
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, leden, familieleden en anderen, welkom bij het tweede pxke van ons 

Chirojaar! 

 

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 ordekunnen brengen. Meer informatie hierover is te vinden op onze site 

chirobethanie.be onder de rubriek ‘Word lid!’. Alvast bedankt! 

 

Voor zij die het nog niet weten: wij gebruiken ook een Google Calendar waarop we onze 

afdelingsactiviteiten en evenementen invullen. U vindt die kalender hier: 

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.  

 

Verder vieren wij de 24ste van deze maand ook Christus koning, de jaarlijkse Chiro-feestdag. 

Meer informatie hierover staat in het pxke van je afdeling! 

 

Wij kijken alvast erg uit naar de komende maand, jullie hopelijk ook! 

Tot zondag! 

 Leiding Chiro Bethanie 

 

 

 

 

 

https://chirobethanie.be/


Niet Vergeten deze maand  

 

Het is ondertussen alweer november en dus is het hoog tijd 
voor 3 dingen.  
 
Ten eerste lidgeld, het lidgeld voor dit chirojaar bedraagt €35 
en mag worden gestort op BE40 9797 8946 9463 met 
vermelding van ‘Lidgeld + naam’. Zo weten wij ook van wie het 
lidgeld afkomstig is. Alvast bedankt.   
 

 
Ten tweede het wordt langzaamaan weer kouder en donkerder 
dus is het misschien geen slecht idee om een jas aan te doen als 
je naar de Chiro komt. Let er wel op dat deze natuurlijk ook vuil 
kan worden.  
 
 

Ten derde houden wij ook dit jaar een aantal werk/klusdagen 
op de Chiro. De eerste valt op 23 november. Heb je dus zin om 
de handen mee uit de mouwen te steken zodat 
de Chiro deftige lokalen blijft hebben kom dan zeker langs. 
Middageten wordt gratis en voor niks voorzien voor alle 
aanwezigen. 
 

  



RIBBELS  

  

  
Zondag 3 november:   

Vandaag gaan we ons goed vuil maken in het bos. 

Wil je weten welk leuk bosspel we gaan spelen? 

Kom dan zeker naar de chiro, vergeet geen 

vieruurtje!  

  

Chiro van 14u-17u  

 
 

Vrijdag 8 november - zondag 10 
november:   
Dit weekend is het RIBBELWEEKEND!   
 

We gaan samen spelletjes spelen, eten, slapen, 
… Kom zeker mee om de onderwaterwereld te 
ontdekken! Hopelijk hebben jullie er al 
evenveel zin in als ons, de brief met extra info 
volgt nog.  
  

  

 
 
 
Zondag 17 november:   
We gaan vandaag knutselen! Willen jullie weten wat? 
Kom dan zeker naar de chiro. Vergeet geen vieruurtje!  
  
Chiro van 14u-17u  
  
  

 

 

 

 

 

 

Zondag 24 november:   

Vandaag is het Christus Koning. We gaan een hele dag spelletjes 

spelen! Je hoeft geen vieruurtje of middageten mee te nemen, 

daar zorgen wij voor.  

  

Chiro van 10u-17u  
 



 



Rakwi’s in november  

3 november 14u-17u  
We starten deze maand met een uitdaging voor jullie. Als dit lukt is er kans op 
een prijs.  
Lukt dit niet dan verwachten wij, de leiding een tegenprestatie.  
Neem zeker en vieruurtje mee!  
 

 
 
 
10 november 14u-17u  
Deze zondag gaan we back to basics 
en met back to basics bedoelen we 
echt de basics.  
We hopen jullie te zien vanaf 2 uur 
met een vieruurtje en een leeg en 
proper conservenblik.  
 
 
 
 
 
 
 

 
17 november 14u-17u  
Vandaag gaan we iets doen met het random blik dat we 
jullie vorige week vroegen mee te nemen.  
vergeet geen vieruurtje en een hoop creativiteit mee te 
nemen.  
 
24 november 10u-17u  
vandaag is het christus koning en Chiro vanaf 10 uur. Middag eten wordt 
voorzien op de chiro.  
  

Aan de fantastische ouders van onze fantastische rakwi’s willen we nog 
zeggen dat de ouderavond op 23/11 doorgaat op de Chiro na de werkdag om 
20 uur.  
Groetjes van de Fantastische rakwi leiding.  
Joris, Gitte & Robbe  



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes, jullie aspitastische leiding! 

3 november 14-17h 

Zou je liever de tijd kunnen stilzetten of 

kunnen vliegen? Zou je liever je dagboek 

publiceren of een film maken van je meest 

gênante momenten? Dat zijn enkele vragen 

die deze zondag fantastisch inleiden want we 

spelen het fameuze dilemma-spel!    

10 november 14-18h 

Vandaag gaan we voor de eerste keer 

rond aan huis om onze biermanden te 

verkopen. Alvast reclame maken dus! 

Daarna keren we even terug naar de 

Chiro voor onze tweede pré-leiding 

van het jaar. 

    

17 november 13-18h 

Jullie tweede Aspi-zondag staat alweer 

op het programma. Maar deze keer 

voor de Mazzels en de Tito’s. Wij 

hebben er alvast alle vertrouwen in dat 

jullie dat super gaan doen! 

24 november 10-17h 

Vandaag is het de Chirofeestdag van 

het jaar: Christuskoning! En om dat te 

vieren voorzien wij het middageten en 

het 4-uurtje!  


