
Beste ouders, leden en sympathisanten,

Welkom bij het peeïkske van februari. Lees snel verder als je wilt weten wat de leiding deze maand 
weer in petto heeft voor je kind of jijzelf. Zaterdag 5 februari is het ook onze super gezellige 
fakkeltocht. Het wordt een super gezellig avondwandeling van 4km, dus zeker te doen. Iedereen 
is welkom vanaf 18u30. Er is dan ook de mogelijkheid om een fakkel te kopen. Om 19u vertrekken 
we vanuit de chiro. Daarna kan u nog een lekker drankje & snackje bij ons kopen en gezellig aan 
het kampvuur komen zitten. We blijven open tot 12u.

Vergeet uw Covid safe / herstelcertificaat en mondmasker niet.

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 februari  

 
Zaterdag  5 februari: 
Deze zaterdag is het onze jaarlijkse fakkeltocht. 
Iedereen is welkom voor een kleine tocht met achteraf 
een drankje aan het kampvuur. Meer info vind je hier 
elders in het pxke. Dit betekend ook dat het zondag 6 
februari GEEN chiro is.  

 

11-13 februari:  
De nieuwe maatregelen laten het ons toe om toch op weekend te gaan. Meer info 
hierover en hoe in te schrijven vind u in onze brief. Indien de brief niet is aangekomen of u 
nog vragen heeft mag u ons gerust een mailtje sturen.  

 

20 februari: 
Vandaag is het een hele dag chiro, dat betekend veel leuke spelletjes en misschien bakken 
we wel iets lekkers. Chiro van 10-17u. Vergeet geen middageten en 4 uurtje.  

27 februari: 
Vandaag spelen we een duel. Welke groep kan het meeste winnen? Chiro van 14-17u. 
vergeet je 4 uurtje niet. 

Groetjes, 

Mira, Lore, Eleni en Jef 
  



Pxke mazzels Februari 

6 februari 

Deze zaterdag is het fakkeltocht vanaf 18:30! 
We hopen jullie daar te zien! Deze zondag 
geen Chiro want we zijn nog aan het 
opruimen. 

13 februari 14u-17u 

Het is morgen Valentijn! Maar wij vieren dit 
alvast vandaag! Vergeet zeker geen 
vieruurtje mee te nemen! 

20 februari 10-17u  

Deze zondag is het terug de derde zondag van deze maand. Dat wil 
zeggen extra lange zondag! Vergeet zeker jullie lunchpakket en 
vieruurtje niet!! 

27 februari14u-17u  

Het is bijna carnaval! En daarom spelen we vandaag een spel in 
thema! Vergeet jullie vieruurtje niet! 

 

Groetjes Gitte, Joris, Lars en Michiel 

  



Pxke Februari
5/02: fakkeltocht

Deze zaterdag is het fakkeltocht vanaf 18:30! We 
hopen jullie daar te zien! Deze zondag geen Chiro 
jammer genoeg.

11/02-13/02: weekend

Joepie, we gaan op weekend!!! 

Vergeet jullie goed humeur zeker niet en alle 
andere info kan je vinden in onze brief in jullie 
mailbox.

20/02, 10u-17u: tocht

Vandaag gaan we weer op tocht, wil je 
weten waar we naartoe gaan en wat we 
gaan doen? 

Dan zal je vanaf 10h paraat moeten staan 
aan onze poort! Vergeet geen 4-uurtje en 
middageten

27/02, 14u-17u: bosspel

Haal jullie beste sluiptechnieken maar boven, 
vandaag spelen we nog eens een bosspel! 
Benieuwd wat net gaan doen? Kom dan zeker 
naar de chiro en vergeet je vieruurtje niet.

