PXKE 3
Beste leden, ouders, familieleden en andere!
De start van een nieuwe maand betekent ook een nieuw Pxke. December is de maand van
feestdagen en ook van 3 chirozondagen! 26 december is het tweede kerstdag en daarom
doen wij dus geen chiro dan.
Wij hebben er alvast veel zin in!
Groetjes,
De leiding
Nog wat reclame:
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 terug vinden.
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 vindt je hier
chirobethanie.be/steunen

Ribbels December
5 December:
Joepiieee de Sint komt vandaag naar de Chiro!! Wil jij vandaag samen
met de Sint spelen? Kom dan zeker naar de Chiro van 14h- 17h en
vergeet je vieruurtje zeker niet.

12 December:
Vandaag spelen we bosspelletjes. Mira en Lore kunnen niet komen vandaag want die
moeten leren, maar er komt een SUPER LEUKE vervanging. Wil je weten wie? Dan moet
je naar de Chiro van 14h- 17h komen. Vergeet zeker geen
vieruurtje.

19 December:
Het is bijna kerst en wij gaan knutselen. Alles vandaag is in
kerst thema!! Zodat je alles extra mooi kan versieren
tijdens de feestdagen. Neem je creativiteit mee naar de
Chiro van 14h- 17h en vergeet geen vieruurtje.

26 December:
Ooohh vandaag is het geen Chiro :((( jammer. Maar jullie hebben wel vakantie dus geniet
ervan. Wij zien jullie snel wel terug.

Groetjes de ribbelleiding,
Eleni, Jef, Mira en Lore

Pxke Mazzels December
5 december: van 14-17u
Daar wordt aan de deur geklopt, wie zou het zijn?
Sinterklaas! Samen vieren we Sinterklaas op de chiro.
Vergeet zeker geen vieruurtje

12 december: 14-17u
Vandaag gaan jullie je
hersenen nodig hebben.
We gaan quizzen!
Wie is er hier de slimste? Neem een vieruurtje mee.

19 december: van 14-17u
Wat doen we op de 3de zondag
van de maand? Op minitocht
gaan natuurlijk! Neem zeker:
drinken en een vieruurtje mee.

26 december:
Omdat de vakantie begonnen is en het
ook 2de kerstdag is, is het geen chiro ☹
. Maar we zien jullie graag het
laatste weekend van de kerstvakantie terug. 😊

Rakwi’s in December
05/12
Daar wordt aan de deur geklopt, wie zou het zijn?
Sinterklaaaas! Samen vieren we Sinterklaas op de chiro van 14u tot 17u.

12/12
Deze zondag gaan we strijden voor de beste plaats tijdens een
laddercompetitie. Wie zal er winnen? Om dat te weten, moet je mee
komen strijden op de chiro van 14u tot 17u.

19/12
Yer a wizard Harry! Deze zondag staat in thema van Harry
Potter. Verkleed komen als heks of tovenaar is vrijblijvend, maar
mag altijd! We wachten jullie op in Hogwarts (de chiro) van 14u
tot 17u.

28/12
Jeeej, tijd voor de mooiste tijd van het jaar! Wees welkom
op ons Rakwi Kerstfeest. Extra brief met info volgt nog.

Groetjes
Robbe, Yenthe, Warre, Loïc, Kato

ZATERDAG
4 DECEMBER
Vanavond vieren we de
verjaardag van de Sint op onze
fantastische Sint-fuif.
Samen met de Keti’s en de
Aspi’s maken we er een
legendarisch feestje van dus
zeker komen!
Begin en einduur volgen nog.

VRIJDAG
10 DECEMBER
Trek maar donkere kleren aan
vanavond want we spelen
inbrekertje!
Wij zijn alvast benieuwd of
jullie kunnen winnen van de
bewaking...
Chiro van 19u-21u30.

