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Belangrijke Data 

29 april: Burgerecht  



  



Hoi iedereen! 

Na maart komt april dus is het logisch dat dit peeikske over april gaat. 

Zoals jullie weten begint april met een paasvakantie: het eerste weekend 

is het nog chiro, de andere twee weekends niet! Zo heeft iedereen 

genoeg tijd om te genieten van de vakantie en om paaseitjes, paasklokken 

en paashazen te zoeken. 

Op 29 april is het dan het langverwachte Burgerecht, daarover vinden 

jullie meer informatie op een andere bladzijde van dit peeikske, op 

Facebook, op de website, in jullie mailbox en misschien ook op andere 

originele en onverwachte plaatsen. 

Zo, dat zijn de specialekes van april, voor de rest hopen we dat we deze 

maand de zon een paar keer te zien gaan krijgen en dat jullie met z’n allen 

elke zondag naar de chiro komen! 

Wij kijken er alvast heel erg naar uit, hopelijk jullie ook! 

 

Groetjes, 

De leiding. 

 

 

  



  



  



Burgerecht  
Chiro Bethanie 
 
Jullie worden voor het gerecht gedaagd! 
Op zaterdag 29 april 2017 kunnen jullie voorkomen tussen 17u en 20u om jullie burgerechten te 
verdedigen in D'Ouwe Kerk te Brasschaat. Achteraf kan uw aanhouding verlengd worden in ons gezellig 
café.  
 
Inschrijven kan via de website, of via deze link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUgKjK-
Y8Zy3SXaQzLvG0d4ph2bVG0xFnIwDrFAOuOG8zj6w/viewform?c=0&w=1  
 
Er zijn 2 shiften wanneer u kan komen eten: 
Shift 1: 17h00 - 18h30 
Shift 2: 18:30 - 20:00 
 
Wij hebben verschillende menu's voor u in de aanbieding. Bij elke menu zitten frieten à volonté en een 
drankje inbegrepen. De beschrijving van de menu’s vindt u op de bladzijde hiervoor. 

 
Dat is natuurlijk niet alles als u nog niet genoeg gegeten heeft zijn er ook nog altijd heerlijke dessertjes 
van onze keti’s.  
 
 
 
Schrijf je snel in!! (deadline: 22/04) 

Tot dan!  
De leidingsploeg van Chiro Bethanie 

  

€6 menu's:  
- Basic menu 
- Fish menu 
 

€9 menu's:  
- Cheese menu 
- Chicken menu 
- Veggie menu 
 

€12 menu's:  
- Double menu 
- Bacon menu 
 
 

€1 extra's: Slaatje of Coleslaw 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUgKjK-Y8Zy3SXaQzLvG0d4ph2bVG0xFnIwDrFAOuOG8zj6w/viewform?c=0&w=1%20
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUgKjK-Y8Zy3SXaQzLvG0d4ph2bVG0xFnIwDrFAOuOG8zj6w/viewform?c=0&w=1%20


Fiscale attesten 

Het is weer de tijd van de belastingaangiftes, en 

omdat kampen en weekends voor -12jarigen 

fiscaal aftrekbaar zijn kan u ook van ons een 

fiscaal attest krijgen. Om een attest aan te vragen 

hoeft u enkel een mailtje sturen naar: 

nick@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. Dit kan enkel nog maar 

voor activiteiten in kalenderjaar 2016 (dus vanaf vorig jaar januari). 

 

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 de cookies om weer heerlijk voor de hele groep te koken op 
Kampweekend!! Mede dankzij jullie was het een fantastisch weekend! 
 

 
 
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 

 
 

Wanneer? Wat? Voor wie? 

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. 
  



 … het kampweekend ongelooflijk plezant was? 

 … we ons heel erg geamuseerd hebben met de hele chiro?  

 … alle leden op kampweekend samen op 12 banken passen? 

 … we ook weer heel lekker gegeten hebben? 

 … we daarvoor de kookouders nog eens extra willen bedanken? 

 … het in maart ook werkdag was? 

 … we altijd heel blij zijn met alle helpende handen? 

 … de werkgroep ons warm water sponsort op kamp? 

 … de ribbels in maart een fantastisch bosspel hebben gespeeld? 

 … de mazzels zich kei hard hebben uitgeleefd tijdens de hevige 

spelen? 

 … de rakwi’s nu een fantastisch team zijn na hun teambuilding? 

 … de tito’s nu weten of de jongens of de meisjes de besten zijn? 

 … de keti’s een megagraaf samenspel deden met de tito’s? 

 … de aspi’s een dag ’t stad onveilig zijn gaan maken? 

 … 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/


RIBBELS IN APRIL 

Amai amai, de tijd gaat snel, het is al April. Nog 4 maandjes en dan is het 

al ons super geweldige KAMP!! Ben je ook benieuwd wat voor leuke 

dingen we deze maand gaan doen, lees dan snel verder!  

2 april 
Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in 

de gloria…  

Vandaag is Alanis jarig, jippie!!! En speciaal daarvoor 

gaan we iets heel leuks (en lekker) maken, ben je 

benieuwd wat, kom dan naar de chiro van 14-17u, je 

hoeft GEEN vieruurtje mee te brengen.  

