
Peeïkske  
Februari 2017 

 

 
  Belangrijke Data 

4 februari: Fakkeltocht  

26 februari: geen chiro  
 



Hey iedereen! 

Februari breekt aan, en wie aan februari denkt, denkt aan… Fakkeltocht! 

Zoals jullie al wel weten is het 4 februari tijd voor onze zeer sfeervolle en 

gezellig fakkeltocht, geen betere manier om de maand te starten! We 

hopen dan ook dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn om samen met ons te 

genieten van de tocht, het kampvuur, de jenever en/of chocomelk, de 

(warme) hapjes die de aspi’s in petto hebben, de sfeer en gezelligheid,…  

De zondag na de Fakkeltocht (05/02) is het spijtig genoeg geen chiro. 

Willen jullie weten wat jullie de andere zondagen in februari te wachten 

staat? Lees dan zeker verder en zorg dat jullie er allemaal bij kunnen zijn!  

We gaan natuurlijk niet elke week een kamvuur maken, dus bij deze nog 

een warme oproep om toch zeker elke zondag een warme jas en 

misschien zelfs een muts en handschoenen aan te doen.  

 

Wij hebben er weer heel veel zin in alvast, hopelijk jullie ook! 

 

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 Thijs.  
 
 
 
 

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 oud-leiding die in januari is komen helpen terwijl het 
examenmonster rondsloop, jullie hulp kwam zeer goed van pas en het 
was fijn om jullie erbij te hebben! 
 

 
 
Aan alle mensen die weer rode flapjes voor ons willen bijhouden! Je vindt 
de flapjes op de producten van Appelsientje en Joyvalle en je mag je 
gespaarde flapjes afgeven aan de poort aan eender welke leiding! Per 10 
binnengebrachte flapjes krijgen wij 1 liter gratis Joyvalle AA melk op 
kamp! Meer info over de actie vind je op de website 
www.lekkeropkamp.be!  

 

             
 
 

 
 

http://www.lekkeropkamp.be/


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? 

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 

25 maart 2017 Werkdag Iedereen 

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  

 

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. 
  



 … het weer bijna Fakkeltocht is? 

 … de fakkeltocht dit jaar op 4 februari om 19u begint? 

 … we hopen dat er dan ook heel veel mensen naar de Fakkeltocht 

gaan komen? 

 … we dit jaar een nieuw model fakkel hebben? 

 … de Ribbels keigoed gequizt hebben? 

 … de Mazzels zich heel erg amuseerden op tocht met stokken en ijs? 

 … de Rakwis niet zo heel erg vervelend waren op de aspi-zondag? 

 … de Titoleiding heel trots is omdat de Tito’s 17km (!) hebben 

gewandeld? 

 … de Ketis (en de Aspis) met succes de hertenbunker hebben 

gevonden (of heet dat nu erwtenbunker?)  

 … de Aspis supergeweldigemegaplezante eerste aspizondag achter 

de rug hebben? 

 … het op 25 maart weer werkdag is? 

 … we dus alvast een warme oproep willen doen aan iedereen die 

ons die dag wil komen helpen? 

 … 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 te vinden is op 

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

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

 … er ook altijd foto’s van activiteiten zijn terug te vinden op de site 

van Chiro Bethanie? 

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


  



Dag allerliefste mazzels 

 

Het jaar is alweer een maand bezig en het wordt gelukkig stilletjes aan steeds minder koud. 

Maar de chiro blijft natuurlijk gewoon doorlopen, wij staan weer klaar, met deze maand al zeker 

onze jaarlijkse fakkeltocht en ons spetterend MAZZELWEEKEND! 

 

 

Zaterdag 4/2:  

Wie heeft er zin in een mooie avondwandeling met een fakkel erbij, 

en als afsluiter een mooi kampvuur en zoveel chocomelk als je maar 

kan drinken? 

Dan moet je vanavond zeker komen!  

Meer info vinden jullie op facebook, op onze site, … 

 

 

 

 

 

Vrijdag 10  zondag 12/2:  

Tegen dat jullie dit lezen zijn jullie hopelijk allemaal al ingeschreven voor een weekendje 

spelen en plezier maken, ons mazzelweekend natuurlijk! 

