
Peeïkske  

December 2016 

  Belangrijke Data 

3 december: Sintfuif 

4 december: Sinterklaas is op de Chiro!!! 

18 december: Schaatsen 

25 december & 1 januari: Geen Chiro  
 



  



Hoi leden, ouders en al de rest die dit boekje heeft gevonden! 

 

Jullie hadden misschien al gemerkt dat november langzaam maar zeker 

ten einde loopt en dat het dus dringend tijd is voor een nieuw Peeïkske! 

Na een beetje kunst- en vliegwerk is het dan ook gelukt om het Peeïkske 

dat je NU leest ineen te steken. Dus maak je borst maar nat en direct 

terug droog want anders krijg je een verkoudheid en ga maar kijken wat 

de leiding nu weer in elkaar gebokst heeft. 

 

December is natuurlijk ook een wintermaand dus doen we een warme 

(snap je’m?) oproep om een warme jas en misschien zelfs een muts en 

handschoenen aan te doen. Ook is het om 5 uur al best donker dus kan 

het zeker geen kwaad om te zien dat je gezien wordt. Dus een fluovest en 

een werkend fietslicht is dus zeker aan te raden. Want, wij vinden dat 

CHIRO MOET GEZIEN WORDEN!! 

 

Wij hebben er al veel goesting in! 

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 en leden die zijn komen helpen op de werkdag. Er is 
ongelofelijk veel gebeurd. We gaan ons best moeten doen om dit nog 
eens te evenaren. 
 
 
 

 
 
Aan de allerbeste kookploeg om met Christus 
Koning speciaal voor ons hotdogs en chocomelk 
te maken. Zonder jullie was het nooit zo 
geslaagd geweest. Een heel dikke merci van alle 
leden en leiding! 
 

 

Niet Vergeten 
Er zijn nog een heel aantal mensen die nog geen lidgeld betaald hebben. 
Zonder lidgeld kunnen wij uw kind niet verzekeren. Het lidgeld bedraagt   
€ 35 en mag u overschrijven naar rekeningnummer BE40 9797 8946 9463  
BIC: ARSP BE 22 op naam van Chiro Bethanie, Ploegsebaan 273, 2930 
Brasschaat; met vermelding van ‘naam lid en afdeling’. Alvast bedankt. 
 
 



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? 

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 

13-15 januari 2017 Aspiweekend Aspi’s 

4 februari 2017 Fakkeltocht  Iedereen  

10-12 februari 2017 Ribbelweekend, 
Mazzelweekend, 
Ketiweekend 

Ribbels, Mazzels, Ketis 

10-12 maart 2017 Kampweekend op onze 
chiro 

Alle leden 

17-19 maart 2017 Rakwiweekend Rakwi’s 

21-23 april 2017 Titoweekend Tito’s 

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  

 
  



 … de winter deze maand al begint? 

 … december al de derde volledige chiromaand is? 

 … Sinterklaas bij ons op de chiro langskomt? 

 … hij misschien wel een klein cadeautje bijheeft voor iedereen? 

 … je natuurlijk alleen een cadeautje krijgt als je flink bent geweest? 

 … de werkdag een groot succes was? 

 … ook Christus Koning zeer geslaagd is? 

 … de Ribbels met pijlen op tocht zijn geweest? 

 … de Mazzels hebben gekeken wie er nu het sterkste geslacht is? 

 … de Rakwis dat ook hebben gedaan? 

 … de Titos de Sint alvast wat hebben geholpen? 

 … de Ketis misschien cool zijn maar 

 … de Aspis gewoon de beste afdeling zijn? 

 … we nog steeds van een aantal mensen lidgeld verwachten? 

 … iedereen die geen mails aankrijgt nu via onze site zijn/haar info 

kan doorgeven? 

 … je daarvoor even moet doorklikken naar ‘Word Lid!’? 

 … onze facebookpagina nog steeds minder likes dan leden heeft? 

 … deze nog steeds te vinden is op 

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

 … je deze dus best even kan liken zodat je AL onze updates krijgt? 

  

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


  

RIBBELS IN DECEMBER  
We zijn al aangekomen aan de laatste maand van het jaar. Wij vinden het 

alvast heel leuk! Wij hopen jullie ook! Wil je weten wat we allemaal gaan 

doen in December? Lees dan maar snel verder. 

 

ZONDAG 4/12 
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint. 

Je hebt het goed gelezen, vandaag komt er 

iemand speciaals op bezoek. Wil je weten wie? 

Kom dan naar de Chiro van 14-17 uur en vergeet geen 

vieruurtje!    

