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Belangrijke Data 

5/11: Geen Chiro ☹  

25/11: Werkdag 

26/11: Christus Koning 



Dag iedereen!  

 

Op je scherm staat momenteel het peeïkske van november! Deze maand zit 

weer vol met toffe activiteiten, met als kers op de taart Christus Koning op 26 

november! Voor de nieuwe (en minder nieuwe leden) leggen we even uit wat 

dit juist is, en geven we alle praktische informatie die jullie nodig hebben.  

Wasda, Christus Koning?  

Christus Koning is een katholieke feestdag, en is de laatste zondag van het 

kerkelijk jaar. Dat betekent dat de week erna de advent begint (joepie, bijna 

kerstmis dus!). Aangezien de Chiro een Christelijke jeugdbeweging is, vieren we 

deze dag ook. Natuurlijk pakken wij het helemaal anders aan dan je zou 

verwachten: het is een hele dag spelen samen met andere Chiro’s van 

Brasschaat! Hoe graaf is dat?  

Praktisch 

Dit jaar valt Christus Koning op 26 november, en duurt waarschijnlijk een hele 

dag (+- van 10u00 tot 17u00). Voor de rest kunnen we nog niet veel 

verklappen, omdat er nog druk wordt gepland om er een fantastische dag van 

te maken! Meer info volgt via een aparte mail, hou dus zeker je mailbox in de 

gaten! 

 

Buiten Christus Koning zijn er natuurlijk nog wat andere zondagen deze maand, 

dus check zeker snel je programma! Eén 

ding kunnen we al wel verklappen: de 

eerste zondag (5 november) is het jammer 

genoeg geen Chiro ☹ . Geniet dus maar 

goed van deze laatste vakantiedag, om er 

vervolgens weer goed in te vliegen!  

 

 

Groetjes,  

De leiding van den Bethanie 

  



Geen Wafelenbak voor de Douchetent 

Om op het kamp in Graide over genoeg 

douches en toiletten te kunnen 

beschikken heeft de Chiro geen 

wafelenbak moeten houden. Deze zijn 

namelijk met veel plezier gesponsord 

door de werkgroep van vzw Sint 

Aubertus. 

De vrijwilligers van de werkgroep 

onderhouden het terrein en gebouw. 

Door de gebouwen te verhuren aan 

andere jeugdbewegingen, hebben we 

inkomsten voor het onderhoud. En soms 

hebben we zelfs iets over.  

Hierdoor hebben we de afgelopen jaren mee kunnen helpen bij aankoop van 

keukenmateriaal, tenten, een douchetent, en de huur van toiletten. 

Het is daarom van belang dat de gebouwen in een goede staat blijven. U kunt hieraan 

meehelpen door een beetje vrije tijd te sponsoren op de werkdag. 

Werkdag 25 november 

Zaterdag 25 november (dat is de zaterdag voor Christus Koning) organiseert de 

werkgroep (vzw Sint Aubertus) een werkdag voor het onderhoud van het Chiro 

gebouw, van 10:00 tot 17:00. 

Iedereen die wil komen helpen is welkom, een hele dag, halve dag of een uurtje. Als 

je ervaring met klussen hebt, is dat uiteraard heel handig. Maar ook zonder ervaring 

kunt u komen helpen. 

Rond de middag is er onze fameuze werkdag-lunch, met boterhammen en heerlijke 

verse soep. 

Natuurlijk is elke vrijwilliger verzekerd. 

We zoeken trouwens ook nog vrijwilligers in het bestuur van de werkgroep. Spreek 

ons aan op de werkdag als u hier meer over wil weten. 



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, Rosaline en Zoë.  
 
Indien u zelf een broek of rok heeft waar uw kind niet 
meer in past, mag u dit altijd afgeven aan de leiding. U 

krijgt hier € 5 voor, het kledingstuk verkopen we in de tweedehandsshop.  
 
Voor nieuwe uniformen kan u terecht in 
De Banier 
Kipdorp 30 
2000 Antwerpen. 
 
Er bevinden zich ook vestigingen in Aalst, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, 
Leuven, Mechelen, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.  



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 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/


  



DANKJEWEL 
 

Aan iedereen die is komen eten bij Olé Pistolé! 
Het was weer een zeer geslaagde editie, en het 

zonnetje heeft daar zeker bij geholpen 😊  
 
 

 

 

NIET 

VERGETEN 
 
 

Om jezelf terug in te schrijven voor het volgend chirojaar! Dit 
is nodig om de verzekeringen in orde te hebben. Inschrijven 

doe je door € 35 te storten op het rekeningnummer BE40 
9797 8946 9463 met vermelding van de naam van het lid. 

Gelieve dit zo snel mogelijk te doen!  



