
 

Beste ouders, leden en sympathisanten, 

Het is zover: het laatste pxke van het jaar      Tijd om er nog eens goed in te vliegen dus! In 
de maand juni staan er weer een hoop toffe activiteiten op de planning. 

Nog niet ingeschreven voor ons kamp van 21-31 juli? Doe dit dan nog snel voor 1 juli en krijg 
een vroegboekkorting van €10. Alle info hierover vind je op onze website: 
https://chirobethanie.be/kamp-neeroeteren-2022/  

 

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  



25 juni: Uitstap en Barbecue! 

Stap 1: Uitstap 

Naar goede traditie gaan we ook dit jaar weer op uitstap naar de Mosten, om het chirojaar 
in schoonheid af te sluiten (en daarna te beginnen aftellen naar het kamp).  

We vertrekken dit jaar om 10u in uniform aan de chiro met auto’s (half uurtje rijden). Graag 
vragen we hiervoor jullie hulp (zie onderaan). We komen rond 17u terug op de chiro, begint 
de barbecue (stap 2) of kunnen jullie naar huis (oooooohhhh ).  

Wat hebben we nodig op de uitstap? 

• Zwembroek/badpak/bikini (kan voor de gemakkelijkheid al onder de kleren 
aangedaan worden, maar er zijn ook kleedhokjes aanwezig) 

• Een handdoek 

• Middageten 

• Een vieruurtje 

• Meer dan genoeg drinken (het kan al eens erg warm zijn) 

• Zwembandjes  

• Zonnecrème en eventueel regenjas (hopelijk niet) 

 

 

Stap 2: Barbecue 

Uiteraard zijn jullie ook allemaal van harte uitgenodigd op onze BBQ.  
Die vindt zoals altijd plaats op de chiro, en start na de uitstap.  
Het belooft alvast een erg gezellige en smakelijke avond te worden! 

 

 

 

 

Tot slot en erg belangrijk: inschrijven maar! 

Via onderstaande link kunnen jullie je inschrijven voor de uitstap en om te rijden zodat we er 
ook effectief geraken (alvast bedankt!).  

https://forms.gle/QmPo3rCN6QkimL5b8  

DE LINK VOOR HET INSCHRIJVEN VOOR DE BBQ VOLGT NOG! 



He� li� va� Chir� Bethani�
Ben jij ook altijd benieuwd naar wat er met de foto’s gebeurt die
getrokken worden op kamp, ribbel weekend, kampweekend, een zondag,...
Je kan ze allemaal bekijken op flickr!

Wat moet je doen?
1. Dowload de app Flickr of ga naar de website flickr.be
2. Maak een account aan (heel simpel, helemaal gratis)
3. Zoek naar het account ‘Chiro Bethanie’ bij ‘people’
4. Stuur een volgverzoek
5. Let op! je bent nog niet klaar
6. Je stuurt nog een E-mail naar foto@chirobethanie.be met

je gebruikersnaam en wie je bent, zo weten wij dat we alleen mensen van onze chiro
toegang geven tot de foto’s



Ribbels in juni 

 

Zondag 5 juni  

Vandaag reizen we de wereld rond. We doen dus reisje rond de 
wereld, maar geen gewone. Het is een outside editon. Wil je 
weten hoe we dit gaan spelen? Kom dan zeker van 14u -17u 
naar de chiro. En vergeet geen 4-uurtje, dat heb je zeker nodig 

om de wereld rond te reizen😊  

 

Zondag 12 juni  

Vandaag moeten jullie jullie creatieve zelf in jullie naar 

boven halen. Ben je klaar om te dansen, te zingen, te 

springen en te acteren kom dan zeker naar de chiro van 

14u-17u. Vergeet geen 4-uurtje voor tijdens de show. 

 

 

Zondag 19 juni 

Vandaag  spelen we nog eens een groot bosspel. Ben je benieuwd naar 

hoe je het bosspel moet gaan spelen? Kom dan zeker naar de chiro van 

14u-17u. Vergeet geen 4-uurtje als krachvoer.   

 

Zaterdag 25 juni   

Jeeeejjj vandaag gaan wij op uitstap met heel de chiro. Rarara naar waar gaan wij… ?  

De Mosten. Info hierover staat in het pxke zelf. Maar 

kom zeker naar de chiro om 10u en in de avond kan 

je op de chiro smullen van een lekkere BBQ. Neem 

dus zeker je zwemkleren mee en iets om te eten in 

de middag en als 4-uurtje, ook veel drinken 

meenemen.  

 

Wij kijken er alvast heeel erg naar uit. Tot dan!! 

Groetjes de Ribbelleiding  

Eleni, Rik, Mira, Jef en Lore  

  



Pxke mazzels Juni 

5 juni 14u-17u  

Vandaag wordt onze enige echte legerdag! Deze zullen we 

doorbrengen in het bos dus vergeet zeker geen bosbestendig 

vieruurtje! 

12 juni 14u-17u 

Het begint tegenwoordig toch al best wat 

warmer te worden, dus gaan we vandaag 

waterraketten maken! Vergeet zeker geen lege 

fles waar iets met prik heeft ingezeten en een 

vieruurtje mee te nemen! 

19 juni 14u-17u 

Deze zondag gaan we voor de laatste keer op mini tocht! Vergeet 

zeker geen stevige stapschoenen en vieruurtje! 

ZATERDAG 25 juni 10u-17u   

Vandaag is de laatste Chiro dag voor het kamp en 

deze gaan we vieren! We gaan naar de Moste en 

houden daarna een BBQ! Verdere info volgt nog!  

