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NOVEMBER
Volg ons op facebook voor op de
hoogte te blijven van al onze evenementen
en andere dingen!
https://www.facebook.com/chirobethanie/

Tegenwoordig zitten wij ook op Instagram.
Hier komen leuke sfeerbeelden
van de zondagen op.
https://www.instagram.com/chirobethanie/

Op onze website kan je alle pxkes
(dit boekje) en nog veel meer nuttige info
terug vinden.
https://chirobethanie.be/

Ook zetten wij al onze activiteiten
zo goed mogelijk in Google Calender.
Deze kan je ook aan je eigen kalender
toevoegen.
https://chirobethanie.be/kalender/

Je kan de chiro kosteloos steunen
dankzij Trooper . Wil je hier meer info
over, deze vindt je hier:
https://www.trooper.be/nl
https://chirobethanie.be/steunen/

!!INSCHRIJVINGEN!!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIUeLmjpyHopoUS_xGVUxAYp83AVShoONOqeGOZdk
M4rt1kQ/viewform

Beste ouders
deze vragenlijst dient er voor dat we al de gegevens van onze leden updaten of nieuwe leden
inschrijven. we vragen dan ook voor ieder lid om deze lijst in te vullen. (u zal ook nog lid geld
moeten betalen maar dit wordt aan het einde van de vragenlijst uitgelegd)
groetjes de leiding

Ribbels in november
6 november 2022
Vandaag spelen we ons allereerste
Super cool bos spel!! Ben je benieuwd
Wat we gaan doen?
Kom dan zeker naar de chiro van 14 uur
Tot 17 uur. En vergeet je vieruurtje niet!

13 november 2022
Vandaag is het Christus koning en spelen
We samen met andere chiro’s uit
Brasschaat!
Het is chiro van 11 uur tot 17 uur,
Middag eten wordt voorzien!
Maar vergeet geen vieruurtje en een beker, tot dan!!

20 november 2022
Helaas is het vandaag geen chiro :(
Alle leiding is dit weekend op team
building!
We zien jullie graag volgende week terug!!

27 november 2022
Hopelijk zitten er veel creatieve ribbels bij
Want vandaag gaan we knutselen!
Ben je benieuwd wat we gaan maken?
Kom dan zeker naar de chiro van 14 uur
Tot 17 uur, en vergeet je vieruurtje niet!

Zondag 6 november
Trek vandaag je avonturierskleding aan want we
spelen reisje rond de wereld maar dan in het heel
groot!
Chiro van 14h-17h

Zondag 13 november
Vandaag vieren we Christus Koning. Dit is een
feestdag van de Chiro. Dit feest vieren we
samen met de andere chiro’s van Brasschaat.

Chiro van 11h-17h
Breng zelf een beker of drinkbus mee om
uit te drinken!

Zondag 20 november
Het is vandaag jammer genoeg geen chiro. Dit
omdat de leiding op teambuildingsweekend is.

Zondag 27 november
Voetbal, baseball, buske stamp, dakbal, ….
Vind je deze spelletjes leuk want vandaag zijn
het balspellen.
Chiro van 14h – 17h

Groetjes de rakwi leiding
Lore, Elise, Jef en Gijs

niet

’S IN NOVEMBER

Zondag 6 november (14h-17h)
De laatste dag van de
herfstvakantie moet uiteraard
goed afgesloten worden. We
gaan dus een super fantastisch
klakkebuisbeekbosvijandig spel
spelen. Neem zeker uw beste
camouflage mee
( zoals op de foto ) 😍

Zondag 13 november (11h-17h)
Het is Christus koning vandaag. Dat is eigenlijk zoals krinkel, keti-gewest
weekend en samen spelen met andere chiro’s. Wat we gaan spelen is nog
een verrassing maar kom zeker allemaal om onze chiro te verdedigen en te
vertegenwoordigen. Vergeet zeker geen middageten en een vieruurtje.

Zondag 20 november (geen chiro)
De leiding gaat dit weekend op teambuilding dus het is geen chiro :(
Geniet van jullie vrije zondag🥳🧚♀️🧖🕺🌻

Zondag 27 november (14h-17h)
We gaan testen hoe goed jullie
elkaar kennen en of jullie bij elkaar
passen. Zeker komen zou ik zeggen
om de ware liefde te ontdekken! Of
om vreemd te gaan, wie weet…

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)
0478 74 06 39
lukas@chirobethanie.be

Nelle De Clerck:
nelle@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

Mazzels: mazzel@chirobethanie.be
Eleni Van Gils:
eleni@chirobethanie.be

Rakwi’s: rakwi@chirobethanie.be
Elise Hertogs:
elise@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

