
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PX´KE 

JANUARI 

PX´KE 

JANUARI 

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/ 

 

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/
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FAKKELTOCHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WA IS DA? 

EEN TOCHT? HOEVER IS DA WANDELE? 

OM HOELAAT BEGINT DA? 

EN WANNEER? 



Ribbels in januari 
 

8 Januari: 

Laat je creativiteit los want vandaag gaan we 

knutselen van 14-17u. Vergeet zeker geen vieruurtje.  

 

 

 

 

15 Januari:  

Vandaag gaan we het bos in kom dus zeker want het 

wordt super tof. Van 14-17 vergeet dus zeker geen 

vieruurtje. 

 

 

 

22 januari: 

Ben jij de beste, de sterkste of de slimste kom het vandaag te weten want 

we spelen laddercompetitie. Van 14-17u en vergeet zeker geen vieruurtje.  

 

 

 

 

26 januari: 

Wil jij weten of je de sterkste of de snelste ben, kom dan zeker want 

vandaag zijn het de ribbel olympische spelen. Van 14-17u vergeet 

zeker geen vieruurtje. 

 

 

 

 

Jullie leiding Helena, Billie, Toon en Warre 

 



8 januari  

Wij gaan vandaag een safari spel spelen dus trek je safari kleren maar 

aan en kom naar de chiro van 14-17u. Vergeet je 4-uurtje niet!

 

 

15 januari 

Wij gaan vandaag knutselen dus kom zeker met je goed humeur 

en creativiteit naar de chiro van 14-17u. Vergeet zeker geen 4-uurtje! 

 

22 januari 

Als je van een beetje avontuur houdt kom dan zeker  

naar de chiro want we gaan op tocht, joepiiie. 

Chiro van 10-17u, vergeet dus zeker geen eten en 4-uurtje 

mee te brengen! 

 

 

29 januari 

Wij spelen vandaag weer een super leuk bosspel, dus trek 

je camouflage kleren maar aan en misschien wordt je dan wel 

de grote winnaar, chiro van 14-17u 

 

groetjes de mazzelleiding!! 

 

MAZZELS IN JANUARI 



 



JANUARIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
8 januari  

Welkom in het nieuwe jaar!! Hebben jullie zin om een super groot geweldig heerlijk perfect  

wonderbaarlijkel bordspel te spelen. Dan moeten jullie zeker naar de chiro komen van 14h-

17h vergeet jullie vieruurtje zeker niet en tot dan !!! 

 

15 januari  

Waar denken jullie al eerste aan als je chiro hoort? Inderdaad, wij ook, een bosspel!! Wat 

hebben wij dit jaar nog maar veel te weinig gedaan? Inderdaad, dat denken wij ook, een 

bosspel! Vergeet jullie 4-uurtje niet!  

Chiro van 14h – 17h.  

22 januari 

Een eeuwenoude traditie van chiro Bethanie, die jammer genoeg de laatste jaren minder en 

minder wordt gevolgd is …  

Neen we hebben het niet over naar de kerk gaan op Pasen of Driekoningen.   

… op tocht gaan op de 3e zondag van de maand!  

Kleed je goed warm aan, je weet nooit wat het Belgische weer voor ons in petto heeft. En 

misschien zeggen we beter ‘tochtje’ want het is chiro van 14h – 17h.  

29 januari 

Holy guacamoly, het is bijna februari! Wat vliegt de tijd toch snel als je de tijd van uw leven 

hebt! Vandaag nog een klassieker op het programma.  

Raad maar:  

--- ----- --- 
Liefste groetjes van jullie liefste leiding,  

Kato, Michiel, Wiebe en Lies 

En een special guest die ons heel de maand januari komt assisteren … Spannend!  

 

 

TITO’S 



Januari keti’s 

2023 hallow Kroket, nieuw jaar, nieuw begin! Eerst en vooral geniet 

heer hard van de vakantie en een fijne kerst en gelukkig nieuwjaar 

gewenst!! Ziehier het eerste pxke van het nieuwe jaar TADAAAA 

 

Zondag 1 januari geen Chiro  

Geniet van de vakantie!! 

Zondag 8 januari 14:00h-17:00h 

Wij gaan vandaag wc papier verkopen. Zodat wij iets heeeeel leuks kunnen 

doen op kamp    !!! 

Kom meehelpen en pak die verkoop skilzzzz zeker mee!! 

 

Zondag 15 januari 10:00h-17:00h 

Vandaag gaan wij een marathon lopen. Inderdaad!!! 

Neenee, we overdrijven, we gaan wel op tocht!!! Vergeet geen 

middageten en drinken! 

 

 

Zondag 22 januari Chiro 14:00h-17:00h 

SURPRISEEEEE SURPRISEEEEE (We gaan het dus nog niet vertellen HEHE    ) 

 

 

Zondag 29 januari Chiro van 14:00h-17:00h 

Iedereen kent JE ZUS wel. Wij hebben hem uitgenodigd om mee te komen kokerellen  

Wat we gaan maken, dat gaat jezus kiezen (het was iets met brood, kaas, vissen en wijn ofziets    ) 

 

 

Veel liefs!!! De allerleukste ketileiding Joris, Mira, Yenthe en Flore XXX 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

 

Mazzels: mazzel@chirobethanie.be  

Eleni Van Gils: 
eleni@chirobethanie.be  

Lies Leyssens: 
lies.l@chirobethanie.be   

Lukas Leyssens: 
(groepsleiding) 
0478 74 06 39 
lukas@chirobethanie.be  

Nelle De Clerck: 
nelle@chirobethanie.be  

Vic Van Dyck: 
vic@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  

 

Tito’s: tito@chirobethanie.be  

Kato Van Grimbergen: 
kato@chirobethanie.be  

Lies Peeters: 
lies@chirobethanie.be  

Michiel Ost: 
michiel@chirobethanie.be  

Wiebe De Clerck: 
wiebe@chirobethanie.be  

 

Keti’s: keti@chirobethanie.be  

Flore Wemers: 
flore@chirobethanie.be  

Joris Pemen: 
joris@chirobethanie.be  

Mira Leyssens: 
mira@chirobethanie.be  

Yenthe Milbouw: 
yenthe@chirobethanie.be  

 

Aspi’s: aspi@chirobethanie.be  

Katrijn Vermeesch: 
katrijn@chirobethanie.be  

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

Loïc Swysen: 
loïc@chirobethanie.be  

  

VB: vb@chirobethanie.be  

Connie Van Ballaert: 
connie@chirobethanie.be  
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