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Belangrijke data 
 

25/06: uitstap en BBQ 
30/06: UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM 

KAMP!! 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hey jij daar! 

 

Haal eventjes snel je zakdoek boven, want je hebt op dit 

moment het laatste pxke van het jaar in je handen…  Snifsnif! 

Stop die zakdoek nu ook maar snel weer weg, want dit laatste 

pxke is er dan ook een waar de warmte vanaf spat, de frisse 

bries doorheen blaast en het zand van tussen je tenen kruipt.  

Zorg dat je er ook deze laatste maand zeker bij bent!! 

 

Juni betekent niet alleen het einde van het 

schooljaar en bijna kamp, maar jammer genoeg 

ook examens en toetsen…  

Geef er nog eens een goeie lap op, dan kan je 

nadien met een gerust hart op kamp! Maar 

vergeet niet, ontspanning is belangrijk, kom je 

dus zeker afreageren op de chiro!   Wij wensen jullie allemaal 

heel erg veel succes!  

 

Het mag dan al wel bijna zomer zijn, in België mag je de 

weerman toch niet altijd geloven!  Als je in je ooghoek een 

grijze wolk ziet, zorg dan dat je regenjas in je rugzak zit!   

 

Omdat we de laatste zondag van het 

jaar graag in stijl afsluiten, doen we dit 

ook dit jaar weer met een daguitstap 

en aansluitend BBQ!  Lees snel verder 

in het pxke, daar staat nog heel wat 

info! 

 

 

Geniet van de laatste chiromaand en tot zondag! 

 

Groetjes, 

De leiding 

 



 

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 
Na een heel jaar vergetende kinderen over de vloer te hebben gehad, is 
onze chiro bezaaid met een overvloed aan verloren (of gevonden) 
voorwerpen…    Jullie begrijpen natuurlijk ook dat we deze niet kunnen 
blijven bewaren.  De laatste chirozondag van het jaar (met de BBQ) 
zullen we alle verloren voorwerpen nog eens uitstallen.  Wat dan niet 
opgehaald is gaat naar een goed doel! 
 

 
 
 
Inschrijvingen kamp  
 
Normaal gezien heeft iedereen van jullie het 
kampboekje van ons ontvangen.  Wanneer dit 
niet zo is, kom je er maar eentje vragen!! 
Alle info over het kamp kan je hierin 
terugvinden, samen met de medische 
fiche en (voor tito’s, keti’s, aspi’s) het 
formulier voor het buitenland.   
 
Vergeet jullie zeker niet in te schrijven voor 30 juni 2016!! Ook onze 
cookies verwachten het strookje i.v.m. eventuele allergieën voor 27 juni 
terug!!  



 
 

 

!!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? 
25 juni 2016 Daguitstap + BBQ Alle leden + iedereen 

30 juni 2016 Uiterste inschrijvingsdag 
voor het kamp!! 

Iedereen 

21 – 31 juli 2016 Bivak naar Bekkevoort  Mazzels, rakwi’s, tito’s, 
keti’s en aspi’s 

24 – 31 juli 2016 Bivak naar Bekkevoort   Ribbels  

http://www.lekkeropkamp.be/


 

UITSTAP 25/06/2016 

 

Ook dit jaar sluiten we de laatste chirozondag graag in stijl af.  We doen 

dit naar jaarlijkse gewoonte op de gezamenlijke uitstap. Na deze 

drukke, vermoeiende dag kunnen we onze voeten onder tafel schuiven 

op de BBQ (maar daarvoor moet je nog wat verder lezen). 

Maar allereerst voor onze uitstap, wat moet je weten?  

- Wanneer?   Zaterdag 25 juni 2016 vertrek om 9u  

 

- Wat neem je mee?  
o Middageten 

o Voldoende drinken  

o Vieruurtje 

o Zonnecrème 

o Handdoek 

o Zwemkledij 

o (indien nodig) Zwembandjes 

o (hopelijk niet nodig) Regenjas 

 
- HOE? 

o Bij goed nieuws: iedereen gaat met de (gereserveerde)bus naar 

De Mosten in Hoogstraten.  

o Bij minder goed nieuws: We zijn met te veel om allemaal mee te 

mogen met de bus. Keti’s en aspiranten gaan dan met de fiets. 

o Jullie krijgen hierover zo snel mogelijk nog meer info!!  

