeten van Kerstin, Merel en Erwin 



Tito’s in mei 

Het is inmiddels al weer mei, dat betekent dat we aan de voorlaatste maand zijn 

aangekomen  Niet getreurd, we vliegen er weer stevig in deze maand, er zijn namelijk 

maar liefst 5 zondagen die we kunnen vullen met de tofste activiteiten!  

1/5: Het grote bandenspel!  

Vandaag staat alles in thema van banden: grote 

banden, kleine banden, dikke banden, dunne 

banden, fietsbanden, ronde banden (ook al zijn 

banden altijd rond), vriendschapsbanden, 

videobanden, en misschien ook een boyband?  

Chiro van 14u – 17u, vergeet geen vieruur! 

8/5: WC-papier verkopen! 

Het is tijd om eens wat geld in het laatje te 

brengen! Haal alvast je mooiste glimlach 

en je beste verkooptrucjes boven, zodat 

dat WC-papier de deur uitvliegt!  

Chiro van 14u – 17u, vergeet geen 

vieruurtje!  

 

15/5: ZIP-Moment 

Vandaag vindt het ZIP-moment plaats, een 

groot evenement met alle chiro’s uit het 

Gewest ZIP! Wij moeten natuurlijk 

bewijzen dat wij de allerbeste chiro zijn 

(maar dat is niet moeilijk, toch?) 

Meer info elders in’t pxke! 

22/5: EK Dobbelstenen werpen 

Is het soms ganzenbord? Is het dan Monopoly? Nee, dat is 

het niet! Het is een megacool-tito-bordspel dat je aan de 

hemel ziet! (Gezongen op de tonen van het lijflied van 

een Vlaamse superheldin)  

         Chiro van 10u tot 12u30!  

28/5:  

Vanavond is het tijd om te bewijzen tegenover die aspi’s en keti’s dat de tito’s de strafste 

groep van allemaal is! Dit gaan we doen tijdens een supergraaf avondspel (dat staat er ook 

geschreven in die rare tekentjes hierboven)! Chiro van 19u30 tot 21u30! 

Groetjes van jullie awesome leiding: Jens, Loren en Jonas! 

 



Keti’s-In-Mei.be/zekerkomen! 
 

 

1 mei: #stad  

Zoals jullie misschien al gelezen hebben op Facebook: we gaan deze zondag naar Antwerpen, met de 

fiets, van 10u tot 17u! Vergeet zeker geen fiets, eten, drinken en vieruur want we gaan ons nog eens 

volledig utileven! 

8 mei: #mooiweer  

Bij het schrijven van dit peeikske was het aan het hagelen, maar hopelijk is dat vandaag NIET het 

geval, we zouden ons namelijk graag met wat water bezighouden vandaag! Neem dus zeker je 

zwemgerief en je zonnecrème mee! Een zonnig humeur is ook altijd welkom  Chiro van 14u - 17u! 

15 mei: #zipmoment 

Vandaag is het zipmoment, dat betekent spelen met andere chiro’s en laten zien dat Chiro Bethanie 

(en zeker de Keti’s) toch overduideljk de besten zijn. Meer info vinden jullie normaal gezien ergens 

anders in dit peeikske  

21 mei: #avondchiro #rarara  

Omdat jullie en onze examens dichterbij komen, zal het vanaf nu ook wat avondchiro zijn. Wat jullie 

deze avond te wachten staat blijft nog even een verrassing... Uren en info volgen nog  

 

28 mei: #avondchiro #samenspel 

We sluiten de maand mei af met een avondje samenspel met de tito’s en de aspi’s! Dat kan niet 

anders dan super mega vet cool graaf worden! Kom jullie nog een avondje uitleven/ontspannen voor 

de examenmaand begint, chiro van 19.30u tot 21.30u! 

 

Dit peeikske werd mede mogelijk gemaakt door: 

Creatiefmetfruit.be/appelsap 

Verdordezielen.be/datzijnwij 

Julliezijnallemaalwinnaars.be 

GroetjesvanNickenEllen.be/hopelijktotzondag 

 

 



SHOCKING: PXKE MEI VOOR ASPIRANTEN! 

