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Belangrijke data 
 

11 oktober: Olé Pistolé en dia-namiddag 
23 oktober: Dag van de jeugdbeweging 

 
    
  



 

  



 

Hoi leden, ouders en alle geïnteresseerden! 

Misschien besef je het nog niet helemaal, maar je hebt het eerste 

Peeïkske van het gloednieuwe werkjaar in handen!  Een nieuw jaar 

betekent in de chiro dat je nieuwe leiding hebt, dat je misschien van 

groep veranderd bent en dat er heel wat nieuwe gezichten bijgekomen 

zijn.  Deze nieuwe gezichten (maar de oude natuurlijk ook) willen we dan 

ook van harte welkom heten in onze chirogroep! 

In het Peeïkske zal je elke maand opnieuw kunnen lezen wat de leiding 

van je afdeling in petto heeft.  Het is dan ook belangrijk om dit grondig te 

lezen, anders mis je misschien belangrijke informatie of kom je 

zondagmiddag tot de ontdekking dat je eigenlijk ’s morgens al chiro had…  

Ook zal hier steeds de nodige informatie instaan over activiteiten die 

eraan komen, zoals de dia-namiddag en Olé Pistolé.   

Achteraan in het pxke kan je steeds de contactgegevens van de leiding 

vinden.  Is er iets aan de hand, begrijp je iets niet goed, wil je gewoon wat 

vertellen of zeggen dat je leiding de beste is?  Kijk maar vanachter hoe je 

hen kan bereiken! 

Na de eerste speciale chiromaand september, zijn we nu helemaal klaar 

voor een échte chiromaand oktober!   

We hebben alvast heel veel zin in het komende chirojaar! 

Groetjes,  

de leiding 

 
 



Lidgeld en Pxke 
 
Het lidgeld voor het werkingsjaar september-juli 
2015-2016 bedraagt 35 euro. Dit bedrag wordt 
voornamelijk gebruikt voor de verzekering van uw 
kind.  
Ook dit jaar versturen we het pxke digitaal. Indien 
u liever een papieren versie ontvangt, vragen wij 
een kleine bijdrage van 5 euro per gezin voor dit 
werkjaar. Dit bedrag mag gestort worden samen 
met het lidgeld, met extra vermelding van “pxke”. 
 
Gelieve het lidgeld over te maken voor 11 oktober 2015 op het volgende 
rekeningnummer:  IBAN: BE40 9797 8946 9463  BIC: ARSP BE 22 op naam 
van Chiro Bethanie, Ploegsebaan 273, 2930 Brasschaat; met vermelding 
van ‘naam lid en afdeling’. 
 
Mogen wij u vragen deze datum te respecteren zodat wij uw kind(eren) 
tijdig kunnen verzekeren? 
Dank jullie wel!! 
 
 
Uniformen 

Wij dragen in onze chiro een uniform. Dit bestaat uit een 
rode Bethanie T-shirt en een beige short of rok.  Bij 
ribbels en mazzels hoeft deze beige broek/rok niet van 
De Banier te komen.  Voor de enige echte Bethanie T-
shirt (€8 per stuk) of tweedehandsuniformen kan u 
terecht bij Marjoleine, Hanne, Anne Wemers, Alanis, 
Merel of Loren.   
 
Indien u zelf een broek, rok of trui heeft waar uw kind 

niet meer in past, mag u dit altijd afgeven aan de leiding. Wij proberen 
deze dan verder te verkopen in onze tweedehandsshop. 
 
Voor nieuwe uniformen kan u terecht in 
De Banier 
Kipdorp 30 
2000 Antwerpen. 



  



Olé Pistolé en Dia-namiddag 
 
11 oktober is het tijd om alle kampherinneringen nog 
eens op te halen. We gaan namelijk met z’n allen de 
tofste foto’s van het kamp bekijken. Iedereen is 
welkom! 

Om met een goed gevulde buik te kunnen kijken, 
heten we jullie graag allemaal welkom op onze Olé 
Pistolé.  Zondagmiddag zijn jullie welkom voor lekkere pistolets.  Meer 
informatie volgt binnenkort! 

Dit alles gaat door in zaal Tijl van d’Ouwe Kerk (Lage Kaart 644). Wij 
zorgen voor een hapje en een drankje, zorgen jullie voor de sfeer, het 
gelach en de verhalen?  Tot dan! 
 
