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Belangrijke data 
 

19 november: werkdag 
20 november: Christus Koning 

Bekijk ook onze nieuwe facebook-pagina: /chirobethanie 

 
    
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScolQUzfFvEMQZxUFkWaB1Pjj0N3TdYOyg63pj9eX7RgovF2Q/viewform?c=0&w=1
https://www.facebook.com/chirobethanie/


  



 

Hoi leden, ouders en alle geïnteresseerden! 

De nieuwe maand staat weer voor de deur, en bij een nieuwe maand 

hoort ook een nieuw peeikske! De leiding heeft zich weer ongelooflijk 

geamuseerd met het maken van de programma’s voor de komende 

zondagen! Zijn jullie er klaar voor? Blader zodadelijk dan maar snel door 

naar je eigen afdeling en kijk wat jullie deze maand te wachten staat! 

 

Aangezien het ondertussen november is (wat vliégt de tijd!) wordt het al 

wat kouder, waait het al wat meer en kan er af en toe al eens een grijze 

regenwolk boven het chiroveld hangen… Kleed je dus goed aan en vergeet 

geen regenjas, je weet maar nooit met dat Belgische weer… 

 

Denken jullie in deze herfstige en donkere dagen ook weer aan jullie 

fietslichten?   Want, wij vinden dat CHIRO MOET GEZIEN WORDEN!! 

 

We hebben al heel veel zin in de komende zondagen! 

Groetjes,  

de leiding 

 

 

 



Lidgeld en Pxke 
 
Het lidgeld voor het werkingsjaar september-juli 
2016-2017 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 voor 31 oktober 2016 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’. 
 
Mogen wij u vragen deze datum te respecteren zodat wij uw kind(eren) 
tijdig kunnen verzekeren? 
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) of tweedehandsuniformen kan u 
terecht bij Anne, Marjoleine en Lara.   
 
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. 
 



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 Janne of Jonas.  
 
 
 
 

Verloren voorwerpen 
 
Bij het opruimen van het kampmateriaal en de 
hele chiro kwamen we nog maar een kleine 
berg verloren voorwerpen tegen. We hoorden 
al wel van vele andere mensen dat er nog 
dingen kwijt zijn! Heb je nog iets te veel?  Geef 
het dan maar af aan de chiroleiding, dan 
proberen we het terug te bezorgen aan de 
juiste personen! 
 

!!! LIKE ONS OP FACEBOOK !!! 

Chiro Bethanie heeft nu een eigen Facebookpagina, waar 

jullie het peeïkske, informatie, foto’s, nieuwtjes en sfeer 

en gezelligheid kunnen vinden!  

Like ons op https://www.facebook.com/chirobethanie/, 

zodat jullie steeds mee van alles op de hoogte zijn!  

  

https://www.facebook.com/chirobethanie/


 



 

 

 
 
 
Aan alle ouders, grootouders, broers, zussen, nichtjes, neven,… die mee 
zijn komen eten op Olé Pistolé!  Met 175 inschrijvingen waren wij heel erg 
blij!! (En we vonden het zelf ook heel gezellig) 
 
 
 

 
 
Aan onze allerbeste cookies die kei hard 
hun best hebben gedaan om de lekkerste 
pannenkoeken ooit te maken op Olé 
Pistolé!! Ze hebben heel erg gesmaakt! 



Kalender 
 
OPGELET!! Het kampweekend is verzet naar 10-12 maart, kunnen jullie 
dat a.u.b. allemaal aanpassen in jullie agenda? 
 

Wanneer? Wat? Voor wie? 

