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Hallo iedereen! 

Zet je ruimtehelm al maar op, we gaan naar de sterren en daar voorbij! De 

Ribbels, Mazzels, Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s gaan allemaal samen op een 

geweldige ruimtereis. Spannend hé?! Zou je graag te weten komen waar we 

allemaal naartoe gaan? Moeten we niet uitkijken voor zwarte gaten? Is er leven 

op andere planeten? Als je met ons mee op kampavontuur gaat van 20, 21 of 24 

tot 31 juli 2018, kom je dat allemaal te weten! 

Dit wil dus zeggen: begin maar al goesting te krijgen, tank je raket vol en zorg 

ervoor dat je ruimtepak netjes gestreken is, lees dit boekje en krijg nog meer 

goesting, duid het vertrek in je agenda aan, schrijf je in en zorg ervoor dat je 

koffer op tijd is ingeladen. Als je daar dan ook nog alles in hebt zitten dat in dit 

boekje staat, dan ben je helemaal klaar om de ruimte in te vliegen.  

 

 

Hopelijk tot dan!  

 

Vele chiro-groetjes,  

De leiding 
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Ribbels 

Wie heeft er zin om op kamp te gaan? Wij alvast wel hoor! Hopelijk heb je al 

kunnen wennen aan het kampgevoel op ons weekend want deze keer is het 

voor echt. Kom met ons mee en dan gaan we samen op reis door de ruimte! 

Terwijl je vol spanning afwacht tot het eindelijk zomervakantie is, kan je deze 

mooie kleurplaat al inkleuren.  

Ribbeltastische groetjes van jullie leiding. 
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RAKWi’S 

Één pagina vol redenen waarom ik als Rakwi mee op chirokamp ga met chiro Bethanie, met als fantastische 

leiding Zoë, Jens en Thijs. Reden 1 is natuurlijk dat een chirokamp hetzelfde is als 10 dagen avontuur. Avonturen 

die beleefd worden op iedere moment van de dag. Soms tijdens het eten, soms tijden het slapen. Dan weer eens  

als we gaan zwemmen of op kooktocht. Avontuur schuilt eigenlijk om de hoek van ieder moment dat je 

meemaakt. Reden 2 verbeterd een fout die zonet gemaakt werd in Reden 1. Eigenlijk gaan jullie 11 dagen op 

kamp! Tel maar eens na op je vingers … en? Het zijn er inderdaad 11. Elf dagen reuzevol avontuur! Dan zijn we 

aangekomen aan reden drie. Deze gaat over wat je niet meeneemt op kamp. Dat zijn natuurlijk je mama en papa. 

Tien ELF dagen vrijheid (op het luisteren naar je leiding na). Bijkomt bij het achterlaten van je mama en papa aan 

het station op 21 juli  zijn alle zorgen rond je kamer opruimen, zorgen da t je speelgoed opgeruimd is, zien dat je 

tablet niet met een platte batterij zit… Elf dagen waarbij deze zorgen vervangen worden door: Wanneer gaat het 

muziekje af en mogen wij gaan spelen, wat zouden we vanmiddag eten, wanneer spelen we vettige spelen en 

hoe groot gaat het kampvuur dit jaar zijn? Wees nu eerli jk, deze zorgen zijn toch wel een pak beter dan degene 

die daarnet vernoemd stonden! Zo belanden we aan bij reden vier: Vrienden. Met wie kan je je deze elf dagen 

omringen en amuseren, dat zijn de andere leden. Van dezelfde afdeling, misschien wat oudere of jongere? 

Tijdens de uitstap, dienstgroepenspel of ti jdens de platte rust zijn er geen grenzen met wie je moet of mag 

samenspelen, dus is er gegarandeerd plezier voor iedereen! En natuurlijk ook met de andere rakwi’s! Reden vijf: 

we slapen in een tent. Moet daar nog meer over gezegd worden? Voor degenen die snel -snel proberen verder  

te lezen, omdat ze nu eenmaal niet graag in een tent slapen, zeg ik het nog eens: We slapen 10 nachten in een 

tent! Dat is nu eenmaal heel avontuurlijk, kei cool en het beste moet nog komen: Die tenten zijn allemaal groen! 

