PX’KE OKTOBER

Volg ons op facebook voor op
de hoogte te blijven van al onze
evenementen en andere
dingen!
Chiro Bethanie

Tegenwoordig zitten wij ook op
Instagram. Hier komen leuke
sfeerbeelden van de zondagen
op.
Chiro Bethanie

Op onze website kan je alle pxkes (dit
boekje) en nog veel meer nuttige info
terug vinden.
Chiro Bethanie

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

Je kan de chiro kosteloos
steunen dankzij Trooper . Wil je
hier meer info over, deze vindt
je hier:
Chiro Bethanie

DIA-AVOND 2022: kamp
Neeroeteren

Wat?
We blikken met heel de Chiro samen terug op een onvergetelijk
kamp met een hele hoop foto’s en sfeerbeelden.

Wanneer?
Zaterdag 8 oktober 2022 van 19u30 tot +/- 21u30.

Waar?
Gewoon op onze Chiro: Ploegsebaan 273, 2930 Brasschaat

Dorstje?
Wij verkopen snacks en een drankje voor tijdens de foto’s.

Vragen?
leiding@chirobethanie.be

RIBBELS IN OKTOBER
25 september 2022
Vandaag leren we elkaar beter kennen
en spelen we kennismakingsspelletjes.
Chiro van 14u-17u, dus vergeet zeker geen vieruurtje!
Dit kan bijvoorbeeld een koek of een stuk fruit zijn.

2 oktober 2022
Wie is er de beste ribbelpiraat?
Kom in je beste piratenkostuum naar de Chiro
en we zullen het zien tijdens ons groot piratenspel!
Chiro van 14u-17u, dus vergeet geen vieruurtje!

8 oktober 2022
Vanavond is het onze jaarlijkse dia-avond.
Dit is vooral voor de ribbels die vorig jaar mee zijn
geweest op kamp.
We kijken naar foto’s van en denken terug aan hoe
geweldig ons kamp was. Voor de nieuwe ribbels is
dit dus niet zo heel interessant, maar iedereen blijft welkom!
Meer info staat bovenaan het px’ke.

16 oktober 2022
Vandaag gaan we een ‘back to basics’.
Kennen jullie onze vaakst gespeelde Chirospelletjes al?
Denk maar aan spelletjes als buske stamp,
vlaggenstok en nog veel meer classics!
Kom jij ook?
Chiro van 10u-12u.

23 oktober 2022
Een hele zondagmiddag kringspelletjes?
Kan alleen maar leuk zijn, toch?
Kom jij mee spelletjes spelen zoals tik tak boem,
pang pang, kat en muis en nog veel meer?
Chiro van 14u-17u, vergeet geen vieruurtje!

30 oktober 2022
Heb jij graag al eens alle hoeken, zeeën en
bergtoppen van de wereld willen zien?
Kom dan zeker naar de Chiro vandaag,
want wij spelen reisje rond de wereld!
Chiro van 14u-17u, vergeet geen vieruurtje!

VELE RIBBELGROETJES, EN TOT ZONDAG!
HELENA, TOON, WARRE EN BILLIE!

LEIDINGSPLOEG CHIRO BETHANIE:
Ribbels: ribbel@chirobethanie.be

Billie De Sterck:
(groepsleiding)
0485 89 42 16
billie@chirobethanie.be

Helena Leyssens:
helena@chirobethanie.be

Toon Van Dyck:
toon@chirobethanie.be

Warre Tijsmans:
warre@chirobethanie.be

Lies Leyssens:
lies.l@chirobethanie.be

Lukas Leyssens:
(groepsleiding)

Nelle De Clerck:
nelle@chirobethanie.be

Mazzels: mazzel@chirobethanie.be

Eleni Van Gils:
eleni@chirobethanie.be

lukas@chirobethanie.be
Rakwi’s: rakwi@chirobethanie.be

Elise Hertogs:
elise@chirobethanie.be

Jef Leyssens:
jef@chirobethanie.be

Gijs Peeters:
gijs@chirobethanie.be

Lore Van Looy:
lore@chirobethanie.be

Lies Peeters:
lies@chirobethanie.be

Michiel Ost:
michiel@chirobethanie.be

Wiebe De Clerck:
wiebe@chirobethanie.be

Joris Pemen:
joris@chirobethanie.be

Mira Leyssens:
mira@chirobethanie.be

Yenthe Milbouw:
yenthe@chirobethanie.be

Lars Van’t Slot:
(groepsleiding)
0493 68 97 66
lars@chirobethanie.be

Loïc Swysen:
loïc@chirobethanie.be

Tito’s: tito@chirobethanie.be

Kato Van Grimbergen:
kato@chirobethanie.be
Keti’s: keti@chirobethanie.be

Flore Wemers:
flore@chirobethanie.be
Aspi’s: aspi@chirobethanie.be

Katrijn Vermeesch:
katrijn@chirobethanie.be

VB: vb@chirobethanie.be

Connie Van Ballaert:
connie@chirobethanie.be

Vic Van Dyck:
vic@chirobethanie.be

