
 

 

 

 
 

 

 

DECEMBER 

Fijne feesten  



  

 

 

 

Volg ons op facebook om 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 

 

https://www.facebook.com/chirobethanie/
https://www.instagram.com/chirobethanie/
https://chirobethanie.be/
https://chirobethanie.be/kalender/
https://www.trooper.be/nl
https://chirobethanie.be/steunen/


 

  



SCHAATSEN 
Wij gaan schaatsen! 

Voor deze super mega leuke activiteit spreken we zondag 18 december om 9u 

af aan de Chiro. Hier komen we ook om 12u weer aan. 

We gaan schaatsen in Antarctica. 

Nee, hiermee bedoelen we niet de Zuidpool, maar wel een schaatsbaan in 

Wilrijk. 

 

Wat neem ik zeker mee? 

o Handschoenen 

o Cash geld 

o Voor mensen die hun eigen schaatsen meenemen: 

▪ -12: €3  

▪ +12: €4 

o Voor mensen die geen schaatsen meenemen: 

▪ -12: €6 

▪ +12: €7 

o Je eigen schaatsen als je die hebt 

Inschrijven kan via deze link: Schaatsen 18/10 . 

 

In dit inschrijvingsformulier zal u ook de mogelijkheid zien staan om aan te 

duiden dat u ons kan vervoeren. 

Dit is omdat we om deze leuke activiteit waar te kunnen maken, nog op zoek 

zijn naar ouders die ons zouden willen brengen en/of ophalen. 

 

Kan u ons helpen door ons daar af te zetten, op te halen of allebei? 

Laat het ons weten via bovenstaande link. 

 

Alvast bedankt! 

De leiding van Chiro Bethanie 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcANFJ5r_mWRJ3zdcJX5qs7C2MEDYGH84fkktzn8YfVt8gug/viewform


  



  



Rakwis 
4 december 

Joepie de Sint is in het land en komt 

vandaag ook langs op de chiro voor een 

groot sinterklaas spel. Chiro van 14h-

17h. Vergeet je vier- uurtje niet.  

 

11 december 

Vandaag spelen we allerlei 

kringspelletjes. Chiro van 14h.-17h. 

vergeet je vier- uurtje niet. 

18 december 

Vandaag gaan we schaatsen in antarctica. Om 9 uur word iedereen op 

de chiro verwacht. En om 12 uur staan we terug op de chiro. Gelieve 

gepast geld mee te nemen, en de google form die u via mail ontvangen 

heeft in te vullen. Meer info hierover elders in het Pxske. 

 

23 december  

Het is bijna kerst, dat vraagt voor een 

rakwi-kerstfeestje. We verwachten 

jullie van 18.30h.-20.30h. voor een 

gezellige avond met hapjes en pakjes. 

Jullie mogen een cadeautje 

meenemen van +-7euro dat voor 

iedereen kan zijn. Je moet je chiro 

uniform niet aandoen.  

  



  



  



  



LEIDINGSPLOEG CHIRO BETHANIE 

RIBBELS: ribbel@chirobethanie.be  

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

Helena 
Leyssens: 
helena@chirobe

thanie.be 

Toon Van Dyck: 
toon@chirobeth

anie.be 

Warre Tijsmans: 
warre@chirobet

hanie.be 

 

MAZZELS: mazzel@chirobethanie.be  

Eleni Van Gils: 
eleni@chirobeth
anie.be 

Lies Leyssens: 
lies.l@chirobeth
anie.be  
 

Lukas Leyssens: 
(groepsleiding) 
0478 74 06 39 
lukas@chirobeth

anie.be 

Nelle De Clerck: 
nelle@chirobeth

anie.be 

Vic Van Dyck: 
vic@chirobet

hanie.be 

RAKWI’S: rakwi@chirobethanie.be  

Elise Hertogs: 
elise@chirobeth
anie.be 

Jef Leyssens: 
jef@chirobetha

nie.be 

Gijs Peeters: 
gijs@chirobetha

nie.be 

Lore Van Looy: 
lore@chirobeth

anie.be 

 

TITO’S: tito@chirobethanie.be  

Kato Van 
Grimbergen: 
kato@chirobeth
anie.be 

Lies Peeters: 
lies@chirobetha

nie.be 

Michiel Ost: 
michiel@chirobe

thanie.be 

Wiebe De 
Clerck: 
wiebe@chirobet

hanie.be 

 

KETI’S: keti@chirobethanie.be  

Flore Wemers: 
flore@chirobeth

anie.be 

Joris Pemen: 
joris@chirobeth

anie.be 

Mira Leyssens: 
mira@chirobeth

anie.be 

Yenthe 
Milbouw: 
yenthe@chirobe

thanie.be 

 

ASPI’S: aspi@chirobethanie.be  

Katrijn 
Vermeesch: 
katrijn@chirobe

thanie.be 

Lars Van’t Slot: 
(groepsleiding) 
0493 68 97 66 
lars@chirobetha

nie.be 

Loïc Swysen: 
loïc@chirobetha

nie.be  

  

VB: vb@chirobethanie.be  

Connie Van 

Ballaert: 

0470 72 74 70  

connie@chirobe

thanie.be  
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