Kalender 

Wanneer? Wat? Wie? 
25 november 2017 Werkdag  Iedereen 
26 november 2017 Christus Koning Alle leden 

17 december 2017 
(in de voormiddag) 

Schaatsen Alle leden 

27 januari 2018 Fakkeltocht Iedereen 
10 maart 2018 Burgerecht Iedereen 
24 maart 2018 Werkdag Iedereen 

4 - 6 mei 2018 Kampweekend Alle leden 
23 juni 2018 Uitstap + BBQ Iedereen 
21  of 24 – 31 juli 
2018 

Kamp naar …? Alle leden 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  



 … Olé Pistole & de dianamiddag weer eens supergeslaagd was?  

 … dit zeker ook kwam doordat de zon zo mooi scheen? 

 … de ribbels Erwina hebben kunnen bevrijden van de draak?  

 … de mazzels griezelige skeletten hebben geknutseld? 

 … de rakwi’s lekkere pompoensoep hebben gegeten?  

 … de tito’s bewezen hebben dat ze echt wel in’t GROOT kunnen spelen? 

 … de keti’s een gigantisch verjaardagsspel hebben gedaan?  

 … de aspi’s hun leiding hebben teruggevonden in de McDonalds?  

 … het op 26 november Christus Koning, hét feest van de Chiro? 

 … je daarover info vindt op de eerste pagina van het pxke?  

 … het de dag ervoor werkdag is?  

 … dat iedereen mag komen helpen? Er moet vanalles gedaan worden! 

Zo kunnen uw kinderen veilig spelen, elke week opnieuw, een heel jaar 

lang!  

 … 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/


 

 

Zondag 05/11: 14u – 17u  

Beste Ribbeltjes, jullie leiding is deze zondag op teambuilding-weekend. Het is 

dus spijtig genoeg geen Chiro .  

 

 

Zondag 12/11: 14u – 17u  

Allerliefste Ribbels, vandaag gaan we knutselen! 
Doe je knutselkleertjes dus al maar aan want 
we maken van jullie echte kunstenaars. Vergeet 
zeker je vieruurtje niet!  

 

 

 

Zondag 19/11: 14u – 17u 

Wat we vandaag gaan doen is 

TOPGEHEIM! Doe die 

mondjes maar op slot en sst… 

want ook de muren hebben 

oren.  

 

Zondag 26/11: 10u – 17u 

Vandaag vieren we Christus Koning! Meer uitleg hierover staat 

bovenaan in het Pxke.  

 

  



 

et is alweer de derde maand van het chiro-jaar! Dat betekent, nieuwe zondagen vol met toffe 

activiteiten! Wil je weten wat voor toffe dingen we deze maand allemaal gaan doen? Lees dan zeker 

verder! 

 

 

  

5/11 

Vandaag is het jammer genoeg de laatste dag van de 

vakantie, dus de laatste dag om van een vrije dag te 

genieten! 

Deze week dus geen chiro  

Zo 12/11 

Deze vrijdag is Lara jarig geweest, en dat laten we niet 

zomaar voorbij gaan! Vandaag vieren we de verjaardag 

van Lara op de chiro met een mega verjaardags spel! 

Chiro van 14-17 én vergeet zeker je vieruurtje niet! 

Zo 19/11 

Deze zondag testen we hoe goed jullie zijn in team, 

maar ook apart. Kom dus zeker naar de chiro om te 

laten zien wat je kan!  

Chiro van 14-17, vergeet je vieruurtje niet! 

Zo 26/11 

Vandaag is het Christus koning! Meer info over 

deze super toffe dag vind je ergens anders in het 

pxke. 

1 ding is zeker, het wordt een super toffe dag! 

Veel herfstige en halloweenachtige groetjes van jullie 

leiding! 

Erik, Lara en Rosaline 



 

  



Tito’s in november 

 

 

 
 

SPECIAL ANNOUNCEMENT 

Hou zeker het weekend van 2-4 februari 

vrij, want dan vindt het enige echte 

supertoffe Tito-weekend plaats! Meer 

info volgt later nog! 

Groetjes van… 

Ellen Jonas 

Joren 

TITO’S IN NOVEMBER 



 

 

 

 

05/11: geen chiro  

Omdat jullie favoriete leiding zelf op weekend 

is en jullie nog aan het genieten zijn van de 

herfstvakantie, is het vandaag geen chiro. Het 

is toegestaan om even te wenen in het hoekje 

van je kamer, zolang je volgende week er 

maar weer staat met een glimlach op je 

gezicht!  

 

12/11: Prehistorische dinospelletjes 

Vandaag keren we terug naar de prehistorie! Ik hoor jullie al 

allemaal het themalied van ‘The Flintstones’ zingen en allerlei 

dinosaurussen nadoen. Dat is een super goede voorbereiding 

voor een zotte dinodag! Chiro van 14u tot 17u, vergeet geen 

prehistorisch vieruurtje! 