En welke afdeling heeft nu eenmaal het groen als afdelingskleur? Wij! Voor niemand zijn de tenten beter voorzien 

dan voor ons! We zijn perfect gecamoufleerd door onze eigen afdelingskleur en kunnen zo heerlijk slapen in de 

natuur, met wanneer je opstaat het gras tussen je tenen! En daarmee kunnen we overgaan naar reden zeven: 

een zeef gebruik je om grote stukjes uit fi jn zand te halen. Als we al één ding over onze kampplaats kunnen 

verklappen is het wel dat jull ie geregeld wat zand zullen tegenkomen! Zoals het moet zal er zand hangen aan 

jull ie ellenbogen, knieën en waarschijnlijk zit het zelfs op de minder aangename plaatsen! Maar dat kunnen we 

alleen maar wijten aan de manier waarop we gaan spelen! Want spelen kunnen wij als de beste, dat hebben we 

gezien op weekend! Er zal met heel ons l ichaam geravot worden, we zullen ons smijten in ieder spel en opgaan 

in de zotste fantasieën! Fantaseren en fantasie, reden 8! Tijdens het kamp trekken we jull ie zo hard mee in ieder 

spel, in ieder toneeltje en zot thema dat jull ie geen oog meer hebben voor andere dingen. Zo hebben wij jullie 

nu al helemaal mee, want je hebt waarschijnlijk niet door dat er geen reden nummer  zes was…  Het zal dus op 

deze schaal zijn dat we jull ie gaan amuseren en betoveren in een heerlijke kampsfeer! En nummer 9 gaat perfect 

over de kampsfeer: Kampvuur! Toch het beste moment van heel het kamp, niet? Iedereen heerlijk samen, 

genieten van de warme gloed! Leuk lachen met de toneeltjes die komen, een liedje zingen, een dansje doen… en 

natuurlijk terugdenken op wat er het afgelopen kamp allemaal gebeurd is! Reden nummer 10: Had ik al iets 

gezegd over het eten? Iedere dag een lekkere, verse maaltijd! Warme soep als het koud is, een ijsje als het veel 

te warm is. Een heerlijke barbecue en aangepaste vieruurtjes, we krijgen het allemaal! Alléen op kooktocht hangt 

het van onszelf af natuurlijk… Wie van jull ie kan er goed koken, want jou hebben we nodig op kamp!! Reden elf: 

Amai, als jullie nu nog niet overtuigd zijn om mee te gaan op kamp snappen wij er helemaal niets meer van! We 

hebben bijna één volledige pagina met redenen en ji j bent nog steeds aan het lezen? Dan kan het bijna niet 

anders dan dat je eigenlijk al mee gaat op kamp! Je verwacht gewoon nog iets speciaals aan het einde van deze 

tekst, is het niet? Maar om het over reden 11 te hebben, waarom je mee op kamp moet gaan: Het rakwi -kamp 

wordt Mega-Fantastisch-Gigantisch-Kei-Super-Excellent-Geweldig-Opperbest-Perfect-Prima-Bovenmenselijk-

Uitstekend-Uitmuntend-Voorbeeldig-Voortreffelijik-Ultra- leuk. Hopelijk ga JIJ dus mee!! Groetjes van Zoë, Jens 

en Thijs 
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Beste Tito’s! 
Bij deze nodigen wij jullie graag uit op het nu al fantastische 

titochirokamp! Zonder jullie zou het natuurlijk helemaal niet 

fantastisch worden, dus hierbij vinden jullie alvast jullie 

racketticket om op 20/7 in te checken!  

We hebben alles al voor jullie ingevuld, maar enkel de 

toegangscode ontbreekt nog… Hoe komen jullie daaraan? 

Gewoon, dit blaadje uitscheuren en de komende 

chirozondagen of –zaterdagen goed opletten… 😉  

Wij kijken al super hard uit naar het kamp, hopelijk jullie ook! 

Natuurlijk volgt er binnenkort nog een brief met extra 

informatie zodat jullie er op 20/7 helemaal klaar voor zijn! 

Vele groetjes van Joren, Jonas en Ellen! 

 

Tito Ticket 

De beste Tito 

Chiro Bethanie 

Opglabbeek 

BE-86 Duuzend 1 

20 juli ’18 18 n.t.b. 

T 

TOEGANGSCODE 

_ _ _ _ _ 
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Keti’s, WHAT YOU SEE, IS WHAT YOU GET! 

 

JOIN US OP KAMP IN OPGLABBEEK! 
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VERTREK EN AANKOMST 

Op ruimtereis vertrekken is niet niks natuurlijk, en daarom zorgen we ervoor dat 

alles zo goed mogelijk verloopt!  

