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Belangrijke Data 

10-12 Maart: Kampweekend 

25 Maart: Werkdag 



Hoi iedereen! 

We zijn weeral in maart aanbeland. En dus is het zeker tijd voor een 

nieuw pxke en hopelijk tijd voor de zon om zich weer te laten zien. Deze 

maand is het ook kampweekend. Een heel weekend chiro met heel de 

chiro op de chiro. Dat is veel chiro hè. Maar dat is niet alles op dat 

weekend komen jullie alles te weten over het kamp. Wanneer we 

vertrekken, wanneer we terug zijn, wat je allemaal moet meenemen, wat 

het kampthema is, waar de kamplaats is, etc etc…  Dus bereid je maar 

voor op 3 dagen kamp zonder dat het kamp is.  

Het wordt misschien alweer lente deze maand maar het kan toch nog 

steeds flink koud zijn, 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. 

 

 

  



  



  



Gezocht 
vzw Sint Aubertus zoekt: 

Vrijwilligers (m/v) voor de Werkdag 25 maart 2017 

Vereiste ervaring: 

Geen 

Inhoud van de functie: 

Vrij te kiezen, wij hebben een lijst liggen met allerlei klussen. Voorbeelden: 

 Elektriciteit  Schilderen 

 Kuisen  Bomen snoeien 

 Schrijnwerkerij  Klein onderhoud 
 

Wij bieden: 

Goed gevoel: Genoeg klusjes om een uur tot een dag, bezig te met de veiligheid en 

onderhoud van het gebouw. Zodat de kinderen kunnen blijven spelen. 

Erkenning: U kunt uw geweldige doe-het-zelf kennis eindelijk eens buiten uw familiekring 

laten zien. 

Eten en drinken: Drankjes gedurende de hele dag. Een lekkere en gezellige lunch. En een 

frisse limonade of pint als afsluiter. 

Opleiding 

Wij bieden u de volgende (interne) opleidingen: 

 Breng uw doe-het-zelf skills op een hoger niveau, met ons peer-to-peer network. 

Aanmelden / Sollicatie 

Kom met kleren die vuil mogen worden op 25 maart tussen 10:00 en 16:00 naar Chiro 

Bethanie. 

Voor meer informatie: 0473-94.61.37 

  



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 cookies die mee zijn geweest op weekends. Zonder jullie was het 
nooit zo leuk geweest. Daarom een heel dikke DANKU!! 
 

 
 
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? 

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 [wat op 
kampweekend gezegd 
wordt]  

Mazzels, rakwi’s, tito’s, 
keti’s en aspi’s 

24 – 31 juli 2017 Bivak naar [wat op 
kampweekend gezegd 
wordt]  

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. 
  



 … we deze maand op kampweekend gaan? 

 … je daar alles over het kamp te weten komt? 

 … er meer info daarover staat in de rest van het pxke? 

 … het deze maand weer werkdag is? 

 … iedereen welkom is om te komen helpen? 

 … de werkgroep ons warm water sponsort op kamp? 

 … de ribbels een kei-plezant (en vochtig) weekend achter de rug 

hebben? 

 … de mazzels ook op weekend zijn geweest en dat het daar minder 

vochtig was? 

 … de rakwi’s deze maand zelfs 2 keer op weekend gaan? 

 … de tito’s een superspannende cluedotocht gedaan hebben? 

 … de keti’s het verste en beste van iedereen op weekend zijn 

geweest? 

 … de aspi’s maar aspizondagen blijven geven? 

 … ze dat ook echt kei goed doen? 

 … 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/


Pxke maart 

5 maart 

Vorig weekend heeft de leiding een lange vergadering gehouden maar deze week vliegen we er weer 

helemaal in. Wat gebeurt er als je mikado speelt met grote stokjes? Of als je jagersbal speelt, niet 

met een normale bal maar met een gigantische bal? Kom zeker naar de chiro van 14 uur tot 

17 uur en kom het ontdekken! Vergeet geen drankje en vieruurtje!  

 

12 maart 

Vandaag zijn jullie allemaal al op de chiro op ons fantastisch klein kamp!! Eten en afwassen met heel 

de chiro, de leukste spelletjes spelen, samen met de andere ribbels gaan slapen, allemaal hoe het 

ook op het grote kamp in de grote vakantie gaat zijn. We kunnen alleen maar zeggen dat het een 

super leuk weekend wordt en dat jullie dit zeker niet mogen missen!! Meer info wordt nog 

meegedeeld via een brief maar ik kan alvast zeggen: begin die slaapzak en die speelkleren al maar in 

een koffer te steken! 

19 maart 

Trek jullie stevige schoenen al maar zodat jullie niet over al die losliggende takken gaan vallen en dat 

als jullie het op een lopen zetten, je zeker niet uitglijdt over de vele blaadjes. Misschien hebben jullie 

het al door maar we gaan vandaag nog eens de groene natuur in en een bosspel spelen! Vergeet 

geen drankje, 4-uurtje en een dikke jas!! 

26 maart 

Het is lang geleden met al die weekends maar we gaan vandaag nog een de trekschoenen aandoen 

en op tocht. We gaan maar een halve dag dus jullie worden om 14 uur op de chiro verwacht met een 

rugzak met, voldoende drinken en een lekker vieruurtje. Vergeet zeker geen warme kleren en een 

(regen)jas want we zijn heel de tijd in openlucht! 

