
 

 

 

 

 

Beste ouders, leden, familieleden en andere! 

Hoera, dit is het eerst peeïkske van ons nieuwe chirojaar! Het peeïkske zal er dit jaar wat anders en 

beknopter uitzien dan vorig jaar. We gaan hier enkel de afdelingsprogramma’s inzetten, en de 

verdere algemene informatie bezorgen we via een aparte e-mail, de website en onze 

Facebookpagina. Dat betekent dat informatie over evenementen (fotonamiddag, olé pistolé, 

Burgerecht,...) daar te vinden zal zijn, alsook info over het lidgeld (bij “word lid” op de site), de 

ziekenkaspapieren,...  

We willen meteen van de gelegenheid gebruik maken om u te vragen het lidgeld (€35) zo snel 

mogelijk in orde te brengen (storten op BE40 9797 8946 9463, met vermelding van naam en afdeling) 

zodat wij uw kind tijdig kunnen verzekeren en ook onze administratie voor het nieuwe jaar in orde 

kunnen brengen. Alvast bedankt! 

Het peeïkske zelf zal ook telkens via de bovengenoemde kanalen verspreid worden. We roepen jullie 

dus op om de nodige informatie telkens op die mogelijke plaatsen te zoeken (en te vinden). U mag 

natuurlijk steeds vragen stellen aan de afdelingsleiding, de groepsleiding en de VB’s. De 

contactgegevens vindt u achteraan in het peeïkske en op de website. Wij staan ook elke zondag voor 

en na de chiro met z’n allen aan de poort en beantwoorden met plezier alle bijkomende vragen.  

Tot slot gebruiken wij ook een Google Calendar waarop we onze afdelingsactiviteiten en 

evenementen invullen. U vindt die kalender hier: https://chirobethanie.be/kalender/. Als u zelf al 

gebruik maakt van de Google Calendar, kunt u die van de chiro ook eenvoudig toevoegen via 

bovenstaande link. 

Wij hebben alvast ongelooflijk veel zin in het nieuwe chirojaar, hopelijk jullie ook! 

Gemotiveerde groeten, 

De leiding 

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

Website: https://chirobethanie.be/  
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RIBBELS IN OKTOBER 

 

 

zondag 7 oktober van 14u – 17u  

 

 

 

 

zondag 14 oktober  

 

 

 

 

zondag 21 oktober van 10u – 17u 

 

 

 

 

zondag 28 oktober van 14u – 17u  

 

 

 

 

Groetjes en tot zondag! 

Robbe, Thijs en Katrijn 

Vandaag gaan we ons terrein een beetje 

beter leren kennen. En dat doen we 

natuurlijk aan de hand van super toffe 

spelletjes! Vergeet zeker je vieruurtje niet!  

Deze zondag is het Olé Pistolé! Je kan een 

lekkere pistolet komen eten of samen met 

ons meegenieten van de kampfoto’s. Meer 

informatie vind je aan het begin van het 

pxke.   

We gaan voor de eerste keer op 

tocht! Trek alvast je stapschoenen 

aan en vergeet je middageten niet 

want we vertrekken op avontuur.  

Zoals jullie vast al gemerkt hebben, 

zitten we dit jaar zonder lokaal. En 

daarom bouwen we er vandaag zelf 

eentje!  



Mazzels in oktober 
30 september 

Vandaag gaan we naar het bos om een super tof bosspel te spelen. 

Vergeet je vieruurtje niet. 

7 oktober 

Vandaag spelen we hevige spelen dus allemaal zeker komen. Chiro 

van 14h tot 17h en neem een vieruurtje mee. 

14 oktober 

Vandaag is het olé pistolé en dia-namiddag dus kom zeker naar de 

leuke foto’s van het afgelopen kamp kijken. Meer info volgt nog. 

21 oktober 

Het is de derde zondag van de maand en  dat 

betekent dat het tocht is. Chiro van 10h tot 

17h. vergeet zeker geen middageten en een 

vieruurtje. 

 

 

28 oktober  

Het is bijna Halloween en daarom gaan we             

een super leuk Halloweenspel spelen.       

Chiro van 14h tot 17h.            

en vergeet zeker geen vieruurtje. 

Groetjes de mazzelleiding!!! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hé beste Rakwi! Welkom bij dit nieuwe chirojaar  Speciaal voor jullie hebben we 
hier ons eerste peeïkske geschreven, zodat jullie weten wat jullie deze maand te 

wachten staat. We hopen jullie elke week terug te zien en er samen een keitof jaar 
van te maken! Wij hebben er alvast heeeeel veel zin in!!!! 

Zondag 7 oktober (14u-17u) 

Vandaag zien we het groots! Daarom gaan we allerlei (gezelschap)spelletjes in het 
heel groot spelen, en ons zo groot mogelijk uitleven. Probeer alvast een paar 
centimeter te groeien tegen deze zondag, en vergeet geen groots vieruurtje! 