As Adventure 
 

Chiro Bethanie krijgt elk jaar een waardebon bij 
As Adventure. Het bedrag van deze bon hangt af 
van de aankopen doorheen het jaar. Bij het tonen 
van je Chiro Bethanie-lidkaart wordt uw aankoop 
geregistreerd. Op het einde van het jaar krijgt de 
chiro een waardebon ter waarde van 10% van 

het totale aankoopbedrag van leden van de chiro.  
Laat dus zeker je lidkaart zien, hierdoor wordt het bedrag van onze bon 
groter en kunnen we zorgen voor nieuw materiaal! 
 
Terugbetalingen ziekenfonds 

 
De meeste ziekenfondsen betalen bij deelname aan 
weekends, kampen en inschrijvingsgeld een deel van de 
kostprijs terug. Indien de leiding hiervoor een formulier dient 
te ondertekenen, mag u die bezorgen aan Anne.  
 
 
 
 

 



Verloren voorwerpen 
 
Bij het opruimen van het kampmateriaal en de 
hele chiro kwamen we nog maar een kleine 
berg verloren voorwerpen tegen. We hoorden 
al wel van vele andere mensen dat er nog 
dingen kwijt zijn! Heb je nog iets te veel?  Geef 
het dan maar af aan de chiroleiding, dan 
proberen we het terug te bezorgen aan de 
juiste personen! 
 
Dag van de jeugdbeweging 
 
23 oktober is het weer zover, we vieren dan de jaarlijkse dag van de 
jeugdbeweging!! 

Ga vandaag in je chiro-uniform 
naar school en laat zien dat onze 
chiro supermegaleuk is!! 
 
Werkgroep-nieuws 
 
Op zaterdag 21 november (de dag voor Christus 
Koning) worden onze lokalen winterklaar gemaakt.  
Helpende handen zetten deze datum dus al in het vet 
in hun agenda!   
 
 
 
 

 
 
Dankjewel Wouter, Sofie, Britt, Quinten en Elise voor de vele jaren die 
jullie bij ons in de chiro waren!  We hopen jullie nog dikwijls te zien op al 
onze activiteiten en blikken met een warm hart terug naar al die uren, 
dagen, maanden, jaren van jullie inzet! 



Kalender 
 
Wanneer? Wat? Voor wie? 

11 oktober 2015 Olé Pistolé + Dia-namiddag 
kamp 

Iedereen 

23 oktober 2015 Dag van de Jeugdbeweging Iedereen  

21 november 2015 Werkdag op onze chiro Handige mama’s en 
papa’s 

22 november 2015 Christus Koning  Alle leden 

5 december 2015 Sintfuif Tito’s, keti’s, aspi’s 

6 december 2015 Sinterklaas op de chiro Ribbels, mazzels, 
rakwi’s 

13 december 2015 (in 
de voormiddag) 

Schaatsen  Alle leden 

30 januari 2016 Fakkeltocht  Iedereen  
28 februari 2016 Geen chiro…   Alle leden 

12 maart 2016 Burgerecht  Iedereen 

22-24 april 2016 Kampweekend op onze 
chiro 

Alle leden 

25 juni 2016 Daguitstap + BBQ Alle leden en iedereen 

21 – 31 juli 2015 Bivak naar …  Mazzels, rakwi’s, tito’s, 
keti’s en aspi’s 

24 – 31 juli 2015 Bivak naar …   Ribbels  

 
  



Nieuw jaarthema 
 

Geef kleur! 
Geef Kleur! is een oproep. Elk weekend ben jij de gedroomde ambassadeur 
voor de Chiro. Jij smijt je volledig met je kleurrijke persoonlijkheid en dat zien 
we graag gebeuren. 

Kijk, het is heel eenvoudig. Iedereen kan zichzelf zijn in de Chiro. Je hoeft 
niets speciaals te kunnen of te doen om bij de Chiro te komen. Dat vinden wij 
de normaalste zaak van de wereld en bovendien levert dat een kleurrijke en 
diverse boel op. 

Je hebt kleine en grote Chirogroepen, je hebt er in de stad en op het 
platteland, enzovoort. Jouw Chirogroep is anders dan de andere en dat is 
goed. Allemaal gelijk: hoe saai zou dat niet 
zijn? Toch is er een gemeenschappelijke 
factor: spel! Hoe divers we ook zijn, spel 
verbindt alle Chirogroepen in Vlaanderen 
met elkaar. 
We spelen dit jaar met kleur en dagen je uit 
om te kijken naar hoe kleurrijk en divers je 
Chirogroep is. Ontdek de verrassende 
kanten van een spel en van je groep!  

