
Beste leden, ouders, familieleden en anderen! 
Welkom in de tweede maand van dit fantastische Chirojaar. 

Onze leidingsploeg heeft weer heel wat leuks voor jullie in petto,  
lees dus zeker verder!  

 
Indien dit nog niet gebeurd is, willen wij jullie er eerst aan herinneren €35 lidgeld over te 
schrijven op het volgend rekeningnummer: BE40 9797 8946 9463 met vermelding van 
“Naam – Afdeling” 

Vergeet ons ook niet te volgen/steunen op volgende platformen: 

Volg ons op facebook voor op de 
hoogte te blijven van al onze 
evenementen en andere dingen! 
facebook.com/chirobethanie 

Tegenwoordig zitten wij ook op 
Instagram. Hier komen leuke 
sfeerbeelden van de zondagen op. 
instagram.com/chirobethanie     

Op onze website kan je alle pxkes 
(dit boekje) en nog veel meer 
nuttige info terugvinden. 
chirobethanie.be  

Ook zetten wij al onze 
activiteiten zo goed mogelijk in 
Google Calender. Deze kan je ook 
aan je eigen kalender toevoegen 
chirobethanie.be/kalender  

Je kan de Chiro kosteloos 
steunen dankzij trooper.be . Wil 
je hier meer info over, deze vind 
je hier chirobethanie.be/steunen  

https://www.facebook.com/chirobethanie
http://www.instagram.com/chirobethanie
https://chirobethanie.be/
http://www.chirobethanie.be/kalender
http://www.trooper.be/
http://www.chirobethanie.be/steunen




 

 
Ribbels in november 

7 november:  
De leiding is zelf op weekend, dus vandaag is het GEEN chiro jammer genoeg. 
 
14 november:  
We spelen een super leuk levend ganzenbord! Kom 
zeker meespelen. Chiro van 14h-17h, vergeet geen 
koekje en drankje. 

 
 
21 november: Christus koning  

Vandaag gaan we samen spelen met andere kindjes. Ben je 
benieuwd wie? Kom dan zeker naar de chiro van 11h-17h. 
(verdere info volgt nog) 
 
 

 
28 november:  
We gaan vandaag eens kijken wie er heel goed is in bosspelletjes. Ben je zelf 
benieuwd, kom dan zeker naar de chiro van 14h-17h, vergeet geen koekje en 
drankje. 
 
!! Houd zeker 11-13 februari vrij, want dan gaan we op ribbel weekend !! 
 

groetjes,  
Eleni, Jef, Lore en Mira 
 
 



Pxke mazzels November 

 

7 november 

Deze zondag is het geen Chiro want de leiding is op weekend. 

 

14 november 14u-17u  

Vandaag hebben we onze eigen mini 
olympische spelen. We zullen eens zien 
wie van ons de sportiefste Mazzel is! 
Vergeet zeker geen sportief vieruurtje. 

 

21 november 11u-17u  

We gaan vandaag feest vieren want het is Christus Koning!! Dit doen  

we samen met kindjes van een andere Chiro. Ben je benieuwd wie?  

Kom dan zeker van 11h-17h 

 

28 november 14u-17u 

Vandaag gaan we op avontuur in het bos, neem 
zeker een bosproef vieruurtje mee! 
 

 

Groetjes Gitte, Joris, Lars en Michiel 



 

🍄🍁🍂Rakwi’s in November 🍂🍁🍄 

7 nov:  

geen chiro ☹ 

Dit weekend is de hele 

leidingsploeg op team-building en 

is het jammer genoeg geen Chiro. 

Eet thuis maar je vieruurtje. 

 14 nov 14u-17u:  

Spelletjes in het groot 

Heb je altijd al eens tegen een 

gans van 5m hoog willen 

vechten of erger jij je soms aan 

andere mensen? Kom dan nar 

de Chiro en vergeet zeker je 

vieruurtje niet.  

 21 nov 11u-17u:  

Christus Koning 

Hiephiep Hoera! Het is vandaag 

de feestdag van de Chiro en dit 

moeten we vieren. Neem zeker 

een vieruurtje mee en meer 

info volgt nog.  

 21 nov 14u-17u:  

De Grote Rakwi-Race 

3,2,1, START! Wie van jullie is 

het allersnelste en wie heeft de 

beste raceskills? Kom er 

vandaag achter op de Chiro en 

vergeet geen brandstof voor 

jezelf! 
 Groetjes,  

Loïc, Warre, Yenthe, 

Kato & Robbe 



7 NOVEMBER 
Vandaag is het helaas geen Chiro omdat jullie leiding aan het 
bonden is op teambuildingsweekend :( . 
Rust dus maar goed uit dan gaan we er volgende week terug 
tegenaan!! 

14 NOVEMBER
Deze zondag houden we onze eerste inzamelactie om 
een EXTRA leuk Chirojaar te hebben. Daarvoor gaan 
we deur aan deur dus haal je beste verkooppraatjes al 
maar boven!

21 NOVEMBER
Jeeej vandaag is het feest want het is de enige echte 
Chirofeestdag: Christus Koning. Om deze gelegenheid te 
vieren houden we Chiro van 11u-17u samen met onze 
vrienden van Chiro Driehoek!