BRASSCHAAT --- Afgelopen week werden we 

allemaal wakker geschud: de volgende 

chirozondag zou immers in mei vallen. Dit 

betekent dat er weer een nieuw peeïkske 

gemaakt moet worden. Onze redactrice 

Janne heeft daarom contact gezocht met 

Anne, aspileidster van Chiro Bethanie. Zij 

vertelde onze redactie wat haar afdeling 

weer voorgeschoteld krijgt deze maand. 

J: Hallo Anne! Wat leuk je weer te zien. Heb je 

genoten van april? 

A: Hey Janne. Ja, hoor! Elke zondag was zeer 

geslaagd!  We  hebben een hoofdpijnspel 

gespeeld, zijn stevig aan het denksporten geslagen 

en hebben ook nog eens een kampweekend 

overleefd! Oh ja, en onze spaarpot voor het 

buitenlands kamp hebben we ook weer wat verder 

aangevuld. 

J: Klinkt allemaal heel leuk! En wat hebben jij en 

je  lieftallige medeleidster dit keer voor die 

superleden in petto? 

A: Wel, Janne, we hebben deze maand vijf 

zondagen om ons rot te amuseren. We beginnen 

meteen op  zondag 1 mei. Dan gaan we naar ’t Stad  

om een aantal onderdelen van onze 100 

opdrachten te  schrappen, waaronder het leuke 

metrotikkertje. De aspi’s die een buzzypass 

hebben, mogen deze dan ook zeker meenemen! 

We doen dit van 10h tot 17h, omdat we wel even 

onderweg zijn naar Antwerpen. Wil je me eraan 

doen denken dat ik nog tegen m’n leden moet 

zeggen dat ze een lunchpakket en een vieruurtje 

moeten meenemen? 

J: Zal ik doen! Seg, dat lijkt me leuk! Mag ik 

eigenlijk komen meedoen? 

A: Natuurlijk, Janne!  Dan kom je op zondag 8 mei 

ook maar ineens mee! Dan maken we een uitstapje 

naar een gekende plaats in de buurt van de chiro. 

Ik ga nog niet verklappen wat het is, maar ik zal al 

wel een tip geven: leger. Zo! Als je dan toch komt 

meedoen, dan moet je rekenen dat je weg bent 

van 14h tot 17h en dat je een lekker vieruurtje  

meeneemt! Een handdoekje kan ook handig zijn! 

J: Oeh, nu ben ik wel benieuwd hoor! Ik zal er 

zijn!! Wat ga je dan nog allemaal doen deze 

maand? 

A: Op zondag 15 mei is het ZIP-moment. Daar kan 

ik je niet alle info over geven, maar ik zal je na dit 

interview ons peeïkske meegeven, daar vind je alle 

info in terug.  

J: Aha, dat klinkt erg mysterieus!  

A: Ja hoor, wij als leiding weten maar één ding: dat 

het leuk gaat worden omdat wij daar de sfeer gaan 

maken!   Maar de zondag nadien wordt het ook 

mysterieus hoor! We gaan op fietstocht! We weten 

alleen nog niet naar waar… We verwachten onze 

aspi’s om 14h aan de chiro met hun fiets en  we 

zorgen dat we weer terug zijn om 17h! Waar we 

wel op moeten letten is dat we vaak genoeg een 

pauze nemen om iets te eten (neem een vieruurtje 

mee!), te drinken (zorg voor voldoende drinken!) 

of om mijn medeleidster in te smeren als de zon 

schijnt!   

J: Oei, verbrandt je medeleidster dan zo snel? Dat 

lijkt me niet fijn…  Maar soit, dat terzijde: als ik 

goed kan tellen, moet er dan nog maar één 

chirozondag komen en dan is mei alweer voorbij. 

A: Dat klopt niet helemaal, Janne. Omdat de 

examens van zowel de leiding als de leden eraan 

komen, is het vanaf nu  altijd chiro op 

zaterdagavond. We beginnen ermee op zaterdag 

28 mei. Wat we gaan doen, weten we nog niet, 

maar we krijgen wel gezelschap van de tito’s en 

keti’s en dat van 19h30 tot 21h30.  

J: Wauw! Dat ziet er echt heel leuk uit! En jij en je 

medeleidster lijken me echt twee topleidsters, 

Anne! Wel, ik wens jullie heel veel plezier in mei 

en ik ga zeker langskomen!  Bedankt voor het 

leuke interview! 

A: Dankjewel voor het compliment, Janne!

 



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                       0498/93.48.75 
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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