 

Groetjes jullie mega fantastisch  

super enthousiaste leiding,  

Alanis, Lara en Merel 



 

05/03: Hevige spelen 

Vandaag is het tijd om te tonen hoe hevig jullie wel 

niet kunnen zijn! Kunnen jullie tegen een stootje? Zijn 

jullie bang van een blauwe plek? Volgens ons niet, 

want jullie zijn mazzels!!!  

Chiro van 14h tot 17h, vergeet geen hevig vieruurtje!  

 

10-12/03: Kampweekend  

Dit is het weekend waarin we ons eigen mini kamp organiseren. Wil je 

graag testen of je zo’n kamp wel leuk gaat vinden? Kom dan zeker! 

Meer info elders in het pxke.  

 

19/03: Aspizondag 

Wat is oranje en komt vandaag leiding geven bij de mazzels? Juist! Aspi’s!!! 

Bereid jullie voor op superleuke spelletjes en originele opdrachtjes omhuld 

met een korstje van originaliteit. Chiro van 14h tot 17h, vergeet geen 

vieruurtje!  

 

26/03: Tocht  

Wij hopen dat jullie bottinnen 

klaar staan en jullie benen 

ingesmeerd zijn want vandaag 

gaan we nog eens op tocht! 

Naar waar verklappen we nog 

niet! Chiro van 10h tot 17h, 

vergeet geen lunch en 

vieruurtje!  

Gele groetjes van jullie leiding, 

Jonas, Erik en Janne 



 

 

 

 

Zondag 5/03: 14u – 17u  

Vandaag gaan we zien wie van jullie de sterkste, de snelste is. 
Als jullie willen weten wat we gaan doen, kom dan zeker naar de chiro. 
Vergeet zeker geen sportief 4-uurtje. 
 

10/03 -12/03 

Info volgt nog. 

17/03 – 19/03 

    Ons super, fantastische weekend!!!  
Verdere info kijk in je brievenbus of je 

rugzak 

 

 

Zondag 26/03: 14u – 17u 

Vandaag gaan we zien hoe een goed team jullie zijn. 
Dus neem al je teamkrachten maar mee want we gaan teambuilden.  
Vergeet zeker geen super, fantastische teambuildings vieruurtje. 
  

 

 

 

 

 

  



Tito’s Maart 
Maart, de maand van de lente (al geloven wij daar niet echt meer in, België, weet je wel)!  
Maar(t) jammer genoeg ook de maand waarin jullie examens hebben. Gelukkig denkt jullie leiding af 
en toe, als het hen uitkomt, wel eens aan het welzijn van hun leden. Lees snel voort, en kom te weten wat 
wij (en enkele andere gelukkigen) deze maand voor jullie in petto hebben. 

 

2017/03/05/14/00/00 – 2017/03/05/17/00/00 

Vandaag is de enige dag van heel het jaar dat we gendergelijkheid eventjes zullen negeren. Wie 

zal er het sterkste uitkomen? De strijd zal voor eens en altijd gestreden worden en kan je 

eindelijk eens laten zien wat je waard bent. Maaaaaaaaaaaaaaar…….. 

Jongens komen als meisje verkleed en meisjes als jongens (al wie daar ergens tussen denkt te 

vallen kiest dan maar een kant, liefst de kant die ook op uw pas staat dan).  

Een genderneutraal vieruur kan geen kwaad. 

10 maart – 12 maart 

Kampweekeeend! 

  (Verdere info is elders te vinden.)  

 

Zaterdag 18 maart 

Vandaag krijgen enkele aspi’s het geweldige privilege om aan jullie leiding 

te geven, hoe awesome is da voor hen!!?? Wat we gaan doen is voor ons 

dus een even groot raadsel als voor jullie. Chiro van 19.00-21.30, hopelijk 

hebben jullie tijdens het studeren al een 

vieruurtje gegeten, heel belangrijk 😊.  

Zaterdag 25 maart 

Vandaag blazen we en beetje examenstressstoom (ja, dat schrijf je 

echt zo) af met onze goede vrienden de keti’s! Laat jullie niet 

kennen en kom in grote getalen!! Chiro van 7 tot half 10. 

 

Groetjes van de allerbeste titoleiding (en ge weet het 😉) 

Anne en Bas 



  



  

llerliefste Een nieuwe antrekkelijke maand breekt 

an en we vliegen er l meteen bsurd hard in met llereerst 

een specialleke: op zondag 5 maart is het ctiviteit van 17u 

tot 20u, vondeten anwezig!  

angezien het dit weekend l is hoef ik 

hier bsoluut niet veel te typen, ndere info staat ergens 

nders. Het wordt in elk geval wel wesome!! 

ara wat staat jullie dit weekend te wachten? 

(19/3) of (18/3)! Zoals ecent afgesproken doen 

we het op twee andom momenten deze keer want wij zijn 

speciaal (of eerder aar?). 

ot slot zouden we in maart graag een keer ot gaan, 

als ‘  weer het oelaat! Omdat we daar zo veel e doen 

hebben gaan we een otale dag, van 10u ot 17u! Vergeet 

geen middageten, drinken en een goeie portie zon! 

Groetjes van de nonieme, bnormale, llerbeste  ! 

 

 



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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