
 

Beste ouders, leden en sympathisanten, 

April staat weer voor de deur en daarom hebben wij een mooi, fris en lenteachtig peeikske voor jullie 

gemaakt! April is de maand van... 

 De lente: hopelijk krijgen we veel zonnige (zon)dagen en zien we jullie dan ook met zonnige 

gezichtjes allemaal aan onze poort staan 

 De lenteschoonmaak en –klusjes: op zaterdag 27 april brengen wij onze lokalen en terrein weer 

in orde, kijk voor verdere info zeker even op de volgende pagina  

 De paasvakantie: op 14 en 21 april is het helaas géén chiro...  

Gelukkig zien we jullie nog op 7 en 28 april! Wil je weten wat je leiding die dagen in petto heeft? 

Blader snel door naar je favoriete afdeling! 

 

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

contactgegevens vind je 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.   

Gebruik je de Google Calendar van chiro Bethanie al? Hier vullen we onze afdelingsactiviteiten en 

evenementen op in. Je vindt die kalender hier: https://chirobethanie.be/kalender/. Als je zelf al gebruik 

maakt van de Google Calendar, kun je die van de chiro ook eenvoudig toevoegen via bovenstaande link. 

   

DANKU – BEDANKT – DANKUWEL – MERCI  
Tot slot willen we iedereen bedanken die aanwezig was op ons jaarlijks Burgerecht, dankzij jullie was 

deze avond weer heel gezellig en de zaal goedgevuld. Wij genieten nog volop na! Hopelijk jullie ook? 

 

 

 

 

Wij hebben alvast ongelooflijk veel zin in deze maand, tot snel!  

Groetjes,  

De leiding  

  

Peeïkske april 

https://chirobethanie.be/kalender/


Gezocht  
De werkgroep van chiro Bethanie, vzw Sint Aubertus, zoekt:  

Vrijwilligers (m/v) voor de Werkdag 27 april 2019  
 

Om een handje te komen helpen bij het onderhoud van de lokalen en het terrein waar onze leden 

elke zondag spelen, en om tegelijkertijd elkaar wat beter te leren kennen en een flinke portie 

chirosfeer op te snuiven! 

Vereiste ervaring: 

Geen 

Inhoud van de functie: 

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

 Elektriciteit 

 Kuisen 

 Schrijnwerkerij 

 Schilderen 

 Bomen snoeien 

 Klein onderhoud 

Wij bieden: 

Goed gevoel: Er zijn voldoende gevarieerde klusjes om een uurtje tot een dag bezig te zijn met de 

veiligheid en het onderhoud van het gebouw en het terrein, zodat de leden naar hartelust kunnen spelen 

op zondag. 

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

Eten en drinken: Drankjes gedurende de hele dag en een lekkere en gezellige lunch inbegrepen! Als 

afsluiter een frisse limonade of pint. 

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/sollicitatie 

Kom met kleren die lichtjes vuil mogen worden op 27 april tussen 10:00 en 16:00 naar Chiro Bethanie. 

Voor meer informatie: 0473-94.61.37 of spreek de leiding of de VB’s aan aan de poort, of contacteer 

iemand via de contactgegevens achteraan dit peeikske. 

Alvast bedankt voor uw hulp en enthousiasme!! 



  

 

De ribbels in april! 
 

Beste ribbels, 

De lente is begonnen en dat betekent natuurlijk: bloemetjes, blaadjes aan de 

bomen, veel zon, goed weer. Van al deze dingen kunnen we dus ook deze 

maand genieten op de chiro!!! 

Zondag 7 april 14u-17u: 

Omdat april niet alleen de maand van de 

lente is, maar ook die van Pasen, gaan wij 

vandaag Paas-spelletjes spelen!  

Dus kom zeker allemaal naar de chiro en 

vergeet jullie vieruurtje niet! 

Zondag 14 april: 

Omdat het midden van de paasvakantie is en velen van jullie waarschijnlijk op 

reis zijn is het jammer genoeg geen chiro vandaag ☹ 

Zondag 21 april: 

Vandaag is het Pasen en omdat jullie het te druk hebben met de hele dag 

chocolade eieren en paashazen eten, is het ook geen chiro vandaag ☹  

Zondag 28 april 10-17u: 

Om al onze verloren chirotijd van deze maand in te 

halen, gaan we nog eens een hele dag op tocht!  

Neem zeker voldoende drinken (1 flesje is niet 

genoeg!) en eten mee want stappen kan zeer 

vermoeiend zijn. Vergeet ook geen middageten!  

Wij hebben er alvast veel zin in! 

Groetjes, 

De leiding van de allerbeste afdeling: Katrijn, Thijs & Robbe 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 



 



 

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  

 