Onze RIBBELS worden op 24 juli 2018 op de kampplaats verwacht. De mama’s 

en de papa’s kunnen hen afzetten en even rondkijken op het terrein. Daarna 

kunnen de ribbels er volledig invliegen. Meer informatie zal tijdig gegeven 

worden door de ribbelleiding. 

De MAZZELS en RAKWI’S nemen de trein op 21 juli 2018 en worden in de 

voormiddag verwacht in het station van Noorderkempen. Jullie 

afdelingsleiding laat het precieze uur van vertrek nog weten! 

De TITO’S, KETI’S en ASPI’S vertrekken heel ambitieus met de fiets op 

ruimtereis! Zij dienen dus wat vroeger te vertrekken, en dienen paraat te staan 

op 20 juli 2018. Het uur en plaats waarop jullie klaar moeten staan krijgen ook 

jullie nog van jullie leiding! 

Na een vermoeiende reis komen de ribbels, mazzels, rakwi’s, tito’s, keti’s en 

aspi’s samen naar huis. Op 31 juli 2018 komen zij aan. Wij zijn momenteel nog 

aan het uitzoeken wat nu juist de beste manier is om veilig op Aarde te landen. 

Meer informatie over de terugkomst zal dus zeker nog volgen.  
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FIETSENCONTROLE  

Aangezien we uit voorgaande jaren geleerd hebben dat sommige fietsen niet in 

orde zijn voor we op kamp vertrekken, dringen we er nogmaals op aan om hem 

wél helemaal in orde te brengen! Het is voor iedereen aangenamer om zonder 

stukken en brokken en met een volledige afdeling op de kampplaats te geraken!  

Daarom vragen we jullie, dat mama en papa het strookje (achteraan in het 

kampboekje) invullen en afgeven samen met de medische fiche bij het 

binnenbrengen van de bagage. Dit is natuurlijk enkel van toepassing op de 

Tito’s, Keti’s en Aspi’s.  

Als de checklist helemaal in orde is, is je fiets klaar voor een het chirokamp en 

kan jij er zonder problemen een heel kamp gebruik van maken!  

 

ADRES 

We weten nu wel dat we op kamp gaan in Opglabbeek, maar waar precies? 

Omdat het heel erg plezant is om af en toe toch een beetje info van het 

thuisfront te krijgen is dit het adres:  

 

Chiro Bethanie 

Naam 

Duinenstraat z/n 

3660 OPGLABBEEK 

 

 

Geef dit aan je mama, papa, oma’s, opa’s, tantes, nonkels, vriendjes en 

vriendinnetjes, ….  Zij mogen jou dan leuke brieven sturen! Postpakketten 

hebben we écht niet nodig op kamp, en we vragen om deze dus ook NIET op 

te sturen. 

 

Voor zeer dringende gevallen tijdens het bivak, kunnen jullie terecht op het 

volgende nummer:  0496/69.54.48 (Jan)  
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BAGAGE 

Ik vertrek op ruimtereis en ik neem mee… 
 

In portefeuille: 

o Identiteitskaart/Kid ID en/of ISI+-kaart (afgeven bij 

vertrek) 

o beetje zakgeld in munten (enkel voor kaartjes en postzegels, €0.50 per 

stuk) 

o adressen (voor de ribbels, mazzels en rakwi’s zijn voorgeschreven 

enveloppen (al dan niet met postzegel) of etiketten erg handig) 

 

Toiletgerief: 

o washandjes 

o handdoeken (groot en klein) 

o borstel/kam 

o zeep  

o shampoo   

o tandenborstel 

o tandpasta 

o bekertje 

o zonnecrème  

o aftersun 

o anti-insecten middeltje 

o maandverband (meisjes) 

o scheergerief (jongens)  

 

Speelkledij: 

o shorts 

o t-shirts 

o lange broeken 

o truien 

o voldoende ondergoed (+ reserve) 

o voldoende sokken (+ reserve) 

o regenjas! 

o uniform (hebben we aan bij vertrek, eventueel extra uniform) 
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o verkleedkleren in het thema van de ruimte 

 

Schoenen: 

o goede stapschoenen = wandelbottinnen!  

o regenlaarzen (want op kamp is gras + regen = modder) 

o reservepaar (vb. sportschoenen) 

o sandalen of slippers  

 

