
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PX´KE 

MAART 

PX´KE 

MAART 

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/


 



Ribbels in maart 
 

5 maart 

Vandaag is het onze jaarlijkse burgerrecht! Meer info vinden 

jullie op onze Instagram, facebook of website.  

 

12 maart 

Vandaag spelen we met een levensgroot ganzen bord!! Ben je 

benieuwd hoe dat gaat kom dan zeker naar de Chiro van 14 

uur tot 17 uur, en vergeet geen 4 uurtje! 

 

19 maart 

Vandaag gaan we voor de aller eerste keer op 

tocht!! Ben je benieuwd waar we naar toe gaan 

wandelen kom dan zeker naar de Chiro van 10 uur 

tot 17 uur en vergeet geen middag eten en 

vieruurtje!! 

 

26 maart 

Vandaag spelen we allemaal super leuke duo spelletjes 

en kun je dus ontdekken wie je beste vriendjes en 

vriendinnetjes zijn. Kom dus zeker naar de Chiro van 14 

uur tot 17 uur en vergeet geen vieruurtje! 

 

Groetjes, 

Toon, Billie, Warre en Helena 

 

 



Mazzels 
4 maart:  

Vandaag is het burgerrecht, dus jullie zijn allemaal welkom om een lekke 

hamburger te komen eten! 

 

 

12 maart: 

Kom mee de prinses bevrijden want we gaan het prinsen en prinsessen 

spel spelen. Trek dus zeker je mooiste prinsen/prinsessen kleren aan.  

Chiro van 14u tot 17u. 

 

19 maart:  

Deze zondag spelen we het grote oma en opa spel dus zeker komen! 

Chiro van 14u tot 17 u en vergeet geen vieruurtje. 

 

26 maart: 

Laat vandaag maar eens zien wie de beste sportman of sportvrouw is 

want vandaag is het sportdag op de chiro! 

Chiro van 14 u tot 17 u. 

 

 



 



 

 

TITO’S IN MAART  

Heyow titows! In maart leggen alle vogels een ei. Of was da in mei? ’T Is anders wel bekan tijd

voor de lente. Warme zon en warmere chirosfeer, fluitende vogeltjes en fluitendere

leidingsfluitjes. Maar eerst nog even de maand maart doorkomen met z’n awkward

weerswisselingen. Eerst een zalig zonneke en dan een koud briesje, gevolgd door wa dretserige

sneeuw, heerlijk! Even heerlijk als ons programma deze maand!

 

04 . 03 . 23  burgerrecht                
PRANK. Geen chiro dit weekend. Maar wel overheerlijke bourgirs. Genieten! 

 

12 . 03 . 23  de mol 
Vandaag gaan we opzoek… naar de mooool!!! Wie is hem? Waar is hij? Wanneer is hij? Deze zondag 

is het tijd voor antwoorden!  

➔ Vergeet geen vieruurtje. Chiro van 14u tot 17u. 

 

 19 . 03 . 23  de fluovestbattles 
Deze zondag battellen we in teams. Verdien fluovesten en verdedig ze later met je leven in een epic 

klakkebuis battle! 

➔ Vergeet geen vieruurtje. Chiro van 14u tot 17u. 

 

26 . 03 . 23  tito vs keti 
Ik zeg TI, jullie zeggen TO’s!! TI!! TO’s!! TI!! TO’s!! Wie is er beter dan de keti’s?!! TITOOOOS!!! Deze 

zondag spelen we hevige spelen met de keti’s. We gaan ons niet laten kennen! 

➔ Vergeet geen vieruurtje. Chiro van 14u tot 17u. 

 

Wij hebben er alvast keiveel zin in deze maand!  

XOXO Mitchi, Wiebe, Lies en Kato 

 



KETI’S 
 
Zaterdag 4 Maart 17u-… 
Het is weer Burgerecht. Kom gerust langs 
om een heerlijke burger te eten 
en wat gaan wij als de keti’s dan doen? 
Natuurlijk goed geraden wij gaan dessertjes 
verkopen. 
 

Zondag 12 Maart 14u-17u 
Wat gaan we vandaag toch doen?  
We gaan met behulp van buizen op elkaar schieten  
om te zien we het beste kan schieten. 
 

Zondag 19 Maart 10u-17u 
Vandaag gaan we op tocht yay!! 
En wie weet moeten we weer iets meenemen heel 
de tocht lang. 
Of tocht niet kom dus zeker langs om te weten wat 
we gaan doen 
 

Zondag 26 Maart  14u-17u 
Het is gene echte chiro zondag als niet een beetje 
hevig kan spelen toch? 
zien wie het hevigst is. 
Om dat te weten moet je toch wel afkomen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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