21 oktober 2016 Dag van de Jeugdbeweging Iedereen  

23 oktober 2016 Olé Pistolé + foto-namiddag 
kamp 

Iedereen  

19 november 2016 Werkdag op onze chiro Handige mama’s en 
papa’s  

20 november 2016 Christus Koning  Alle leden 

3 december 2016 Sintfuif Tito’s, keti’s, aspi’s 

4 december 2016 Sinterklaas op de chiro Ribbels, mazzels, 
rakwi’s 

18 december 2016 (in 
de voormiddag) 

Schaatsen  Alle leden 

4 februari 2017 Fakkeltocht  Iedereen  

10-12 maart 2017 Kampweekend op onze 
chiro 

Alle leden 

29 april 2017 Burgerecht Iedereen 
24 juni 2017 Daguitstap + BBQ Alle leden en iedereen 

21 – 31 juli 2017 Bivak naar …  Mazzels, rakwi’s, tito’s, 
keti’s en aspi’s 

24 – 31 juli 2017 Bivak naar …   Ribbels  

 
  



 
 

 … oktober weer ongelooflijk snel voorbijgevlogen is? 

 … het nu eigenlijk al de derde chiromaand is? 

 … er nog héél veel chirozondagen komen dit jaar? 

 … de leiding nog boordevol ideeën zit om deze zondagen te vullen? 

 … wij altijd heel blij zijn als er nieuwe leden komen proberen op de 

chiro? 

 … je dus altijd je vriendjes, vriendinnetjes, klasgenootjes, 

familieleden, buurjongens of buurmeisjes mag meenemen? 

 … iedereen de VB’s en hele leidingsploeg mag aanspreken met 

vragen, opmerkingen, … over de chiro? 

 … wij heel blij zijn dat er zoveel volk was op de dia-namiddag? 

 … het tijdens Olé Pistolé weer super gezellig was? 

 ...de Ribbels zich in oktober verkleedden als (schattige) dieren? 

 …de Mazzels een super cool bosspel speelden vorige maand? 

 …ook de Rakwi’s een dierenspel speelden, voor Werelddierendag? 

 …de Tito’s duidelijk tegen een stootje kunnen? 

 …de Keti’s een disneyspel speelden, maar toch niet? 

 …de Aspi’s niet bang zijn van (grote!) roofvogels? 

 … nog een aantal mensen het lidgeld moeten betalen? 

 … we dit dan ook zo snel mogelijk in orde willen zien? 

 … onze website www.chirobethanie.be ook heel veel info bevat? 

 … je daar maar eens een kijkje moet gaan nemen? 

 … we nu ook een officiële facebookpagina hebben? 

 … je die kan vinden op https://www.facebook.com/chirobethanie/ ? 

 
 
 

http://www.chirobethanie.be/
https://www.facebook.com/chirobethanie/


Ribbels in november 
6 november 

Het is groot en groen, ra ra ra wat is het? Vandaag spelen we hier een spel! Ben je 

benieuwd waar we naartoe gaan en wat we juist gaan doen? Kom dan zeker naar de 

chiro van 14 uur tot 17 uur, vergeet geen jas, drankje en een lekker 4-uurtje!   

13 november 

Vandaag gaan we een kleine wandeling maken, maar 

het wordt niet zomaar een wandeling! Oefen al maar 

op pijlen tekenen en de rest kom je te weten op de 

chiro vandaag van 14 uur tot 17 uur. Vergeet geen 

stapschoenen aan te doen en een lekker 4-uurtje 

mee te nemen! 

 

20 november 

Vandaag is het chiro van 10 uur tot 17 uur. We spelen vandaag spelletjes samen met andere 

chiro’s, zeker komen dus! Het is Christus koning vandaag, extra info volgt nog! 

27 november 

Chiro van 14 uur tot 17 uur en jullie mogen allemaal een pion meenemen 

(liefst niet te groot). Deze gaan we vandaag zeker nodig hebben! Weet je 

niet goed wat we gaan doen? Kom gewoon naar de chiro en doe mee 

met ons super leuk spel! 

 

 

Paarse groetjes van jullie mega lieve leiding, 

Alanis, Lara en Merel 

  



 

 

De derde maand van het Chirojaar gaat alweer in, en nu worden de dagen korter en kouder… Maar 

niet getreurd, want je kan nog steeds elke week naar de Chiro komen spelen! We kunnen trouwens 

ook al melden dat wij op afdelingsweekend gaan van 10 tot 12 februari, zet dat al zeker in 

je agenda! En lees nu maar snel wat we deze maand allemaal gaan doen! 