 

 

ZONDAG 11/12 
Het ligt vol met blaadjes en stokken,  

vandaag spelen we een groot bosspel!  

Zijn jullie ook zo benieuwd?  

Doe zeker stevige schoenen aan, 

en vergeet geen lekker vieruurtje! Chiro van 14-17 uur.    

 

 

ZONDAG 18/12 
Vandaag is het een speciale dag,  

we gaan met heel de Chiro schaatsen. 

Dat kan niet anders dan leuk zijn! 

Meer info volgt.  

 

ZONDAG 25/12 
Helaas pindakaas 

Vandaag is het geen Chiro   

Jullie mogen genieten van jullie vakantie terwijl jullie de pakjes openmaken 

die onder de kerstboom liggen. 

 

PAARSE GROETJES VAN JULLIE LEIDING 
Merel, Alanis en Lara   



 

 

 

    

04/12: Sinterklaas en Zwarte Piet op de chiro  14h-17h 

Zijn jullie braaf geweest het afgelopen jaar? Daar twijfelen wij niet aan! Kom 

maar naar de chiro en misschien heeft Zwarte Piet wel iets in petto! Neem 

toch maar een vieruurtje mee, voor het geval je toch niet zo braaf bent 

geweest als je dacht! 

 

11/12: Bosspel     14h-17h 

Bomen, takken, bladeren, een tof spel en misschien zelfs een 

laagje sneeuw. Klinkt als muziek in onze oren! Kom naar de 

chiro en vergeet zeker geen vieruurtje!  

 

18/12: Schaatsen 

Kunnen jullie je recht houden op dat gladde ijs? Ja? Dat willen we dan wel eens zien! Meer info volgt 

nog. 

 

25/12/2016 en 01/01/2017: Geen chiro  

Vandaag is het jammer genoeg geen chiro…  Wij zijn gezellig Kerstmis 

en nieuwjaar aan het vieren! Geniet van de vakantie en wij duimen dat 

jullie heel veel cadeautjes krijgen!!! 

 

Feestelijke groetjes van jullie leiding, 

Jonas, Erik en Janne 

P.S.: We doen deze maand ook nog een leuk kerstfeestje! Dit zal doorgaan in de eerste week van de 

kerstvakantie, maar een exacte datum weten we nog niet. Meer info volgt snel! 

P.P.S.: Kleed jullie allemaal warm genoeg aan om naar de chiro te komen! Beter een trui uitdoen dan 

de hele namiddag te staan bibberen in de kou! 



  



TITO’S IN DECEMBRRRR 

Amai, amai het is alweer december. December dat betekent examens… (maar het is 

natuurlijk examenchiro voor jullie) Maaaaar december betekent ook Sinterklaas, Kerstmis en 

oudjaar. Het is gewoon al bijna 2017, wow. Lees zeker dit pxke want er staan deze maand 

feestelijke dingen gepland. 

Zaterdag 3/12 

Maak die dansbenen al maar klaar, waaaant het is vanavond de énige écht 

sintfuif! Het begint om 19u en om 22u mogen jullie weer naar huis. Wij 

hopen jullie allemaal te zien verschijnen natuurlijk. Dit betekent dat het dus 

4/12 dus geen chiro is.  

 

 

Zaterdag 10/12 chiro van 19u tot 21u30 

Na al dat gestudeer moet er ook eens pauze zijn. Kom even 

ontspannen, want we gaan ons lokaal versieren oléééé!  

 

Zondag 18/12 

We begeven ons op glad ijs vandaag, want we gaan schaatsen. 

Joepiee!!! Info volgt nog. (Over de foto: Don’t try this at home!!)  

 

!! Let op, wij plannen nog een kerstfeestje in december. Jullie 

krijgen nog een officiële uitnoding over wat, waar en wanneer. Hou 

je brievenbus/mailbox in de gaten. !!  

 

Super veel succes met jullie examens!! Jullie gaan die knallen! En alvast: Merry X-mas 

and a Happy New Year! 