En verzamel alle kleuren! Lijkt je dat geen goed idee? Ga op zoek naar nieuwe 
kleuren! Laat je verwonderen door iedereen die in je groep zit en overtuig de 
rest van de buurt om mee kleur te geven aan de Chiro! 

Jij hebt nu het jaarthema in handen. Hoe je het inkleurt, dat bepaal je zelf. 
Weet dat de kleur die jij toevoegt mee de kracht van je groep bepaalt. Speel 
met kleur en geniet van dit chirojaar! 

#ChiroGeeftKleur    

  



Nieuw jaarthemalied:  Regenboog

Ik hou niet van grijze zielen 
Van een blanco wit papier 
Of van een donkergrauwe wereld 
zonder pit 
De Chirowereld is een plek 
waar alles draait om jouw plezier 
En net daarom beloof ik jullie zwart 
op wit: 

Ik schilder groen in alle bomen, 
geef het blauw weer aan de zee. 
Ik verzamel alle kleuren. 
Lijkt je dat geen goed idee? 
Owowowowowow. 
Ik kus het rood terug in jouw 
lippen 
En dan houd ik het niet droog 
En zo bouw ik vrolijk verder aan 
mijn eigen  
Regenboog 

Zet maar snel je roze bril op 
En bak het maar eens bruin 
Loop een blauwtje 
Maar wees nooit een grijze muis 
Ben je groen achter je oren? 
Laat gerust eens van je horen 
In de Chiro heeft echt iedereen 
Een thuis. 

Schilder groen in alle bomen, 
geef het blauw weer aan de zee 
En verzamel alle kleuren. 
Lijkt je dat geen goed idee? 
Owowowowowow. 
Kus het rood terug in mijn lippen 
En dan houd je het niet droog 
En zo bouwen wij gezellig onze 
eigen 
Regenboog 

Want je hoeft echt geen indiaan te 
zijn 
om pluimen op te strijken. 
Een Chinees of een albino-Afrikaan 
Neeeeee! 
Iedereen is toch de moeite waard 
De moeite waard om te bekijken. 
En iedereen geeft kleur aan ons 
bestaan. 

Schilder groen in alle bomen, 
geef het blauw weer aan de zee. 
En verzamel alle kleuren. 
Lijkt je dat geen goed idee? 
Owowowowowow. 
Kus het rood terug in mijn lippen 
En dan houd je het niet droog 
En zo bouwen wij gezellig onze 
eigen 
Regenboog 

Kom erbij, wees jezelf 
Dan opent zich een deur 
Leef je dromen, pluk de dag 
En geef de wereld kleur. 

Owowowowowow. 

Kom erbij, wees jezelf 
Dan opent zich een deur 

Schilder groen in alle bomen, 
geef het blauw weer aan de zee. 
En verzamel alle kleuren. 
Lijkt je dat geen goed idee? 
Owowowowowow. 
Kus het rood terug in mijn lippen 
En dan houd je het niet droog 
En zo bouwen wij gezellig onze 
eigen 
Regenboog 

 
Beluister “Regenboog” ook op de jaarthemasite www.geefkleur.chiro.be  
 
 

http://www.geefkleur.chiro.be/


Kleurplaat 
 
 

 
 
 
 



 
 

 … jullie nieuwe leiding al niet meer kan wachten tot de eerste 

chirozondag? 

 … de Ribbels 3 nieuwe leiding hebben? (Marjoleine, Robbe en Thijs) 

 … iedereen die niet mee was op kamp heel wat gemist heeft? 

 … de Mazzels 4 nieuwe leiding hebben? (Hanne, Alanis, Anne 

Wemers en Erik) 

 … het niet zo’n mooi weer was op de Dorpsdag? 

 … er wel veel lekkere kids-cocktails en coole chiro-tattoos de deur 

uit zijn gegaan? 

 … de Rakwi’s 3 nieuwe leiding hebben? (Kerstin, Merel en Erwin)  

 … het slechte weer op de Dorpsdag wel goed gemaakt werd door al 

die stralende gezichtjes die we gezien hebben? 

 ... de Tito’s 3 nieuwe leiding hebben? (Loren, Jens en Jonas) 

 … de overgang echt vettig was? 

 … de Keti’s 2 nieuwe leiding hebben? (Ellen en Nick) 

 … je op de Dag van de Jeugdbeweging (23 oktober) op het 

Astridplein een gratis ontbijt aangeboden krijgt? 

