
Peeïkske Maart 
Beste ouders, leden en sympathisanten, 

Zaterdag 5 maart is het burgerecht. Omdat wij hier dan 
een hele dag voor bezig zijn, zal er zondag 6 maart geen 
chiro zijn.  

Deze maand is het voor iedereen op 20 maart 
gewoon chiro van 14u-17u  

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 in Maart 
zaterdag 5 maart 

Vandaag is het burgerrecht! Neem zeker heel je familie mee om de 
lekkerste burgers uit het land te komen eten bij ons. Verdere 
informatie is te vinden in de mail of in het 
pxke. 

 

13 maart  

We spelen een super cool politie en boef 
spel. Wie ben jij ? Wil je het te weten komen, 
kom dan zeker meedoen van 14h-17h. 
Vergeet geen 4-uurtje. 

 

20 maart 

Hoera! Hoera! Iets helemaal nieuw!  We doen een ribbel duel!  Een 
ribbel-duel van 14h-17h. Met een kleine pauze dus vergeet je 4-
uurtje zeker niet.  

 

 

27 maart 

Hebben jullie al een 
supergroot bosspel 
gespeeld? Wij gaan het 
vandaag met jullie doen. 
Zorg zeker dat je aanwezig 
bent vanaf 14h-17h. 

Vergeet geen 4-uurtje.  

  



 



Rakwi’s tijdens de maand maaRt 

ZateRdag 5 maaRt: buRgeRecht 

Vandaag is het buRgeRecht. hopelijk 
Zien we jullie allemaal 
VeRschijnen. dit betekent wel dat 
het Zondag 6 maaRt geen chiRo is.  

 

Zondag 13 maaRt, 14u-17u: Ruimtedag 

tot aan de steRRen, en daaR VooRbij! 
heb je je altijd al eens afgeVRaagd hoe 
het is om in een Ruimteschip te Zitten? 
Zijn aliens echt gRoen? kom het deZe 
Zondag allemaal te weten. VeRgeet 
geen astRonautenVoeR!  

 

Zondag 20 maaRt, 14u-17u: aspiZondag 

Vandaag komen eR enkele oRanje 
kindjes met ons meedoen. ben jij 
benieuwd wat Ze in petto hebben 
VooR jullie, kom dan ZekeR naaR 
de chiRo Vandaag. VeRgeet geen 
4u-tje. 

 

Zondag 27 maaRt, 14u-17u: weReldReis 

we hebben de Ruimte al VeRkend deZe 
maand, maaR onZe eigen aaRdbol 
nog niet. we maken een heuse 
weReldReis. pak je Valies en steek Ze 
Vol met ondeRbeoeken en een 
VieRuuRtje.  

 

wij hebben eR al enoRm Veel Zin in! 

gRoetjes, 

loïc, waRRe, Yenthe, kato en Robbe 



5 MAART
Deze zaterdag is het Burgerecht! 

Kom samen met famillie en vrienden genieten 
van een sappige burger en lekkere frietjes. 

Hopelijk zien we jullie allemaal daar! 

11-13 MAART
Jeej, eidnelijk ons eigen Tito-weekend!!

Benieuwd naar wat wij voor jullie in peto 
hebben? Zeker komen dan! 

Meer info te vinden in onze brief. 

20 MAART
Na lange tijd nog eens een gewone Chiro zondag. Om 

dat te vieren spelen we Risk in het groot! 

27 MAART
Na twee keer uitstel spelen we vandaag écht écht écht 

mijnenveld met een twist :)) . 
Dus als je eindelijk te weten wilt komen wat dat juist is, 

zeker naar de Chiro komen van 14u tot 17u! 

* TITO’S IN MAART *

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



Keti’s in maart 
 

5 maart – Burgerecht 

Vandaag is het burgerecht, dus kom maar heerlijke 

Hamburgers smikkelen. Zondag is het geen chiro! 

 

 

 

11 – 13 maart weekend? 

Ik vertrek op weekend en ik neem mee ….  

Dat lees je in de brief die je binnenkort aankrijgt! 

 

 

20 maart 

Vandaag spelen we weer een superleuk spel. Wil je weten 

wat we gaan doen, kom dan zeker naar de chiro. Chiro van 14 – 17! 

 

 

25 maart 

Vandaag bouwen we een feestje met de Aspi’s 

Chiro van 19 – 22, en vergis je niet, het is op een vrijdag! 

 

 

 

Super-Enthousiaste Groetjes van jullie leiding 

Ruben, Nelle, Billie en Rik 

  

 

 

 



Pxke maart 
 
Zaterdag 5 maart 17:30h-…. 
Yessssssss Burgerecht olé olé!!!! Jullie kunnen jullie inschrijven om lekkere hamburgers en 
nadien een lekker dessertje van de keti’s te komen eten in D’ouwe Kerk! Allen daarheen en 
pakt de fam ook zeker mee!  
 

 
 
Zondag 13 maart 14h-17h. 
Wat is de hoofdstad van België? Hoeveel poten heeft een spin?  …… wij gaan quizzen 
(natuurlijk niet zo een makkelijke vragen als deze….) Dus pakt diejen trivial pursuit maar  al 
uit de kast om al wat te oefenen!!!!  

 
 
Zondag 20 maart 13h-17h. 
Olékes, vandaag aspsizondag!!!! Mega super crazy spannend!!!!! Kom zeker al om 13h!  

 
 
Vrijdag 25 maart JAJA OP EEN VRIJDAG!!! 19h-22h.  
I say disco, you say party….. disco disco…….party party!!!! 
Yessss jullie horen het goed een feetje samen met de keti’s! Smeer die dansbenen maar al in 
want wij gaan shaken in de grote zaal!!!  

 
 
PS: leefweek zal zijn van Zondag 17 april in de avond tot Zaterdag 23 april.  
 
 
Hopelijk is het al ietsjes beter weer 😊.  
Heel veel zoentjes!!!!! 
 
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  

   