Zondag 14 oktober 

We duiken even terug in de tijd en bekijken vandaag samen met jullie de foto’s van 
het voorbije kamp. Het ideale moment om fijne herinneringen op te halen aan een 

superheet en superleuk kamp. Verdere info over de fotonamiddag en over Olé Pistolé 
krijgen jullie nog via een andere weg! 

Zondag 21 oktober (10u-17u) 

Derde zondag van de maand = tochtdag! Begin jullie alvast maar op te warmen en 
zorg dat je voldoende bevoorrading bijhebt (middageten + vieruurtje + drinken), kijk 
even naar het weerbericht of je een regenjas of warme trui moet meenemen en kom 

dan meedoen aan de eerste tocht van dit jaar! 

Zondag 28 oktober (14u-17u) 

De rakwi’s zouden de rakwi’s niet zijn als ze niet af en toe een keigraaf bosspel zouden 
spelen... Vandaag zullen we eens kijken hoe goed jullie kunnen lopen, tactisch 

nadenken, opdrachten uitvoeren, deals sluiten en het bosspel tot een goed einde 
brengen! 

 

Vele groetjes van de nieuwe rakwileiding, en tot gauw! 

Joren, Erik & Ellen 



 



 

 



 

 

 



 

LEIDINGSPLOEG CHIRO BETHANIE 

RIBBELS                                                                                                                     ribbel@chirobethanie.be  

Thijs Stuer 
Berrélei 8 
2930 Brasschaat 
03/663 62 26 
0492 62 56 62 
thijs@chirobethanie.be  

Katrijn Vermeesch 
Durentijdlei 109 
2930 Brasschaat 
0493 53 23 33 
katrijn@chirobethanie.be 

Robbe Symoens 
Miksebaan 291 
2930 Brasschaat 
0468 25 94 03 
robbe@chirobethanie.be 

 

MAZZELS                                                                                                                  mazzel@chirobethanie.be  

Anne Wemers 
Brechtsebaan 21 
2930 Brasschaat 
0489 42 50 97 
anne@chirobethanie.be  

Bas Symoens 
Miksebaan 291 
2930 Brasschaat 
0468 17 40 12 
bas@chirobethanie.be  

Gijs Peeters 
Lage Kaart 391 
2930 Brasschaat 
0494 68 89 45 
gijs@chirobethanie.be  

Jef Leyssens 
Beemdenstraat 108 
2930 Brasschaat 
0491 71 86 16 
jef@chirobethanie.be  

RAKWI’S                                                                                                                     rakwi@chirobethanie.be  

Erik De Coster 
Ploegsebaan 215b 
2930 Brasschaat 
0476 67 31 69 
erik@chirobethanie.be  

Ellen De Coster 
Ploegsebaan 215b 
2930 Brasschaat 
0476 67 34 89 
ellen@chirobethanie.be  

Joren Liégeois 
Kantienlei 26 
2930 Brasschaat 
0472 06 08 37 
joren@chirobethanie.be  

 

 

TITO’S                                                                                                                            tito@chirobethanie.be  

Janne Torfs 
Klaverheide 108 
2930 Brasschaat 
03/633 12 21 
0498 93 48 75 
janne@chirobethanie.be  

Alanis Swysen 
Zilverberkenlei 67 
2930 Brasschaat 
0471 38 25 51 
alanis@chirobethanie.be  

Valerie Pemen 
Ploegsebaan 201 
2930 Brasschaat 
0495 74 97 15 
valerie@chirobethanie.be  

Lars Van ’t Slot 
Ploegsebaan 13 
2930 Brasschaat 
03 633 28 68 
0493 68 97 66 
lars@chirobethanie.be  

KETI’S                                                                                                                             keti@chirobethanie.be  

Jens Van ’t Slot 
(groepsleiding) 
Ploegsebaan 13 
2930 Brasschaat 
03 633 28 68 
0493 70 87 73 
jens@chirobethanie.be  

Erwin Pemen 
Ploegsebaan 201 
2930 Brasschaat 
0471 09 14 65 
erwin@chirobethanie.be  

Lara Torfs 
Zilverberkenlei 80 
2930 Brasschaat 
03 653 20 39 
0478 54 97 85 
lara@chirobethanie.be  

 

ASPI’S                                 aspi@chirobethanie.be  VB’s                                       vb@chirobethanie.be  

Jonas Torfs 
(groepsleiding) 
Zilverberkenlei 80 
2930 Brasschaat 
03 653 20 39 
0474 31 90 10 
jonas@chirobethanie.be  

Merel Torfs 
(groepsleiding) 
Klaverheide 108 
2930 Brasschaat 
03/633 12 21 
0499 93 51 90 
merel@chirobethanie.be  

Jan Ardies 
de Burletheide 16 
2930 Brasschaat 
0496 69 54 48 
jan@chirobethanie.be  

Els Timmermans 
Durentijdlei 112 
2930 Brasschaat 
0472 43 42 72 
els@chirobethanie.be  
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