ZATERDAG
18 DECEMBER
Vandaag bouwen we een
lekker warm vuurtje tegen de
kou en maken we hierop ons
eigen eten klaar.
Ook zin in een late night
snack? Kom dan zeker af!
Chiro van 19u-21u30.

ZONDAG
26 DECEMBER
Omdat de feestdagen volop
bezig zijn is het dit weekend
helaas geen Chiro :(( .
Maaaar we houden wel een
fantastisch kerstfeestje!
Meer info volgt nog.

Veel succes met jullie examens!!
Lies, Gijs, Toon & Katrijn

Keti’s in december
Za 4 december
Vandaag is het onze jaarlijkse sintfuif
Zeker komen dus!!! Meer info volgt nog!

Zo 12 december
We spelen vandaag een ochtendspel!
Chiro van 10u – 12u

Za 18 december
Vandaag spelen we een spel met onze
oranje vrienden. Chiro van 19:30 – 22:00

Za 26 december – 27 december
Vandaag vieren we de geboorte van onze goede
vriend Jezus!! Vergeet geen slaapzak!
Chiro van 20:00 – 12:00, maar meer info volgt nog!

Veel feestelijke groetjes
Ruben, Nelle, Billie en Rik

Omg!! Het is alweer december, time flies when you’re having fun…
Op de planning voor december:

Zaterdag 4 december:
SINTFUIF!!!!
Oh jawel, het beste feestje van heel het jaar! Trek jullie dansschoenen aan en wees nog braaf, en dan
kunnen we samen beginnen aftellen. Verdere info volgt (qua uur enz).

Zaterdag 11 december:
Eerst en vooral heel veel succes met jullie examens, ten tweede kom zeker naar de chiro want er valt
cash te verdienen. Chirokleren zijn vanavond niet nodig, misschien scoor je net beter als jullie in pak
verschijnen.
Chiro van 20:30h - 22:30h

Zaterdag 18 december:
Nog even doorzetten jongens!!! Jullie zijn er bijna! Allemaal welkom om je even (terecht) te komen
ontspannen op de chiro van 19:30h - 22:00h.

28 december:
VROLIJK KERSTFEEST!!! En ja, ook wij gaan kerst vieren, maar eerst: werken!

We proberen vandaag de laatste Côte d’or pakketten te verkopen door deur aan deur te gaan. We
spreken af op de chiro om 10:00h. Vergeet geen lunchpakket!! Na onze (hopelijk) succesvolle
verkoop voorzien wij avondeten en kan ons kerstfeestje echt beginnen. Einde: 29 december om
11:00h. Vergeet dus geen slaapzak, pyjama en toiletgerief!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het eerste deel van het chirojaar zit er dan al op, CRAZYYY
Nogmaals: time flies when you’re having fun

Kusjes!! F&L

Leidingsploeg Chiro Bethanie
Ribbels
Jef Leyssens
0491 71 86 16
jef@chirobethanie.be

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

mazzel@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
Robbe Symoens
0468 25 94 03
robbe@chirobethanie.be

rakwi@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

Tito’s

tito@chirobethanie.be

Katrijn Vermeesch
Gijs Peeters
(groepsleiding)
0494 68 89 45
0493 53 23 33
gijs@chirobethanie.be
katrijn@chirobethanie.be

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

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

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

keti@chirobethanie.be
Ruben Verwerft
0493 03 09 20
ruben@chirobethanie.be

Aspi’s
Flore Wemers
0492 87 10 15
flore@chirobethanie.be

Nelle De Clerck
Rik Verberck
0492 85 72 74
0495 79 26 86
nelle@chirobethanie.be rik@chirobethanie.be

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

Vb’s
Jan Ardies
0496 69 54 48
jan@chirobethanie.be

Yenthe Milbouw
0477 86 21 29
yenthe@chirobethanie.be

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

Je hebt het einde gehaald, joepie!!!!
Als beloning mag je dit tekstje lezen.