Om te slapen:  

o pyjama 

o slaapzak (het kan ’s nachts serieus afkoelen dus een warm exemplaar is 

aangeraden)  

o voor iedereen: veldbed of luchtmatras (en pomp!)  

o knuffeldier, zaklamp 

o extra deken dat ook gebruikt mag worden om aan het kampvuur te zitten 

 

Allerlei: 

o zwemgerief (ook zwembandjes voor wie nog niet zo goed kan zwemmen) 

o zonnepetje, zonnebril 

o schrijfgerief, boek of tijdschriften (voorzien van naam) voor tijdens de 

platterust 

o wasknijpers 

o zakdoeken 

o (stoffen) zak voor vuile was  

o voor tito’s, keti’s en aspi’s een grote rugzak om op 2 daagse te gaan 

o dagrugzak (voor iedereen) 

o gamel en bestek (voor mazzels, rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s) 

o drinkbus (voor iedereen)  

 

Op kamp moet je natuurlijk voldoende materiaal meenemen, maar overdrijven 

is zeker niet nodig. Om alles van iedereen mee te krijgen richting Opglabbeek, 

vragen we om je materiaal in een sportzak te stoppen en niet in harde valiezen.  

Dit maakt het makkelijker om alles in de vrachtwagen te krijgen.  
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Omdat we op het einde van het kamp niet weer met een massa verloren 

voorwerpen willen zitten, willen we jullie vragen om alles van een naam te 

voorzien! Zo kunnen verloren voorwerpen snel weer naar hun baasje 

terugkeren! 

We zouden het heel fijn vinden dat alle ribbels en mazzels een veldbedje 

meebrengen. Dit houdt de orde in de slaapzaal (voor de ribbels) en tenten (voor 

de mazzels) een beetje eenvoudiger en houdt onze bengeltjes zeker droog, 

moest het eens hard regenen.  

Je bagage mag worden afgegeven op de chiro op 19 juli 2018 tussen 19u en 

20u.  Dit geldt voor iedereen, ook voor de ribbels!  

De vuile was mag ook weer worden afgehaald op 31 juli 2018 op de chiro, 

wanneer we daar terug aankomen. We zouden het fijn vinden dat fitte mama’s 

en papa’s ons dan even helpen met het uitladen van de vrachtwagen.  Zo kan 

iedereen snel naar huis met zijn bagage!  
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MEDISCHE FICHE EN MEDICIJNEN 

De medische fiche die jullie bij dit boekje vinden, moet zo compleet mogelijk 

worden ingevuld. Er moet één medische fiche per kind worden ingevuld. Voor 

zaken waar speciale aandacht aan besteed moet worden kan u best de leiding 

en/of vb’s op voorhand even verwittigen zodat dit tijdens het bivak voor geen 

enkel probleem kan zorgen.  

Als het af en toe wel eens gebeurt dat uw kind in bed plast, gelieve dit dan 

duidelijk te vermelden op de fiche. De leiding kan er dan rekening mee houden. 

Op die manier kunnen lastige ongelukjes voorkomen worden.  

Indien medicijnen genomen moeten worden op kamp, moet dit duidelijk 

vermeld staan op de medische fiche (welke medicijnen, hoeveel keer per dag, 

welke hoeveelheid,…). Mogen we ook vragen dit (in de mate van het mogelijke) 

op de verpakking van het medicijn aan te brengen?   

Verder vermelden we hier ook graag bij dat we niet graag hebben dat onze 

leden zelf ‘apotheker’ gaan spelen.  Gelieve dan ook alle medicijnen af te geven 

en niets in de toiletzak of bagage te stoppen!   

Je geeft de medische fiche voorzien van 2 kleefbriefjes van de ziekenkas af aan 

de leiding wanneer je jouw bagage komt inleveren. 

Medicijnen, identiteitskaart (en ISI+kaart) worden op de dag van vertrek 

verzameld door de leiding. Op kamp worden ze bewaard door onze vb’s.  

 

ALLERGIEËN 

Omdat er tussen de 120 kindjes die meegaan op kamp wel eens een paar zitten 

die allergisch zijn aan bepaalde dingen, is het voor onze cookies altijd handig 

om dit op voorhand te weten. Zo kunnen zij hun planning en menu hieraan 

aanpassen.  

