
PX’KE FEBRUARI 

 

 

 

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/


 
  



 

  



RIBBELS IN FEBRUARI 

 

Zaterdag 4 februari 

Vandaag is het fakkeltocht! 

Meer info staat bovenaan het px’ke. 

Het is deze zondag GEEN Chiro. 

 

Vrijdag 10 februari – zondag 12 februari 

Wij gaan op weekend!!! 

Yaaayyyy!!! 

Meer info vinden jullie in de brief in de mail. 

Jij komt toch ook??? 

 

Zondag 19 februari 

Vandaag spelen we 1 tegen allen! 

Wat dat precies is ontdek je op de Chiro. 

Chiro van 14u-17u. 

Vergeet geen 4-uurtje! 

 

Zondag 26 februari 

Onze aspi’s moeten nog oefenen om  

goede leiding te kunnen worden. 

Daarom komen zij jullie vandaag leiding geven! 

Geen stress, wij lopen ook nog rond : )) 

Chiro van 14u-17u, vergeet zeker geen 4-uurtje! 

 

Tot snel! 

De ribbelleiding, 

Helena, Toon, Warre en Billie 



 

  



 



  



Februari keti’s 

 

4 februari fakkeltocht 

Kom allemaal zeker naar de fakkeltocht 

want we gaan jullie verkoop skills nodig hebben 

10-11-12 februari keti weekend 

Jeeeey de tijd is aangebroken voor het beste weekend van het jaar 

Meer info volgt nog 

 
 

19 februari 14:00 tot 17:00 

Vandaag gaan we testen hoe goed jullie kunnen schieten 

Zeker komen als je wilt weten hoe 

 

 
 

26 februari 14:00 tot 17:00 

Wie is de beste onder jullie? 

Kom langs en ontdek het 

 
 



  



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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