 … je dan ook in je chirokleren naar school kan gaan?  

 … de Aspi’s 2 nieuwe leidsters hebben? (Anne Stuer en Janne) 

 … wij de twee beste VB’s hebben? (Eve en Peter) 

 … één van die twee nu aan vervanging toe is? (Peter) 

 …die vervanger het zo mogelijk nog beter gaat doen? (Johan) 

 … iedereen de VB’s en hele leidingsploeg mag aanspreken met 

vragen, opmerkingen, … over de chiro? 

 … we jullie alvast veel plezier wensen deze maand!! 



Ribbels in 

Oktober 

Dag allerliefste Ribbels! Jullie lezen nu ons aller eerste Pxke!! 

Jullie kunnen hier elke maand lezen wat we gaan doen op zondag! Elke 

week dus eventjes lezen wat we net doen is erg belangrijk, dan 

hebben we nooit problemen! 

Het is elke zondag chiro van 14u – 17u behalve op de derde zondag 

van de maand. 

Dan trekken we de wijde wereld in, doen we onze stapschoenen aan 

en gaan we op tocht van 10u tot 17u! 

Om op zondag geen honger te hebben mogen jullie een 4uurtje 

meenemen, een koekje en een drankje om samen gezellig op te 

smullen! 

Nu weten jullie alles en kunnen we aan onze chiromaand beginnen! 

Tot zondag!  

Vele groetjes van Marjoleine, Robbe en Thijs!! 

 

27 September 

Vandaag gaan we proberen jullie allemaal wat beter te leren kennen,  

en jullie de leiding en de chiro te leren kennen.  

Want wie zijn dat nu eigenlijk, Marjoleine, Robbe en Thijs? 

Chiro van 14u tot 17u, en vergeet je vieruurtje niet ;) 

  

 

 



 4 Oktober:  

    Jullie hebben het vorige week misschien al wel gezien… 

 Er is iets vreemds met ons lokaal! Komen jullie het raadsel 

 oplossen? De speurneuzen gaan op pad van 14u - 17u en 

 hebben nood aan een lekker vieruurtje!! 

 

 

11 Oktober 

Olé Pistolé!! En ook jullie hebben we er graag bij!!  

Samen met de dia-namiddag met alle leuke foto’s van 

het kamp, 

een dag om niet te missen! Meer info elders in het 

Pxke. 

18 Oktober 

De eerste derde zondag van de maand! Weten jullie nog wat dat 

heeft te betekenen? Onze eerste tocht ! Om te beginnen doen we 

een kleine opwarming dus we zien jullie graag van 14h tot 17h met een 

vieruurtje in je rugzak! 

25 Oktober 

Alweer onze laatste zondag van de maand… 

Maar zoals jullie wel weten is het bijna Halloween!!  

Vandaag een leuke Halloween-dag van 14u tot 17u!  

Een 4utje is vandaag niet nodig! 

 

 

  

  



 

Hey allerliefste, knotsgekke Mazzels,   

Joepie!!!! Het eerste pxke van het jaar is er! Wij 

hebben er alvast super veel zin in en we hopen jullie 

natuurlijk ook! We maken er samen een supertof jaar van! Ben je 

benieuwd wat we deze maand allemaal gaan doen? Lees dan snel  

verder, want we vliegen er direct in!   

Zondag 27/09, 14u – 17u  

Waarschijnlijk kennen jullie onze namen wel, maar wij kennen die van jullie nog niet allemaal. 

Dus wat dachten jullie van een kennismaking dag! Kom zeker samen met ons leuke spelletjes 

spelen! Vergeet je vieruurtje en je drankje niet!  

Zondag 4/10, 14u – 17u 

Vandaag komt er iemand speciaal mee naar de Chiro. Maar wie? Hij of zij komt samen met 

ons een super leuk spel spelen. Ben je benieuwd wie er komt en welk spel we gaan spelen? 

Kom dan zeker naar de Chiro en vergeet je vieruurtje en je drankje niet!  

Zondag 11/10 

Vandaag is het dia-namiddag en kijken we samen naar alle foto’s van het kamp! Kom jij 

meekijken naar alle gekke foto’s? Info elders in het pxke 

Zondag 18/10, 14u- 17u 

Vandaag hangen we de aap uit in het bos. Wij hebben voor  jullie een 

super stoer bosspel gemaakt! Vergeet geen vieruurtje en een drankje!  