6 november 

Oei! Tijdens de herfstvakantie is de koelkast kapot gegaan, en al 

het eten dreigt te vervallen! Wat moeten we daaraan doen?  

Chiro van 14u tot 17u, en breng voor de zekerheid toch maar een 

vieruurtje mee!  

 

13 november 

Wat is nu het sterkste geslacht? De jongens of de meisjes? Dat is 

iets wat we ons al heel lang afvragen, en het is tijd om dat eens te 

bepalen!  

Chiro van 14u tot 17u, vergeet geen vieruurtje!  

20 november 

Vandaag is het Christus Koning, het grote feest van de Chiro! Meer info volgt nog, maar we 

kunnen al wel zeggen dat het Chiro zal zijn van 10u tot 17u! 

27 november 

Vandaag gaan wij iets doen met piramides… En héél 

veel spelletjes en opdrachtjes… Wil je graag weten wat 

dat zal worden? Kom dan zeker meespelen!  

Chiro van 14u tot 17u, vergeet geen vieruurtje!   

 

Groetjes van jullie geweldige leiding, 
Erik, Janne en Jonas! 



rakwi’s in november 
 

Heey  jij daar! Ook in november hebben  we weer zalige  
activiteiten in petto! Kom  dus zeker elke zondag naar de  chiro 

om niets te  missen! 

Zondag 6 november van 14u tot 17u 

 

Vandaag spelen we het super coole 6-dagen-na-halloween-

spel! Jullie mogen allemaal verkleed komen in het coolste 

halloweenfiguur! Vergeet zeker geen griezelig 4uurtje! 

 

Zondag 13 november van 14u tot 17u 

Wie zijn de coolste, sterkste, knapste, snelste rakwi’s? 

Zijn het de meisjes of de jongens? 

Vandaag gaan we kijken wie het sterkste geslacht is! 

Vergeet je 4uurtje niet! 

 

Zondag 20 november van 10u tot 17u 

Vandaag is het de grote feestdag van de Chiro, Christus Koning! 

Meer info volgt nog via mail, de website of onze facebookpagina!! 

 

 

Zondag 27 november van 14u tot 17u Wat is er cooler 

dan een super groot bordspel? Een gigantisch groot 

bordspel! Vandaag beginnen we aan het grote Rakwi-

bordspel! Als je wil weten wat dit coole spel is? Kom 

dan zeker naar de Chiro! 

 

Veel herfstige, halloweenachtige groetjes van jullie tofste leiding! 

Nick, Valerie en Marjoleine 



TITOVEMBER 
Dag beste tito (als je geen tito bent, bevind je je op de foute pagina. Anders: proficiat: je hebt de 

juiste pagina gevonden!) Jawel allerliefste tito’s, het is weer zo ver, een nieuwe maand met weeral 

een hele hoop super leuke activiteiten speciaal voor jullie (wat een privilege zeg). 

 

6 November 

Wanneer valt de Brusselse feestdag? Hoeveel tanden kan een slak 

hebben? Hoe veel chiro’s zijn er in Vlaanderen? Wie bezit het 

wereldrecord 100m sprint op blote voeten over ijs? Wij weten het, 

maar jullie ook? We zullen dat eens testen in de vorm van een quiz van 

2 tot 5 (hersenvieruur kan van pas komen).  

13 November 

Vandaag leggen we het vuur aan jullie schenen. We durven er ons hand niet voor in het vuur te 

steken, maar we denken wel dat jullie vandaag deze vuurproef zullen doorstaan. Brand al maar een 

kaarsje, want wie weet worden vandaag misschien zelfs jullie vurigste wensen realiteit. Voor diegene 

onder jullie die nog steeds niet doorhebben wat ons thema is zal het een klap op de vuurpijl worden 

zondag van 2 tot 5. Vergeet geen vuuruurtje.  