Groetjes, Loïc, Kato, Yenthe, Warre & Robbe



5 FEBRUARI
Deze zaterdag is het eindelijk onze langverwachte fakkeltocht! 
Kom samen met je Chiro-vrienden en je familie een gezellige 
wandeling maken en achteraf wat lekkers drinken. Meer 

13 FEBRUARI

20 FEBRUARI
Deze zondag is het een keertje Chiro van 10u tot 
17u

27 FEBRUARI

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



 
 

ZATERDAG 5 FEBRUARI: FAKKELTOCHT 
Vandaag is het fakkeltocht, jippieeee!!! 
Wij gaan op de fakkeltocht frituursnacks en 
snoepzakjes verkopen. 
Wanneer wij jullie verwachten en wie welke 
shift heeft enzo wordt allemaal nog doorgestuurt!  

 

ZONDAG 13 FEBRUARI: DE ENIGE ECHTE KETI-
MODESHOW 

Wie loopt er het beste op de catwalk en kan de mooiste outfits 
samenstellen? 

Dat zullen we vandaag zien in onze enige echt keti-modeshow! 
Chiro van 14u-17u en vergeet zeker geen 4-uurtje! 

 

ZONDAG 20 FEBRUARI: VERKOOP-TOCHT 
Vandaag gaan we verkopen, om zo veel mogelijk te kunnen verkopen, en dus geld te 
verdienen, doen we dit een hele dag! 
Chiro van 10u-17u, vergeet geen middageten en vieruurtje! 

 

 

VRIJDAG 25  ZONDAG 27 FEBRUARI: WEEKENDDDD! 
Het is zo ver, ons ketiweekend!!! 

Verdere info volgt zeker nog, maar hou de datum al maar vrij :)) 

 

 

 

 

HOPELIJK HEBBEN JULLIE ER EVEN VEEL ZIN IN ALS WIJ! 
JULLIE MEGA LEUKE KETILEIDING ;)) 

NELLE, RUBEN, RIK EN BILLIE 

  

 

 

 



FEBRUARI!! 

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

Zaterdag 5 februari:  

Allemaal welkom op de gezelligste avond van het hele chirojaar, de fakkeltocht!! Er zal vuur zijn, de 

verkocht, vanavond mogen wij GE-NIET-EN!) 

Meer info volgt!  

Zondag 13 februari:  

Wat is chiro zonder hevige spelen? Inderdaad, niet veel. Zo lang geleden dat we nog eens hevig 
gespeeld hebben, we zouden al bijna vergeten zijn wat dat nu weer is. Span je kuiten dus maar al op, 
want vandaag zullen wij jullie er dubbel en dik aan herinneren hoe je HEVIG speelt. Zoentjes  

We gaan wel voor een gewondloze zondag aub. Yay  

Zondag 20 februari:  

Poakt uwe frak, zeurgt veur guui schoeisel, pakt wa bokkes en een koekske en wa woater mee want 
 verschijnen als de klok 10e slaagt oep de chiro, oem 

dan stillekes aan met t trammeke te vertrekken. Mensen met een buspaske, neemt da mee, de rest 
regelen wei.  

Spannend eh, neur wer denkte gulle da we na gaan?  

Zondag 27 februari:  

Welke klassiekers hebben we dit jaar nog niet gespeeld maar mogen, volgens jullie, niet ontbreken in 
een chirojaar? Vandaag bepalen jullie mee de planning. Laat je mayonaise al maar draaien (is 
blijkbaar volgens Flore een spreekwoord om je hersenen in gang te zetten), graaf in je herinnering, 
gebruik je fantasie want wij weten ook ni meer wa we met 5 man elke zondag moeten doen, 
g*dver*eme!  

Neenee mopje, wij zitten nog BOORDEVOL ideeën, maar sparen die voor later .  

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

De dikste, plakkeriste, met zoveel speeksel als ge u kunt voorstellen,  

ZOENTJES  

F & L  

  



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 
 

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@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@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@chirobethanie.be 
Flore Wemers 
0492 87 10 15 
flore@chirobethanie.be  

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

   

                                                                                                                                                                                                    vb@chirobethanie.be 
Jan Ardies 
0496 69 54 48 
jan@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. 