 

19/11: Paintball 

Velen onder jullie hebben ons in het begin van het 

jaar laten weten dat jullie graag nog eens naar het 

fort willen gaan. En als de goeie leiding die wij zijn, 

hebben wij naar jullie geluisterd. Chiro van 14u tot 

17u, vergeet geen vieruurtje. Een handdoekje kan 

handig zijn. 

 

26/11: Christus Koning 

We moeten weer laten zien dat den Bethanie de beste chiro van 

Brasschaat is! Komen jullie helpen om ons naar de overwinning te 

helpen? Chiro van 10u tot 17u. Meer info vind je elders in het 

pxke! 

 



ASPIRANTEN IN NOVEMBERRRRRRR 

Jongens, jongens, (en Laura) het wordt weer wat kouder en dat vinden wij 

niet zo tof,  maar wat wel tof is, is dat het weer een supertoffe chiromaand 

wordt! Wulle hemme er al zin in zenne!    
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12 NOVEMBER  

Vandaag is het 

ASPIWISSEL van 14u tot 

17u. Van 17u tot 18u zijn 

er nog massaspelen! Wij 

laten zo snel mogelijk 

weten aan welke 

chiro jullie moeten 

staan om 14u! 

 

26 NOVEMBER 

Joepie, vandaag is het Christus Koning! Chiro van 10u tot 17u, meer info 

vinden jullie ergens anders in het pxke!  

 

19 NOVEMBER 

Vandaag mogen jullie 

jullie creatieve spirit 

boven halen, die ga je 

zeker nodig hebben! Wij 

willen wel is weten hoe 

origineel jullie zijn! Kom 

zeker af!  

Chiro van 14u tot 17u 

Lieve Aspiranten, 

Dat was het weer voor deze maand! Wij 

zien jullie graag elke zondag verschijnen 

(behalve 5 november natuurlijk  ) 

 

Groetjes van de allerbeste leiding 

A&A 

 

A1 



 

 

Leidingsploeg Chiro Bethanie 

RIBBELS            ribbel@chirobethanie.be 
Erwin Pemen Valerie Pemen Katrijn Vermeesch Jozefien De Clerck 
Ploegsebaan 201 Ploegsebaan 201 Durentijdlei 109 Hoge Akker 7 
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 
0471 09 14 65 0495 74 97 15 0493 53 23 33 0494 90 46 48 
erwin@chirobethanie.be valerie@chirobethanie.be katrijn@chirobethanie.be  jozefien@chirobethanie.be  

MAZZELS   mazzel@chirobethanie.be 
Lara Torfs Erik De Coster Rosaline Vissers  
Zilverberkenlei 80 Ploegsebaan 215B Zilverberkenlei 63  
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 2930 Brasschaat  
03 653 20 39 0476 67 31 69 03 663 18 26  
0478 54 97 85 erik@chirobethanie.be 0479 81 26 24  
lara@chirobethanie.be  rosaline@chirobethanie.be   

RAKWI'S                                  rakwi@chirobethanie.be                                                  
Jens Van’t Slot (groepsleiding) Thijs Stuer Milan Van der Heyden Zoë Seresia 
Ploegsebaan 13 Berrélei 8 Abelelaan 1 Della Faillestraat 33 
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 2940 Hoevene 2930 Brasschaat 
03 633 28 68 03 663 62 26 0494 12 92 47 0492 69 84 37 
0493 70 87 73 0492 62 56 62 milan@chirobethanie.be  zoe@chirobethanie.be  
jens@chirobethanie.be thijs@chirobethanie.be   

TITO’S   tito@chirobethanie.be 
Jonas Torfs (groepsleiding) Ellen De Coster Joren Liégeois  
Zilverberkenlei 80 Ploegsebaan 215B Kantienlei 26  
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 2930 Brasschaat  
03 653 20 39 0476 67 34 89 0472 06 08 37  
0474 31 90 10 ellen@chirobethanie.be joren@chirobethanie.be   
jonas@chirobethanie.be    

KETI'S   keti@chirobethanie.be 
Janne Torfs Merel Torfs  Bas Symoens  
Klaverheide 108 Klaverheide 108 Miksebaan 291  
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 2930 Brasschaat  
03 633 12 21 03 633 12 21 0468 17 40 12  
0498 93 48 75 0499 93 51 90 bas@chirobethanie.be  
janne@chirobethanie.be merel@chirobethanie.be   

ASPI'S   aspi@chirobethanie.be 
Alanis Swysen Anne Wemers   
Zilverberkenlei 67 Brechtsebaan 21   
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat   
0471 38 25 51 0489 42 50 97   
alanis@chirobethanie.be  anne@chirobethanie.be    

VB'S (Volwassen begeleiding)  vb@chirobethanie.be 
Jan Ardies    
de Burletheide 16    
2930 Brasschaat    
0496 69 54 48    
jan@chirobethanie.be    
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