 
- Wanneer zijn we terug?  

                           We vertrekken weer in De Mosten rond 16u 

 



 

BBQ 25/06/2016 
Na al dat zwemmen en spelen hebben we 

honger.  Wat kan er dan beter smaken dan 

DE chiro-BBQ van het jaar? 

- Wanneer?   

Zaterdag 25 juni 2016 vanaf 17u 

 

- Waar? Gewoon bij ons aan de lokalen 

 

- Hoe inschrijven?   

Door het strookje in te vullen op de site 

http://goo.gl/forms/WU8cYuDhRWMOCfV62  of af te geven aan de leiding.  

Graag jullie inschrijvingen voor 19/06/2016 aan de leiding bezorgen!!  

 

 
De familie ………………………………………………………………………………………… 

komt met ………… personen eten en bestelt graag: 

 Groenten + drankje   ……. x € 3 = € ………………………… 

 BBQ-worst    ……. x € 2 = € ………………………… 

 Saté       ……. x € 2 = € ………………………… 

 Hamburger    ……. x € 2 = € ………………………… 

 Kippenbout     ……. x € 2 = € ………………………… 

 Halve spare-rib    ……. x € 3 = € ………………………… 

 Veggieburger    ……. x € 2 = € ………………………… 

TOTAAl = € ………………………… 

Voor de bevestiging nog graag jullie e-mailadres: ……………………………… 

 

http://goo.gl/forms/WU8cYuDhRWMOCfV62


GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT    
 
Omdat de groentjes van de BBQ zichzelf niet snijden, omdat patatjes zichzelf 

niet koken en omdat vlees niet van zichzelf gaar wordt, zijn we nog op zoek 

naar helpende handen om van onze BBQ een gezellige avond te maken.  

Kan je mee komen helpen met 

groenten snijden of vlees komen 

bakken?  Dan ben je welkom 

(vergezeld van snijplank, dunschiller, 

keukenmes, keukenrobot, BBQ, …) 

vanaf 14u in de lokalen.  De cookies 

zullen je hulp zeker appreciëren!  

Laat je even weten of je kan komen 

helpen?   

Graag een seintje Anne en Janne: gl@chirobethanie.be  

Alvast bedankt! 

 
 
 

 

 … de ribbels een heuse droomchirozondag hebben beleefd? 

 … de mazzels eindelijk hebben besloten welk geslacht het sterkste is? 

De meisjes natuurlijk! (Of was het nu toch de jongens?) 

 … de rakwi’s hun richtskills hebben bijgeschaafd? Het chiroterrein was 

geen veilige plek als je niet geraakt wou worden door een rakwi met 

een klakkenbuis!  

 … de tito’s een superleuk bandenspel hebben gespeeld? 

 … de keti’s verrassingschiro gehad hebben? Hun leiding was niet van de 

partij, maar werden vervangen door keitoffe mystery guests! 

 … de aspi’s een historisch dieptepunt hebben meegemaakt? 1 lid voor 

2 leidsters! Maar het was wel tof in ’t Stad, met een ijsje er bovenop! 

mailto:gl@chirobethanie.be


 



Het jaar loopt al weer op z’n einde, de laatste maand is begonnen, en het kamp (en de vakantie) komen 

steeds dichterbij! We hebben nog 4 activiteiten op de planning staan voor deze maand, vliegen we er 

nog eens samen in? 

 

Zondag 5/06: Vandaag duiken we binnen in de (harde) 

wereld van de criminelen. Wil je wel eens zien hoe zij 

onderling strijd voeren met elkaar? Kom dan zeker maar 

langs! Chiro van 14h-17h, Vergeet ook best je (illegaal) 4-uurtje niet. 

 

  Zondag 12/06: Vandaag gaan we op tocht, maar helemaal niet zomaar, we gaan 

eens wat mengen... De hints die ik al kan geven zijn GEEL, GROEN, 

GRIJS, ZWART, AVONTUUR en BANGELIJK. Ook 

kan ik al wel verklappen dat zelfs jullie leiding niet 

allemaal zichzelf zal zijn, en dat dit absoluut de leukste toch van het 

jaar wordt! Chiro van 10h-17h, vergeet je middageten en 4-

uurtje niet, zonder gaan we dit niet overleven, ook een klein handdoekje ofzo kan wel van pas komen… 

Zondag 19/06: Over vandaag kan ik nog niet veel zeggen, behalve dat  van jullie leiding 

vervangen zal worden voor  anderen, dat kan alleen maar goed aflopen, niet?  Chiro van 14h-

17h, vergeet je 4-uurtje niet.  