Gelieve daarom het briefje dat je bij dit boekje vindt, ingevuld terug te bezorgen 

aan de leiding of te mailen naar nvanmalderen@yahoo.co.uk ten laatste op 

24/06/2018. 
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KOSTPRIJS 

Het totale bedrag voor een kamp bedraagt €130 voor een mazzel/rakwi/tito/keti/aspi, en 

€110 voor een ribbel. Als je echter vóór 15 juni betaalt ontvang je een vroegboekkorting 

van € 10! Je dient het bedrag te storten op rekeningnummer BE40 9797 8946 9463 met 

vermelding van “Naam kind – Afdeling  – Kamp”. 

Als er meerdere broers of zussen in het gezin zijn, krijg je nog eens €10 korting vanaf het 

derde kind. Bijvoorbeeld: in jouw gezin zitten 1 tito, 1 rakwi, 1 mazzel en 2 ribbels. De tito en 

rakwi betalen elk 120 euro, de mazzel betaalt 110 euro en de ribbels betalen dan elks 90 euro.  

Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn in verband met de betaling, aarzel dan niet om een 

mailtje te sturen of ons aan de poort aan te spreken.  

 

 

 

  

OPTIE 1: In schijven, 

startend in MEI 

OPTIE 2: Het hele bedrag in 

één keer 

Proficiat, je bent ingeschreven voor het kamp!  

STAP 1: In de maand mei betaal je € 

50 – Aangezien je nu al de betaling 

start, krijg je € 10 korting.  

STAP 2: In de maand juni betaal 

je € 50.  

STAP 3: In de maand juli betaal je de 

overschot (€ 0 voor een ribbel, € 20 

voor een ouder lid*).  

Voor 15 juni:        

 € 100 voor een ribbel, € 

120 voor een ouder lid*  

(di t mag in elke maand betaald 

worden, zolang het voor 15 juni  

i s ) 

Vanaf 15 juni:     

€ 110 voor een 

ribbel,  € 130 voor 

een ouder lid* 

* Als dit gaat over het derde kind (of vierde, of vijfde, enz) in een gezin, dan dient er € 10 minder 

betaald te worden.  
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LEEFREGELS 

Omdat we met een zeer grote groep en ook met een heel deel nieuwe gezichtjes 

op kamp gaan, is het belangrijk duidelijke afspraken te maken zodat iedereen 

weet wat er wel en zeker niet verwacht wordt. Lees ze dus maar eens goed door! 

 SNOEP: De cookies zorgen elke dag voor lekker eten, een gezond 

vieruurtje en op tijd en stond voor een snoepje. Het is dus ook niet nodig 

om hier zelf voor te zorgen! 
 

 ROKEN: Dit is slecht voor je gezondheid en slecht voor de anderen hun 

gezondheid. Dit is dan ook uit den boze!  Met de aspi’s kunnen  hierover 

duidelijke afspraken gemaakt worden. 
 

 GSM, Ipod, MP3 hebben we helemaal niet nodig! We zijn met zoveel op 

kamp dat er altijd wel iemand is waarmee je jou kan amuseren! Laat deze 

dus maar gewoon thuis! 
  

 UNIFORM hebben we aan bij vertrek, zo kan iedereen zien dat we op 

avontuur vertrekken. Als je geen uniform hebt, vragen we je wel de juiste 

kleuren aan te doen. Dit wil zeggen een beige short/rok en een rode Chiro 

(Bethanie) T-shirt en een blauwe (chiro)trui. 
 

 ALCOHOL en DRUGS zijn dingen die wij niet nodig hebben om ons uit te 

leven. Deze middelen zijn dan ook ten strengste verboden om mee op 

kamp te nemen! 
 

 MEDICIJNEN: Deze worden op kamp door de vb’s bewaard. Het is niet de 

bedoeling dat iedereen op zichzelf ‘apotheker’ begint spelen, want zo 

kunnen we wel eens voor verrassingen komen te staan. Medicijnen 

worden dus allemaal afgegeven bij vertrek! 

 

Indien we merken dat deze afspraken niet worden nageleefd, zullen wij sancties 

moeten nemen.  

Wij rekenen op jullie!!! 
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CHECKLIST FIETS 

 Wit voorlicht 

 Rood achterlicht 

 Witte reflector vooraan 

 Rode reflector achteraan 

 Voorrem werkt optimaal (met goede remblokjes)  

 Achterrem werkt optimaal (met goede remblokjes) 

 Bel 

 Zadel en stuur op goede hoogte 

 Gesmeerde ketting die perfect van lengte is 

 Trappers hangen vast en draaien goed 

 Indien je versnellingen hebt, werken ze zoals het moet  

 Banden met profiel 

 Banden opgepompt 

 Extra binnenband (van juiste formaat!!) voorhanden 

 ... 