 

Groetjes Gitte, Joris, Lars en Michiel 

  



 

Pxke rakwi’s juni 

De laatste maand van het jaar staat weer voor de deur, joepie bijna vakantie (en kamp)!  

Om die laatste maand ook te overleven hebben wij weer een aantal bangelijke programma’s 

voor jullie klaar staan, zeker komen dus! 

 

Zondag 5/6, 14u-17u: 

Waterspelletjes 

Wie zomer zegt, zegt veel te warm. Wie veel te 

warm zegt, zegt afkoeling. Dat gaan we dan ook 

doen vandaag. Een handdoek en eventueel 

zwembroek/badpak komen vast en zeker van 

pas. En vergeet zoals altijd zeker geen vieruurtje 

en je goed humeur. 

 

Zondag 12/6, 14u-17u: Feestzondag 

Ben jij ooit al eens jarig geweest? Of ben je ooit al eens langs 

geweest bij iemand die jarig is? Dan weet je zeker wat een 

feest is! Als je dat niet weet, geen probleem en ontdek het 

vandaag bij ons op de chiro! Wat er valt te vieren ontdek je 

dan.  

 

 

 

 

Zondag 19/6, 14u-17u: Sjorren 

Palen, touw, zweet en creativiteit. Dat klinkt als 

muziek in de oren. Vandaag gaan we sjorren. 

Benieuwd wat we gaan maken? Kom dan zeker 

naar de chiro vandaag! Vergeet geen vieruurtje 

en trek je Chirosjort maar aan        

 

Zaterdag 25/6, 10u-17u: uitstap en BBQ 

Vandaag is weer onze uitstap en BBQ om het jaar mooi af te sluiten.  

Meer informatie vind je ergens anders in het pxke! 

 

 

 

 

 

 

 

Avontuurlijke groetjes en tot op kamp! 

Warre, Kato, Yenthe, Loïc en Robbe 

 



VRIJDAG 3 JUNI

Omdat België het vanavond tegen Nederland 
opneemt in de UEFA nations league, houden wij een 

Battle van de Lage Landen om alvast in de sfeer te 
komen. Chiro van 19u-21u.

ZATERDAG 11 JUNI

Vandaag spelen we een spannend avondspel om even 
examenstres te verlichten. Chiro van 19u-21u30. 

Deze avond gaan we nog eens gezellig 
samenzitten rond een vuurtje en wat eten. Dit is 
onze laatste activiteit met enkel de Tito’s (kamp 
niet meegereknd natuurlijk ;)) dus zeker komen! 

Chiro van 19u-21u30. 

Eindelijk onze langverwachte uitstap naar de Moste! 
Daarmee sluiten we een fantastisch Chirojaar op een 

mooie manier af.  Meer info vooraan in het pxke.

Dat was het dan voor dit Chirojaar,.. Wij hebben er 
enorm van genoten, Hopelijk jullie ook!

Groetjes en tot op kamp,
Toon, Gijs, Lies & Katrijn

ZATERDAG 18 JUNI

ZATERDAG 25 JUNI

*TITO’S IN JUNI*



PXKE KETI’S JUNI 

5 juni – 10u tot 12u 

Vergeet die onnozele leerstof vant school die ge toch nooit meer gaat gebruiken. Lang leve 
onnozele feitjes in onze quiz!  

 

11 juni – 19u30 tot 21u30 

Samenspel met de Aspi’s, jeeeuuujj !!  

 

17 juni – 19u30 tot 21u30 

Tijd voor een leuke filmavond!! Stuur keuzes maar door in de groep.  

 

25 juni – Hele dag 

Vandaag gezellig naar de Mosten en de examens vergeten! 

 
Groetjes, de Ketileiding 
Billie, Nelle en Ruben 

  



Pxke Juni 
 

De allerlaatste maand als aspi damn Daniell….. niet getreurd na Juni komt Juli dat betekend= 
Zomervakantie, Kroatië ennnn Chiro kamp!!!!! 

 
 
Zaterdag 4 Juni  
Heeeel spannend allemaal, jullie zijn waarschijnlijk al kei hard aan het leren voor de 
examens. Dat verdiend pauzeeeeee kom naar de chiro van  
19:30h-21:30h.  

 
Zaterdag 11 Juni 
Het is blauw en het begint met de letter K en eindigt met eti, RA RA RA wat is het??? 
Neeeee geen rakwi’s, ook geen mazzels ook geen ribbels en ook geen tito’s. GOHHH 
MOEILIJKKKKK. Als je wilt weten wat het is kom dan naar de chiro van 19:30h-22:00h.  

 
Zaterdag 18 Juni  
EJ woow howw de vakantie komt dichterbij, YASSSSSS.!!!!!!! Dit is de laatste chiro dag met 

onssss 7. (De tijd gaat snel, als het leuk is hé      ) chiro van 19:30h-22:00h. 

 
Zaterdag 25 Juni 
Eindelijk relaxen, pak de roddelboekjes, zonnecrème, zwemgerief maar al mee want wij gaan 
naar de mosten met heel de chiro!!!  Avonds kunnen jullie genieten van den BESTE BBQ 
EVER!!! Uren volgen nog  
 
 
 
Mannenkessss, komaan kei hard knallen met die examens!!!!! Komt helemaal goed, wij 
hebben er alvast heel veel vertrouwen in !!!!!!  ZOENTJES L&F  
 



eidingsploeg 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  

Rik Verberck 
0495 79 26 86 
rik@chirobethanie.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  

   

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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