20 November 

Het feest van Christus Koning van het Heelal (Dominus Noster 

Iesus Christus Universorum Rex in het Latijn) of kortweg Christus 

Koning is een hoogfeest binnen de Katholieke Kerk dat eind 

november gevierd wordt, op de 34e en laatste zondag van het 

liturgisch jaar. 

Het feest werd in 1925 ingesteld door paus Pius XI naar aanleiding 

van de 1600-jarige viering van het Concilie van Nicaea om tegen 

het laïcisme en atheïsme nadruk te leggen op de allesomvattende 

betekenis van het koningschap van Christus over de mens en de 

wereld. Pius XI wijdde de encycliek Quas Primas aan dit feest dat 

telkens het kerkelijk jaar afsluit. Christus koning is één van de vele 

verschillende namen van Jezus Christus. 

Feestje voor Jezus dus. Info volgt later via mail, de site en facebook. 

27 November 

Het is bijna sinterklaas, en de sint heeft natuurlijk hulp nodig. En we dachten zo wel van: “hé, onze 

tito’s kunnen misschien nog van pas komen”. Chiro van 2 tot 5. (Als je nu nog een vieruurtje vergeet, 

mag je terug naar de ribbels.) 

Groetjes van de allerbeste titoleiding van heel chiro Bethanie 

Anne en Bas 



Keti’s in November 
Joe supercoole keti’s we hebben weer eens een boodschap voor jullie. Jullie zijn 

zo cool dat het eigenlijk niet meer gezond is zeker niet in november doe daarom 

vanaf deze maand maar een jas aan zo zijn jullie wat minder cool en een beetje 

hotter. Tot zover het pedagogisch verantwoorde deel van deze maand. Dus we 

zullen er gelijk eens invliegen. 

6 November: Weten jullie nog dat we vorige maand een zombie leger hebben 

opgeroepen maar dat eigenlijk nooit is komen opdagen? Wel het is er nu dus wel. 

We zijn wel een klein detail vergeten we 

hebben eigenlijk niet nagedacht over hoe 

we die zombies nu gaan aansturen. Maar, 

GEEN PANIEK we hebben al een 

oplossing. Alleen zijn alle zombies nu wel 

verspreid geraakt en moeten we die dus 

samenkrijgen zodat we alsnog de wereld 

kunnen veroveren. Kom ons dus even 

helpen van 2 tot 5 en neem een anti-

zombie vieruurtje mee. 

13 November: Vandaag is Jens er niet. We weten het dat is verschrikkelijk en 

jullie zijn nu allemaal aan het wenen. Maar het komt allemaal goed. Thijs neemt 

een special guest om hem te vervangen. We weten nog niets over hem/haar 

behalve dat hij/zij minder van taart houdt dan Jens. Dus neem een mysterieus 

vieruurtje mee en ontdek wie Thijs nu weer vanonder de mottenballen heeft 

gehaald. Geweldige chiro zonder Jens van 2 tot 5 vergeet geen Jens-loos vieruur. 

20 November: Zoals jaarlijks de gewoonte is doen we 

vandaag nog eens Christus Koning. JOEPIE. En zoals elk 

jaar betekent dat we iets speciaals doen wat dat is 

verklap ik nog niet want dat zou de pret alleen maar 

bederven dus eigenlijk bedoel ik gewoon: ‘ Meer info 

volgt nog via mail, facebook en website.’ 

27 November: Voor vandaag hebben we goed en slecht 

nieuws. Het goede nieuws is nog maar 8 nachtjes slapen 

en het is sinterklaas JEEJ. Het slechte nieuws is dat 

jullie examens bijna beginnen en jullie dus moeten studeren. Maar geen nood wij 

denken aan jullie en dus is het vandaag examenchiro van 9 tot 12 u.  