Zondag 25/10, 14u – 17u 

Eigenlijk is het pas volgende week Halloween, 

maar wij vieren het vandaag al! Hebben jullie het eten van een heks of een 

monster al eens geproefd? Nee? Kom dan zeker mee proeven! En we spelen 

ook nog een griezelig spel! Vandaag hoef je geen vieruurtje mee te nemen!  

 

 

Groetjes van jullie allerliefste mazzelleiding, 

Alanis, Hanne, Erik en Anne  
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RAKWI’S IN OKTOBER 

 

Liefste rakwi’s, hopelijk zijn jullie goed begonnen op school. Na al die 

saaiheid van in de klas gaan we ons al eens goed uitleven in een 

fantastische eerste chiro-maand! Wij hebben er al ontzettend veel zin 

in, jullie hopelijk ook!!  

 

04/10  14-17 uur:  

Wij zijn benieuwd wie van jullie de slimste, grappigste, sterkste… is. Jullie ook? 

Kom dan zeker naar de chiro van 14 uur tot 17 uur en vergeet geen fantastisch 

lekker 4-uurtje.  

 11/10  14-17 uur  

Jammer genoeg is het geen chiro vandaag maarrrrrrrrrrrr… We eten samen een 

lekkere pistolet en we kijken naar de foto’s van het voorbije kamp. Voor meer 

info, zie elders in het pxke. 

 18/10  14-17 uur  

Passen je wandelschoenen nog? Test dit al maar eens want vandaag zal je ze 

nodig hebben. We doen een opwarmingstochtje van 14 uur tot 17 uur. Wil je 

weten welke tocht? Kom dan eens kijken en vergeet je 4-uurtje niet!  

25/10  14-17 uur  

Wisten jullie al dat 4 het lievelingsgetal is van jullie leiding? We hebben iets te 

vieren vandaag. Vergeet geen 4-uurtje! Het is chiro van 2 tot 4, nee oeps tot 5 

uur!  

Vierviervierviervierviervierviervier 

Rakwitastische groentjes van jullie spiksplinternieuwe leiding 

Eurwin, Kerstin en Merel  



 

Tito’s in september & oktober 

Het chirojaar is amper begonnen en we vliegen er al goed in! Als je de 

zomervakantie te hard mist, niet getreurd! De chiro is weer begonnen waar je 

je elke zondag kan komen amuseren. En deze maand is er ook de dia-avond, 

voor als je de vakantie toch echt te hard mist… Zeker komen dus! 

27 september / 14u-17u 

We denken dat we elkaar goed kennen,  

maar is dat in werkelijkheid wel zo?  

Kom zeker naar deze eerste zondag om wat meer te weten  

te komen over de leiding en je medeleden!  

 

 

 

4 oktober / 14u-17u 

Het is groen en heeft veel bomen… En een paar eekhoorns…  

En hopelijk ook een aantal enthousiaste tito’s,  

want wij gaan een fantastisch bosspel spelen!  

 

11 oktober / 14u-17u 

Vandaag is het Olé Pistolé en dia-avond! Meer info in het pxke!  

 

18 oktober / 10u-17u 

Haal je stapschoenen al maar van onder het stof vandaan,  

want vandaag gaan we op onze allereerste tocht! Vergeet  

zeker niet je middageten! 

 

25 oktober / 14u-17u  

Ons lokaal is dringend aan wat vernieuwing toe, en natuurlijk zullen jullie daarvoor 

zorgen! Hopelijk ben je in een artistieke bui vandaag!  

 

 

    Groetjes van de spiksplinternieuwe leiding,  

     Loren, Jens en Jonas! 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hey allemaal! Nu jullie weten wie jullie 

nieuwe (of eigenlijk ook oude) leiding is, 

wordt het ook tijd dat jullie te weten 

komen wat jullie in september en oktober 

nog te wachten staat! Check even deze 

bladzijde en zorg ervoor dat jullie er altijd 

allemaal kunnen bijzijn!! :D 

Zondag 27/09: “Kennismaking”  14u-17u 

Oké ja jullie kennen elkaar en wij kennen (de 

meesten van) jullie maaaaaarrr zijn jullie 

daar écht wel héél zeker van? Check de 

facebookgroep voor de  (geheime!!) 

benodigdheden! 

 

Zondag 11/10: Olé Pistolé + dia-namiddag 

Tijd om de zakdoeken nog eens boven te 

halen en met heimwee terug te kijken 

naar die mooie herinneringen van het 

voorbije kamp! Meer info elders in het 

peeikske! 