 

Groetjes van de beste leiding ooit!       Bas en Anne  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwic393jlL3QAhWDXBoKHaG5AN8QjRwIBw&url=https://nl.dreamstime.com/stock-afbeeldingen-grappige-dans-van-rijpe-rapper-image38305154&bvm=bv.139250283,d.d2s&psig=AFQjCNHS3iLLV2lJA3UVlYORBMkC5mv72g&ust=1479931400985274
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFuf_imr3QAhUCiRoKHVbNDP4QjRwIBw&url=http://nl.123rf.com/photo_21377309_yoga-hond-zit-ontspannen-met-gesloten-ogen.html&bvm=bv.139250283,d.d2s&psig=AFQjCNHrQPIKsd9UYWbB4CQ3qHzz2xchog&ust=1479933155972362
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcq-2EnL3QAhWGfRoKHdMJBwIQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=06cGPHSvCyE&bvm=bv.139250283,d.d2s&psig=AFQjCNEqqQEwO65SVSC6bxCk9syU7kLlHQ&ust=1479933475934456
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVr7-rnL3QAhUCBBoKHZ5ZCe0QjRwIBw&url=http://pinwallpaper.xyz/512/de-kerstman-ijlt-grappige-kerstman-raver-geen-tek-kaart-zazzle/aHR0cDp8fHJsdl56Y2FjaGVebmx8ZGVfa2Vyc3RtYW5faWpsdF9ncmFwcGlnZV9rZXJzdG1hbl9yYXZlcl9nZWVuX3Rla19rYWFydC1yYzM0ZDYxZDY3ZmJlNDlkZGJjNTA0ODcxN2JlNDBlYzVfeHZ1YXRfOGJ5dnJfNTEyXmpwZw==/&bvm=bv.139250283,d.d2s&psig=AFQjCNHRA-7H1Wc5gq9t9CsktBEK8zWDvw&ust=1479933559658015


Ke(rs)t(m)is in december 
Hoi allerbeste ketis, het is weeral het einde van een prachtig 2016. Maar gelukkig niet van het 

chirojaar want daarvoor is het nog veel te vroeg. December is natuurlijk ook feestmaand, maar 

dat zullen jullie wel snel genoeg merken. 

Om er gelijk feestelijk in te vliegen is het 3 

december al gelijk de enige sint-fuif, van 19u 

tot 22u. Zeker komen want de DJ-pieten van 

dit jaar zijn een paar zeer “special” (agent) 

guests.   Je hoeft in principe niets mee te 

nemen behalve enthousiasme en wat 

verzoeknummertjes. (Discussie over de kleur 

van de pieten mag je thuislaten!) 

Voor wie Jens zijn trui nog niet gelezen had, Jens 

houdt nogal van Trivial Pursuit en was deze maand 

echt niet meer tegen te houden. Daarom om te 

kijken of jullie wel goed geleerd hebben doen we 

zaterdag 10 december van 20-22u de enige echte 

chiro-quiz. Laat alle overbodige leerstof even thuis en 

zie dat je enkel wat nutteloze feiten bijhebt. 

Hersenvoer (en iets te drinken) wordt voorzien door uw 

leiding. 

18 december gaan we met de hele chiro schaatsen, maar 

meer info daarover volgt later nog. Pro-tip: ijs is koud en 

schaatsen zijn scherp, draag handschoenen.  

25 december is het kerstmis en is het geen chiro. Dus 

Gelukkig Kerstmis allemaal!!! 

1 januari is het nieuwjaar en is jullie leiding met een 

kater aan het studeren dus dan ook geen chiro. Maar toch alvast een gelukkig nieuwjaar 

iedereen!!! 

KerstFeestje!!!  

Ergens in de kerstvakantie doen wij ook een kerstfeestje voor meer info check 

de facebookgroep of een brief die ergens halfweg de maand verstuurd zal 

worden.  

 

Fijne eindejaarsgroetjes van Special Agents J& T 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstfeestje? 

Welk kerstfeestje? 

Wij weten van geen kerstfeestje! 

Info volgt nog over deze kerstactiviteit en misschien zelfs andere 

 

 

 

Kerstmistastische groeten van jullie allerkoelste leiding 

Ellen en Erwin   

Zaterdag 3 december 

Zoals jullie misschien al weten, 
komt de sint bijna. Daarom willen 
we speciaal voor hem een fuif 
geven. En ja jullie zijn ook 
uitgenodigd hoor. 

Fuif van 19:00-22:00 

Zaterdag 10 december 

Misschien heeft niet iedereen van jullie examens, maar we 

gaan toch ene keer examenchiro doen. Ik zou gewoon zeggen, 

be there or be square bear!!! 

 

Chiro van 19h-22h 

Vergeet geen oranje hoed 

Zondag 18 december 

Jantje en zijn vriend zitten 

samen een ijsje te eten. Opeens 

roept Jantje: “Bah er zit een 

vlieg op mijn ijsje.” Waarop zijn 

vriendje zegt: “Die houdt zeker 

ook van schaatsen?!” 

Info volgt nog 



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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