 

 

Hierbij verklaart ………………………………………………………...(naam) papa/mama 

van ………………………………………………………...(naam) dat de fiets helemaal in 

orde is en klaar is voor een fantastisch chirokamp! 

 

 

(Datum en handtekening) 

Gelieve dit briefje samen met je medische fiche en het strookje ivm 

allergieën (apart in het boekje te vinden) af te geven aan je leiding bij het 

binnenbrengen van je bagage! 
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ALS GEHEUGENSTEUNTJE… 

 

 

  

Wanneer? Wat? Wie? 

Ten laatste op 24 juni 
2018 

Doorgeven allergieën  Iedereen  

19 juli 2018 
 
19u - 20u 

Binnenbrengen 
bagage, medische fiche 
en checklist fiets  

Iedereen  
 

20 juli 2018 Vertrekken met de fiets  Tito’s, keti’s en aspi’s 

21 juli 2018 Vertrekken met de trein Mazzels en rakwi’s 

24 juli 2018 Vertrekken met de auto Ribbels 

31 juli 2018 ’t kamp is gedaan… Iedereen 

31 juli 2018 
  

Ophalen bagage en 
fietsen  

Iedereen  Graag met 
wat lieve hulp!  
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CONTACTGEGEVENS LEIDING 

Leidingsploeg Chiro Bethanie 

RIBBELS            ribbel@chirobethanie.be 

Erwin Pemen Valerie Pemen Katrijn Vermeesch Jozefien De Clerck 
Ploegsebaan 201 Ploegsebaan 201 Durentijdlei 109 Hoge Akker 7 
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 

0471 09 14 65 0495 74 97 15 0493 53 23 33 0494 90 46 48 
erwin@chirobethanie.be valerie@chirobethanie.be katrijn@chirobethanie.be  jozefien@chirobethanie.be  

MAZZELS   mazzel@chirobethanie.be 

Lara Torfs Erik De Coster Rosaline Vissers  
Zilverberkenlei 80 Ploegsebaan 215B Zilverberkenlei 63  
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 2930 Brasschaat  
03 653 20 39 0476 67 31 69 03 663 18 26  
0478 54 97 85 erik@chirobethanie.be 0479 81 26 24  
lara@chirobethanie.be  rosaline@chirobethanie.be   

RAKWI'S                                  rakwi@chirobethanie.be                                                  

Jens Van’t Slot (groepsleiding) Thijs Stuer Zoë Seresia  
Ploegsebaan 13 Berrélei 8 Della Fail lestraat 33  
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 2930 Brasschaat  

03 633 28 68 03 663 62 26 0492 69 84 37  
0493 70 87 73 0492 62 56 62 zoe@chirobethanie.be   
jens@chirobethanie.be thijs@chirobethanie.be   

TITO’S   tito@chirobethanie.be 

Jonas Torfs (groepsleiding) Ellen De Coster Joren Liégeois  
Zilverberkenlei 80 Ploegsebaan 215B Kantienlei 26  
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 2930 Brasschaat  
03 653 20 39 0476 67 34 89 0472 06 08 37  
0474 31 90 10 ellen@chirobethanie.be joren@chirobethanie.be   
jonas@chirobethanie.be    

KETI'S   keti@chirobethanie.be 

Janne Torfs Merel Torfs  Bas Symoens  
Klaverheide 108 Klaverheide 108 Miksebaan 291  
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat 2930 Brasschaat  
03 633 12 21 03 633 12 21 0468 17 40 12  
0498 93 48 75 0499 93 51 90 bas@chirobethanie.be  
janne@chirobethanie.be merel@chirobethanie.be   

ASPI'S   aspi@chirobethanie.be 

Alanis Swysen Anne Wemers (groepsleiding)   
Zilverberkenlei 67 Brechtsebaan 21   
2930 Brasschaat 2930 Brasschaat   
0471 38 25 51 0489 42 50 97   
alanis@chirobethanie.be  anne@chirobethanie.be    

VB'S (Volwassen begeleiding)  vb@chirobethanie.be 

Jan Ardies Els Timmermans   
de Burletheide 16 Durentijdlei 112   

2930 Brasschaat 2930 Brasschaat   
0496 69 54 48 0472 43 42 72   
jan@chirobethanie.be els@chirobethanie.be    
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