 

9 april 
De vakantie is volop bezig dus vandaag helaas geen chiro   

 

16 april 
De paashaas of paasklokken zijn langs geweest!!! 

Dit betekent jammer genoeg geen chiro, maar 

jullie kunnen wel zo veel mogelijk paaseitjes gaan 

rapen ☺   

 

23 april  
één, twee, drie, vier, vijf, zes, zevennnn, zo gaat ie goed, zo 

gaat ie beter, en nog ne kilometer, één, twee,…  

Je hebt het goed geraden, trek je wandelschoenen maar aan, 

en strek je benen want we gaan op tocht! Chiro van 14-17u en 

vergeet geen vieruurtje!  

30 april  
Het is oranje, groot, oud en bijna leiding, 

rarara wat is het?  

Kom naar de chiro van 14-17u en ontdek het zelf!  

Vergeet geen overheerlijk vieruurtje!   

 

Groetjes van jullie fantastische leiding! 

Merel, Alanis en Lara  



 

  

MAZZELS IN 

APRIL 
 

30 april: Mystery Guests 

Wie er vandaag leiding komt 

geven, houden we nog even 

geheim (maar jullie kennen ze 

ondertussen al wel goed hoor!) 

Chiro van 14u – 17u 

 



  



Wow! Het is al April, de tijd gaat snel! Maaaaaar april wordt wel de leukste maand, want deze maand 

is ons weekend! Whoop whoop! Wij hebben er al super veel zin in en we hopen jullie ook natuurlijk!! 

Zondag 2 april, chiro van 2 tot 5 

Amai, chanceke dat deze zondag niet op 1 april valt anders kon dat wel 

eens een goei grap worden! Anne is er niet vandaag, maar er zal een 

bijna even leuke vervanger(ster) zijn. We doen vandaag iets  dat we dit 

jaar nog niet gedaan hebben, maar iedereen kent het.  1 tegen allen it 

is! Wie wordt de winnaar? Benieuwd? Zeker komen dus!  Don’t forget 

uw vieruurtje  

Zondag 9 en 16 april… 

is het jammer genoeg geen chiro omdat het vakantie is! Geniet van deze 2 weken 

paasvakantie en we zien jullie snel terug ;)  

21-22-23 april 

Yeeeeeesssss!!! Eindelijk!!! WEEKEND!!!!!!! Hou 

je brievenbus en/of mailbox in het oog, want 

daar belandt binnenkort een brief in met meer 

info over ons fantastische weekend!  

 

29 april… 

is het burgerecht, dusssss allemaal massaal inschrijven en hamburgers komen fretten!!!!  

 

30 april, chiro van 2 tot 5 

Alweer de laatste zondag van april, maar zeker niet een van de minste. Vandaag doen we iets dat 

sommigen hebben geleerd op kampweekend en dat wel eens heel nuttig kan zijn voor je verdere 

chiro carrière! We gaan iets mega vet sjorren vandaag! Wil je weten wat? Komen dus! Wil je niet 

weten wat? Ook komen dus!! VIERUUR meenemen is vereist 

                                        Zo dat was het weer voor April!  Dikke kussen van de 

leukste/beste/tofste/knapste leiding everrrr, 

Bas en Anne 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

Zondag 2 april: 14u-17u 

Het eerste weekend van de Paasvakantie, jeej! Erwin en Thijs zijn het afgebold, 
dus Jens en Ellen hebben dan maar wenend een samenspel gemaakt voor keti’s 
en aspi’s, allemaal komen aub want zonder jullie trekt het waarschijnlijk op niks! 

Beste aspi’s!  

’t is weer zover, er staat weer een nieuwe maand voor de deur! En ’t is geen maand zoals alle 
andere, nee, april wordt een specialeke! Waarom? Eerst en vooral omdat de paasvakantie boenk 
in april valt en ook Burgerecht deze maand op de agenda staat, dus we hebben maar weinig 
chirozondagen, kraai    

Maaarrrr zoals jullie weten maken we dat helemaal goed met onze LEEFWEEK! ☺ ☺ ☺  

Zondag 9 april en zondag 16 april 

Geen chiro wegens paasvakantie en paaseieren enzo! 

Maandag 17 april tot vrijdag 21 april 

Leefweek!! We vliegen er maandag na de middag in en vliegen er vrijdag na het 
avondeten weer uit! Een brief met extra info volgt nog, avondactiviteiten worden 
nog gepland (hou Facebook zeker in ’t oog), wij hebben er kei veel zin in!!!!! 

Zondag 23 april 

Omdat jullie (en wij) nu allemaal met jullie (en onze) pootjes omhoog liggen na 
een vermoeiende maar sowieso keitoffe leefweek is het deze zondag géén chiro, 
zodat jullie eventjes kunnen uitrusten en huiswerken eventueel! ☺  

Zondag 30 april: 14u-17u 

Onze voorlaatste aspizondag weuw! Het wordt wel een “aspizondag 
special”… Meer info volgt nog! ☺  

Groetsels van 

Erwin en Ellen 



 

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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