
 

Beste ouders, leden en sympathisanten, 

Het is zover: het laatste peeikske van het jaar zit alweer in jullie mailbox... Tijd om er nog eens goed in te 

vliegen dus! In de maand juni staan er weer een hoop toffe activiteiten op de planning: 

 Het ZIP-toernooi voor keti’s en aspi’s: een superleuk voetbaltoernooi georganiseerd door het 

gewest om de examens even te vergeten! 

 De uitstap en barbecue om het jaar feestelijk mee af te sluiten! Verdere info hierover vinden 

jullie op de volgende bladzijde! 

 Drie megatoffe vrijdagen, zaterdagen of zondagen in eigen afdeling. Kijk zeker goed wanneer je 
chiro hebt, want door de examens van leden en leiding kan dit wel eens afwisselen!  

Scroll dus snel verder om te kijken wat de afdelingsleiding in dit peeikske heeft gezet!  

 

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 te sturen naar thijs@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.  

 

Nog vragen? 

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.  

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

Groetjes, 

De leiding 

  

  

mailto:thijs@chirobethanie.be
https://chirobethanie.be/kalender/


22 juni: Uitstap, Infomoment en Barbecue! 

Stap 1: Uitstap 

Naar goede traditie gaan we ook dit jaar weer op uitstap naar de Mosten, om het chirojaar in 

schoonheid af te sluiten (en daarna te beginnen aftellen naar het kamp).  

We vertrekken dit jaar om 10u in uniform aan de chiro met auto’s (half uurtje rijden). Graag 
vragen we hiervoor jullie hulp (zie onderaan). We komen rond 17u terug op de chiro, en na het 

infomoment (zie stap 2) begint de barbecue (stap 3) of kunnen jullie naar huis (oooooohhhh ).  

Wat hebben we nodig op de uitstap? 

 Zwembroek/badpak/bikini (kan voor de gemakkelijkheid al onder de kleren aangedaan 

worden, maar er zijn ook kleedhokjes aanwezig) 

 Een handdoek 
 Middageten 

 Een vieruurtje 
 Meer dan genoeg drinken (het kan al eens erg warm zijn) 

 Zwembandjes  

 Zonnecrème en eventueel regenjas (hopelijk niet) 

Stap 2: Infomoment Kamp 

Dit jaar houden we ons infomoment voor het kamp tussen de uitstap en de BBQ. Jullie zijn 

daarom allemaal welkom om 17u voor een woordje uitleg, om vragen te stellen aan de leiding, 
VB’s en andere (kook)ouders, om nog een laatste keer dit jaar nieuwe en/of tweedehands-

uniformen aan te kopen uit onze uniformshop en om te genieten van het fijne gezelschap. Wij 
kijken ernaar uit om jullie daar te mogen verwelkomen!  

Stap 3: Barbecue 

Uiteraard zijn jullie ook allemaal van harte uitgenodigd op onze BBQ.  
Die vindt zoals altijd plaats op de chiro, en start na het infomoment.  
Het belooft alvast een erg gezellige en smakelijke avond te worden! 

 

Tot slot en erg belangrijk: inschrijven maar! 

Via onderstaande link kunnen jullie je inschrijven voor de uitstap en om te rijden zodat we er ook 
effectief geraken (alvast bedankt!). Via dezelfde link en hetzelfde document kunnen jullie ook aangeven 
met hoeveel jullie naar de barbecue komen en wat jullie daar graag zouden willen eten.  

Vergeet ook aub onze EHBBQ-oproep niet! Wij kunnen zeker jullie hulp gebruiken voor de 
voorbereiding en uitvoering van de barbecue, om groentjes te snijden, vlees te bakken,... Hoe meer 
helpende handen hoe lichter het werk en hoe meer vreugd en gezelligheid! Alvast bedankt!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclSKymNa4NCBE3LDka1frAYvzC_cuI5cnI9WG_qIODbqpzW
Q/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclSKymNa4NCBE3LDka1frAYvzC_cuI5cnI9WG_qIODbqpzWQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclSKymNa4NCBE3LDka1frAYvzC_cuI5cnI9WG_qIODbqpzWQ/viewform


  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



De laatste maand van het jaar staat weer voor de deur, joepie bijna vakantie!  

Om die laatste maand ook te overleven hebben wij weer een aantal bangelijke programma’s 

voor jullie klaar staan, zeker komen dus! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zondag 9/6: Vandaag spelen we een verjaardagspel omdat Erik jarig is, maar iedereen die dit 

jaar ook verjaart moet zeker mee komen vieren! 

Chiro van 14h-17h, vergeet geen feestelijk 4-uurtje. 

 

 

Zondag 16/6:  

Vandaag gaan we nog een laatste op tocht, maar we gaan dat niet gewoon doen.  
Vandaag gaan we wandelen met los zand tussen onze tenen, 

kriebelend gras  onder onze voeten, en voor wie dat wil zelfs wat 

water of modder om (een beetje) in weg te zakken. 
Kunnen jullie al raden wat voor tocht het wordt?  

1 ding is zeker, onze schoenzolen zullen we vandaag niet veel verslijten  

Chiro van 10h-17h. Vergeet je avontuurlijk middageten en 4-uurtje niet! 

 

 

Zaterdag 22/6: Vandaag is weer onze uitstap en BBQ om het jaar mooi af te sluiten.  

Meer informatie vind je ergens anders in het pxke! 

 

 

 

 

Avontuurlijke groetjes van jullie leiding! 

Ellen, Joren en Erik 

Zondag 2/6: 

Vandaag 

spelen we 

samen met 

onze gele 

vriendjes, 
de mazzels!  

Chiro van 

14h-17h, 

neem 

zeker ook 

een lekker 

4-uurtje 

mee. 

 

Als je wil zien 

wat we van plan 

zijn om samen 

uit te steken, 

kom dan maar 
zeker meedoen!  



 



  



 



 

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  

 