 

Zaterdag 25/06: dit is de laatste activiteit van het jaar, onze traditionele uitstap met z’n allen, met 

daarna onze overheerlijke BBQ. Meer info hierover zal je ergens anders in het pxke moeten zoeken… 

 

Bangelijke groetjes van jullie leiding! Alanis, Anne, Hanne, Erik, ?????, ????, ?????, ???? en ????? 



 

 

Zondag 5 juni 

Vandaag gaan we eens zien hoe 

sterk en stoer jullie zijn met een 

hoopje hevige spelen. Chiro van 14h-

17h. vergeet geen hevig vieruurtje. 

Zondag 12 juni 

Hebben jullie ooit al eens een fort van dichtbij 

bekeken? Wij wel hoor. Wij weten er zelfs een 

staan in Brasschaat. Als je het fort eens wilt 

bekijken dan moet je zeker komen. Chiro van 10h-

17h. vergeet geen middageten en vieruurtje. 

 

Zondag 19 juni 

Kunnen jullie handstand? Of eerder een driedubbele salto. 

Maar ik hou toch liever van frieten. Maar markeerstiften 

zijn beter om te markeren. Terwijl diamanten heel duur zijn. 

Chiro van 14h-17h. vergeet geen vieruurtje. 

 

Zaterdag 25 juni 

Jullie kunnen het misschien al 

raden wat we gaan doen. Juist we 

gaan op uitstap!!!! Info elders in 

het peeixcke. 

 

Groetjes van jullie super leiding Kerstin, Merel en Erwin 

 

 

 



 

 

Het laatste pxke is al weer aangekomen! Wat gaat de tijd toch 

snel, nog eventjes en we vertrekken al weer op kamp, joepie!! 

Alleen nog eerst examens  Maar ook tijdens de examens hebben we 

weeral een prachtig programma voor jullie klaarstaan! 

4/06:  Oei, vandaag is er iemand vermoord! Wie, Wat, Hoe, Waar,… Kom 
het allemaal te weten deze zaterdag van 19:30u tot 21:30u op de chiro. 

Tot dan! 

 

 

11/06:  Het is tijd om ons in het park 
uit te leven, dit willen jullie uiteraard 

niet missen! We spreken af aan de kerk van 

Brasschaat (in het centrum) om 19:30u en je 

ouders mogen je weer op komen halen om 

21:30u aan de kerk.  

 

 

18/06: Neem al je ballonnen en vlaggetjes mee, want vandaag 
spelen we het grote verjaardagsspel! Wil je weten wat dat inhoud? 

Kom dan zeker naar de chiro van 19:30u tot 21:30u 

 

 

25/06: Vandaag zijn we weer op jaarlijkse 
uitstap, joepie!!! En natuurlijk kan je daarna 

nog genieten van een heerlijke bbq. Meer info 

vind je elders in het pxke.  

Veel succes met jullie examens!       

Groetjes van jullie fantastische leiding: Jens, Jonas en Loren 



 

 

 
 

VIER zaterdagen, ÉÉN maand! 
’t is zo ver, het is de laatste maand van het chirojaar…  

Maar er komen nog vier super zaterdagen aan!! :D 

(LET OP: heel juni is het (examen)chiro op zaterdagavond!!) 

Alvast VEEL SUCCES met jullie examens 

Hopelijk TOT SNEL  

Vele GROETSELS van Nick & Ellen 

 

 

ZATERDAG 11 JUNI 19u30 – 22u00 

Vanavond geven we er een LAP op en 

denken we even niet aan de examens!! 

Tijd voor wat levensnoodzakelijke 

ontspanning!  

ZATERDAG 18 JUNI 19u30 – 22u00 

We sluiten het jaar af met een 

nuttige en vooral heel gezellige 

avond! Deze skills zouden wel eens 

van pas kunnen komen op kamp…  

( + Free snacks, wat houdt jullie nog 

tegen ) 

ZATERDAG 25 JUNI  

We sluiten het jaar 

nogmaals af, met onze 

daguitstap & BBQ! Meer 

info elders in dit peeikske! 



 



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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