Alle nodige informatie staat in de brief die al enige tijd geleden in jullie mailbox terecht is 

gekomen :) 

 

 

 

 

Zondag 19/2: 

Tijd om eens wat creatiever te zijn, denk je dat je dat wel aankan? 

Kom dan zeker maar kijken, we maken er iets speciaals van! 

Chiro van 14-17h.  

 

 

 

Zondag 26/2:  

Wij zijn dit weekend zo druk bezig geweest met het kamp voor te bereiden, 

dat er geen tijd meer over is voor een gewone chiro zondag… Geen chiro 

dus vandaag… 

 

 

 

 

Tot binnenkort! 

Enthousiaste groetjes van jullie leiding 

Janne, Jonas en Erik 



 

  



  

TITO’S IN FEBRUARI 
Allow kroket, het is weeral februari! Amai amai de tijd gaat snel! Dus hebben we deze 

maand nog een paar super plezante dingen voor jullie klaarstaan! Begin maar rap te lezen!  

Zaterdag 4 februari  

Yes yes yes! Hou je klaar voor een portie gezelligheid, warmte, en 

veeeel vuur! Het is weer fakkeltocht! Wij verwachten jullie!!! 

Meer info vind je ergens anders in het pxke!  

 

 

Zondag 5 februari 

Vandaag is het dus jammer genoeg geen chiro, want wij 

moeten nog opruimen van de fakkeltocht  

Zondag 12 februari 

Is het groot? Of is het klein? Is het dik of is het dun? Reus of Dwerg? Wil 

je weten wat het is? Het is zeker en vast groot, of was het nu klein? Kom 

zeker naar de chiro van 2 tot 5 en vergeet geen super mega 

groot of super mega klein vieruurtje  

 

Zondag 19 februari 

Joepie, het is weer de derde zondag van de maand! En 

jullie weten allemaal wat dat betekent: TOCHT!! Maaaaar 

het kan deze keer wel is een heeeeel spannende tocht 

worden, dus ga zeker mee! Chiro van 10 tot 5, vergeet 

geen spannend middageten en een spannend vieruurtje 

Zondag 26 februari 

Vandaag is het weer geen chiro    , want de leiding is druk bezig met al vanalles voor 

te bereiden voor het kamp! Olé!!  

Zo, dat was het weer voor februari! Voor moesten jullie het nog 

niet doorhebben de achtergrond is rood en voor wat staat rood? 

Ja inderdaad voor de tito’s, maaaar ook voor de liefde en wat 

wordt er deze maand gevierd? Inderdaad Valentijn! Wij wensen 

al degene met een lief een leuke Valentijn en al degene zonder 

lief wensen we veel eten, zo breng je Valentijn toch niet alleen 

door! Of het kan natuurlijk ook zoals op de afbeelding hiernaast!  

Groetjes van de alle tofste leiding van de beste afdeling, 

                                             Bas en Anne  



  



  

Aperitief  

4 Februari: Fakkeltocht  

Sfeervol glaasje fakkeltocht met de beste (aspigemaakte) hapjes ooit 
Meer info (uren, voorbereiding pannenkoeken) zie Facebook  

Voorgerecht 

12 Februari Vuurrrrr 

Pittig vuurtje met krokante spelletjes  

op een bedje van veiligheid en verantwoordelijkheid,  

afgewerkt met spectaculair sausje  

Hoofdgerecht 

19 Februari: Aspizondag 

Uitgebreide aspischotel met diverse spelletjes,  

gekruid met creativiteit, enthousiasme en fantasie,  

overgoten met flinke portie inzet 

Dessert  

26 Februari: geen chiro 

Maar wel veeeeeel groetjes van de aspileiding,  

met een salade van kampgoesting en aspiliefde,  

afgewerkt met stukskes kak 

Erwin & Ellen  

 

 

Aspi’s 



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 Jan Ardies  

Bredabaan 548 de Burletheide 16  

2930 Brasschaat 2930 Brasschaat  

03 298 02 26 0496 69 54 48  

0499 71 64 78   

eve@chirobethanie.be jan@chirobethanie.be 
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