Alvast veel examenplezier gewenst (want wij hebben er nog geen nananana) 

Groetjes, special agent T&J 

  



  

N o v e m b e r 

 N o v e m b e r 

   o v e m b e r 

   o v e m b e r 

 N o v e m b e r 

 N o v e m b e r 

 

 N o v e m b e r 

6 november: 14u – 17u 

Vandaag gaan we iets verkopen 

om geld te verdienen… Hoe? 

Wat? Daar mogen jullie nog 

helemaal mee over beslissen  

13 november: 14u – 17u 

Ellen is er niet vandaag en gaat 

jullie kei hard missen  Maar op 

het programma staat iets wat 

Erwin heel goed kan! Neem 

misschien voor de zekerheid 

een handdoek(je) mee… 

20 november: 10u – 17u 

Het is weer zover, onze jaarlijkse 

Christus Koning! Vorig jaar was het 

leuk, dit jaar wordt het nog leuker! 

Meer info volgt nog want er moet 

nog vanalles geregeld worden. 

25 november: 16u-19u 

Omdat het bijna examens zijn 

doen we nog eens avondchiro! (Als 

jullie liever zaterdagavond hebben 

dan vrijdagavond, dat gaat ook  

) We gaan trouwens op 

f(r)ietstocht, dat klinkt als de 

ideale ontspanning tussen het 

studeren door, niet? 

Suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

uuuuuuuuuuuuuuuuuper veel 

groetjes van Erwin en Ellen! 

 

(PS. Zoek het lelijke Freekje) 

Pak deze maand 

allemaal een 

oranje ding 

mee… 

…dat een heel 

jaar op je deur 

kan/mag 

hangen! 

N o v e m b e r 

 



Leiding Chiro Bethanie 2016 - 2017 

RIBBELS               ribbel@chirobethanie.be 

Alanis Swysen Lara Torfs Merel Torfs  
Zilverberkenlei 67 Zilverberkenlei 80 Klaverheide 108 
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 
0471 38 25 51 03-653 20 39 03-633 12 21 
alanis@chirobethanie.be  0478 54 97 85 0499 93 51 90 
 lara@chirobethanie.be merel@chirobethanie.be 

MAZZELS             mazzel@chirobethanie.be 

Erik De Coster Jonas Torfs Janne Torfs 
Ploegsebaan 215B Zilverberkenlei 80 Klaverheide 108 
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 
0476 67 31 69 03-653 20 39 03-633 12 21 
erik@chirobethanie.be 0474 31 90 10 0498 93 48 75 
 jonas@chirobethanie.be janne@chirobethanie.be 

RAKWI'S                                                                                  rakwi@chirobethanie.be               

Nick Van Thielen Marjoleine Vissers Valerie Pemen 
Ploegsebaan 225 Zilverberkenlei 63 Ploegsebaan 201 
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 
03-663 82 97 03-663 18 26 0495 74 97 15 
0475 56 45 82 0479 63 19 97 valerie@chirobethanie.be 
nick@chirobethanie.be marjoleine@chirobethanie.be  

TITO’S                   tito@chirobethanie.be 

Anne Wemers Bas Symoens  
Brechtsebaan 21 Miksebaan 291  
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat  
0489 42 50 97 0468 17 40 12  
anne.w@chirobethanie.be  bas@chirobethanie.be  

KETI'S                   keti@chirobethanie.be 

Jens Van’t slot Thijs Stuer  
Ploegsebaan 13 Berrélei 8  
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat  
03-633 28 68 03-663.62.26  
0493 70 87 73 0492 62 56 62  
jens@chirobethanie.be thijs@chirobethanie.be  

ASPI'S                  aspi@chirobethanie.be 

Ellen De Coster Erwin Pemen  
Ploegsebaan 215B Ploegsebaan 201  
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat  
0476 67 34 89 0471 09 14 65  
ellen@chirobethanie.be erwin@chirobethanie.be  

VB'S  vb@chirobethanie.be 

Eve De Prins   

Bredabaan 548   

2930 Brasschaat   

03 298 02 26   

0499 71 64 78   

eve@chirobethanie.be  
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