 

Zondag 04/10: Meerkeuzespel 14u-17u 

Vandaag gaan jullie heel veel keuzes 

maken  die deze namiddag sterk zullen 

beïnvloeden, dus bereid je al mentaal 

voor! Opgepast, de verkeerde keuze kan 

vervelende gevolgen hebben… ;-) 

 

Zondag 18/10: 1ste keer tocht! 10u-17u 

Deze week is het dus voor de eerste keer 

tocht, maar misschien zijn er nog wel 

dingen die voor de eerste keer zullen 

gebeuren! Vergeet geen middageten, 

drinken, 4u’tje, regenkledij,… 

 Zondag 25/10: Pre-halloween 14u-17u 

Het is nog geen halloween, maar jullie zijn 

eng genoeg dus we zullen wel in de 

stemming geraken. Vergeet je stalen 

zenuwen en je (eventueel ook stalen) 

4u’tje niet! 

 
Extra veel groetjes (10+3 gratis) van 

Nick en Ellen! 



  



 

RIBBELS                                                                                                                         ribbel@chirobethanie.be  

Marjoleine Vissers 
Zilverberkenlei 63, 2930 Brasschaat 
03/663.18.26                           0479/63.19.97 
marjoleine@chirobethanie.be  

Thijs Stuer 
Berrélei 8, 2930 Brasschaat 
03/663.62.26                       0492/62.56.62 
thijs@chirobethanie.be 

Robbe De Clerck 
Hoge Akker 7, 2930 Brasschaat 
0492/84.99.01 
robbe@chirobethanie.be  

 

MAZZELS                                                                                                                     mazzel@chirobethanie.be 

Erik De Coster 
Ploegsebaan 215B, 2930 Brasschaat 
0476/67.31.69 
erik@chirobethanie.be  

Alanis Swysen 
Zilverberkenlei 67, 2930 Brasschaat 
0471/38.25.51 
alanis@chirobethanie.be  

Hanne Liégeois 
Kantienlei 26, 2930 Brasschaat 
0498/63.06.82 
hanne@chirobethanie.be 

Anne Wemers 
Brechtsebaan 21, 2930 Brasschaat 
0489/42.50.97 
annew@chirobethanie.be 

RAKWI’S                                                                                                                        rakwi@chirobethanie.be  

 Erwin Pemen 
Ploegsebaan 201, 2930 Brasschaat 
0471/09.14.65 
erwin@chirobethanie.be  

 Merel Torfs 
Klaverheide 108, 2930 Brasschaat 
03/633.12.21                        0499/93.51.90 
merel@chirobethanie.be  

Kerstin Verberck 
Lage Kaart 441, 2930 Brasschaat 
0474/06.45.20 
kerstin@chirobethanie.be  

 

TITO’S                                                                                                                                tito@chirobethanie.be  
Jonas Torfs 
Zilverberkenlei 80, 2930 Brasschaat 
03/653.20.39                       0474/31.90.10 
jonas@chirobethanie.be  

Jens Van’t slot 
Ploegsebaan 13, 2930 Brasschaat 
03/633.28.68                    0493/70.87.73 
jens@chirobethanie.be  

Loren Vander Veken 
Koerspleindreef 84, 2950 Kapellen 
0497/39.16.84 
loren@chirobethanie.be  

 

KETI’S                                                                                                                                keti@chirobethanie.be 
Ellen De Coster 
Ploegsebaan 215B, 2930 Brasschaat 
0476/67.34.89 
ellen@chirobethanie.be  

Nick Van Thielen 
Ploegsebaan 225, 2930 Brasschaat 
03/663.82.97                      0475/56.45.82 
nick@chirobethanie.be  

ASPI’S                                                                                                                               aspi@chirobethanie.be  

Anne Stuer                                                  (groepsleiding) 
Berrélei 8, 2930 Brasschaat 
03/663.62.26                     0494/90.42.01 
anne@chirobethanie.be  

Janne Torfs                                                (groepsleiding) 
Klaverheide 108, 2930 Brasschaat 
03/633 12 21                       0498/93.48.74 
janne@chirobethanie.be  

VB’S                                                                                                                                     vb@chirobethanie.be  

Johan Van Looy 
Ploegsebaan 66, 2930 Brasschaat 
0476/56.77.68                  
johan@chirobethanie.be  

Eve De Prins 
Bredabaan 548, 2930 Brasschaat 
03/298.02.26                      0499/71.64.78 
eve@chirobethanie.be  
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