27 NOVEMBER
Hebben jullie ook gemerkt dat ons Tito-lokaal iets mist? 
Want wij vinden van wel. Daarom gaan we dat vandaag 
samen personaliseren en pimpen tot het coolste lokaal 
van onze Chiro! ( leidingskot niet meegerekend ;) ) 

Groetjes en tot zondag!!
Lies, Gijs, Toon & Katrijn

*T

ITO’S IN NOVEMBER*



Dag liefste ketietjesss! 

Dit gaan we doen in November: 
 

 

Zondag 7 November:  

Ooooohhhhhh super mega jammer, 

maar vandaag is het geen Chiro :((( 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 14 November: 
Vandaag gaan we terug naar de prehistorie 

en maken we ons eigen vuur! 
Chiro van 14u-17u en vergeet geen vieruurtje! 

 

 

 

 

Zondag 21 November:  
Jaja jongens, het is weer van dat! 

Christus Koning tijd! 

We weten dat jullie dat niet leuk denken te vinden, 

maar kom toch maar om onze Chiro te verdedigen! 

Chiro van 11u-17u en vergeet geen vieruurtje en uw fiets! 

 

 

 

Zondag 28 November: 
Jaja, het is weer zover… 

Wij gaan verkopen!!! 

Deze keer iets veel cooler dan wc-rollen, 

maar als je wilt weten wat, zul je zelf moeten komen! 

Chiro van 14u -17u en vergeet geen vieruurtje! 

 

 

 

Wij hebben er alvast suuuper veel zin, hopelijk jullie ook! 

Jullie fantastische keti-leiding: 

Nelle, Ruben, Rik en Billie 



Challass lieve Aspi’s 

November 
 
7 november 

De leiding heeft dit weekend pret-weekend gehad en wij moeten nog wat bekomen hiervan…       

Dussss jammer genoeg geen Chiro vandaag     . Geniet nog van de jullie laatste vakantie dag!!!! 

 
 
 
14 november 
Vandaag gaan we iet hevig doen. Wat juist??? Dat ziede dan allemaal wel!!!! 
Chiro van 14h-17h 

   (nene nooo stresss dit doen we al zeker NIET!!!) 
 
21 november 
Vandaag is het Christus Koning met Chiro Driehoek. Natuurlijk gaan wij laten zien dat den Bethanie  
veeeel beter is als den Driehoek, dus zeker komen!!!!!! 
Chiro van 11h-17h vergeet geen middageten!!!! 

 
 
28 november 
Hopelijk zijn jullie een beetje creatief want wij gaan vandaag knutselen 
 (alleja of toch proberen…..)!!!!  
Chiro van 14h-17h 

 
 
Houdoeeee!!!! Veel liefs, 
 de allerleukste Aspi leiding!!!!! 
L&F 



 
Leidingsploeg Chiro Bethanie 

Ribbels                                                                                                                                                                        ribbel@chirobethanie.be  
Jef Leyssens 
0491 71 86 16 
jef@chirobethanie.be  

Eleni Van Gils 
0471 12 96 80 
eleni@chirobethanie.be  

Mira Leyssens 
0472 02 65 59 
mira@chirobethanie.be  

Lore van Looy 
0499 84 37 54 
lore@chirobethnie.be  

 

Mazzels                                                                                                                                                                     mazzel@chirobethanie.be 

Lars Van’t Slot 
0493 68 97 66 
lars@chirobethanie.be  

Joris Pemen 
0472 65 17 98 
joris@chirobethanie.be  

Gitte Dockx 
0473 27 72 01 
gitte@chirobethanie.be  

Michiel Ost 
0492 84 10 08 
michiel@chirobethanie.be  

 

Rakwi’s                                                                                                                                                                                       rakwi@chirobethanie.be 

Robbe Symoens 
0468 25 94 03 
robbe@chirobethanie.be  

Loïc Swysen 
0471 49 60 03 
loïc@chirobethanie.be  

Kato Van Grimbergen 
04 68 50 96 69 
kato@chirobethanie.be  

Warre Tijsmans 
0472 79 52 76 
warre@chirobethanie.be  

Yenthe Milbouw 
0477 86 21 29 
yenthe@chirobethanie.be  

Tito’s                                                                                                                                                                                               tito@chirobethanie.be 

Katrijn Vermeesch 
(groepsleiding) 
0493 53 23 33 
katrijn@chirobethanie.be  

Gijs Peeters 
0494 68 89 45 
gijs@chirobethanie.be  

Toon Van Dyck 
0492 39 05 25 
toon@chirobethanie.be  

Lies Leyssens 
0478 61 97 22 
lies.l@chirobethanie.be  

 

Keti’s                                                                                                                                                                                               keti@chirobethanie.be 

Billie De Sterck 
(groepsleiding) 
0485894216 
billie@chirobethanie.be  

Ruben Verwerft 
0493 03 09 20 
ruben@chirobethanie.be  

Nelle De Clerck 
0492 85 72 74 
nelle@chirobethanie.be  

Rik Verberck 
0495 79 26 86 
rik@chirobethanie.be  

 

Aspi’s                                                                                                                                                                                             aspi@chirobethanie.be 

Flore Wemers 
0492 87 10 15 
flore@chirobethanie.be  

Lies Peeters 
0486 26 30 74 
lies.p@chirobethanie.be  

   

Vb’s                                                                                                                                                                                                    vb@chirobethanie.be 

Jan Ardies 
0496 69 54 48 
jan@chirobethanie.be 

Connie Van Ballaert 
0470 72 74 70 
connie@chirobethanie.be  
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