
Peeïkske Juni 
 

  

Belangrijke data 
 

28 juni: Uitstap + BBQ 
30 juni: INSCHRIJVEN KAMP!!!! 



  



Hey lieve chirovriend! 

 

Haal eventjes snel je zakdoek boven, want je hebt op dit moment het 

laatste pxke van het jaar in je handen… Snifsnif!    

Stop die zakdoek nu ook maar snel weer weg, want dit laatste pxke is 

er dan ook één waar de warmte vanaf straalt, de frisse bries 

doorheen blaast en het zand van tussen je tenen kruipt. Zorg dat je er 

ook deze laatste maand zeker bij bent!!  

Juni betekent niet alleen het einde van het 

schooljaar en bijna kamp, maar jammer genoeg 

ook examens en toetsen…  

Geef er nog eens een goeie lap op, dan kan je 

nadien met een gerust hart op kamp!  Maar 

vergeet niet, ontspanning is belangrijk, kom je 

dus zeker afreageren op de chiro!  Wij wensen jullie allemaal heel 

erg veel succes!  

Het mag dan al wel bijna zomer zijn, in België mag je de weerman 

toch niet altijd geloven. Als je in je ooghoek een grijze wolk kan zien, 

zorg dan dat je regenjas in je rugzak zit!  

Omdat we de laatste zondag van het jaar graag 

in stijl afsluiten, doen we dit ook dit jaar weer 

met een daguitstap en aansluitend BBQ! Lees 

snel verder in het pxke, daar staat nog heel wat 

info!  

Geniet van de laatste chiromaand en tot zondag!  

Groetjes,  

De leiding 



 
 

Ook dit jaar sluiten we de laatste chirozondag graag in stijl af.  We doen 

dit door een hele dag op gezamenlijke uitstap te gaan én nadien gezellig 

samen te barbecueën.  

Wat moet je allemaal weten vooraleer je meekan op de UITSTAP? 

- Wanneer?   Zaterdag 28 juni vertrek om 9u 
 

- Wat neem je mee?   

o Middageten 

o Voldoende drinken 

o Vieruurtje 

o Zonnecrème 

o Handdoek 

o Zwemkledij 

o (indien nodig) Zwembandjes  

o (indien nodig) Regenjas 
 

- Hoe geraken we daar en weer terug?  

De keti’s en aspi’s met de fiets, de anderen graag met lieve mama’s 

en papa’s met een auto.  We worden graag terug opgehaald om 

16u  aan De Mosten. 

 

Ik, mama of papa van …………………………………………………………………………… 

kan ….. kinderen vervoeren. Ook dit jaar trekken we weer naar de Mosten 

in Hoogstraten.  

O naar de Mosten (om 9.00u) 

O terug van de Mosten (om 16.00u) 

Geef dit strookje af aan Anne of vul het invulformulier in op de website!  

We ontvangen graag van iedereen hoeveel kinderen vervoerd kunnen 

worden. Anders zoeken we oplossingen voor onbestaande problemen…   



Van zwemmen krijgen we honger… 

Daarom zal de BBQ om 17u warm zijn!  Wanneer we aankomen van onze 

daguitstap zal het eten (bijna) klaar staan! 

Inschrijven kan je doen door het 

onderstaande formulier aan de leiding te 

bezorgen OF door het in te vullen op 

onze website!  De betaling mag 

gebeuren via overschrijving op de 

chirorekening (BE40 9797 8946 9463) of 

cash aan iemand van de leiding. 

Je bestelt je vlees per stuk, zo is het 

makkelijk om de hoeveelheid af te 

stemmen naar de grootte van je buik.  De 

groentjes zijn à volonté en vergezeld van 

brood. Dessert kunnen we achteraf 

kopen bij onze lieve aspiranten!  

Om zeker te zijn van je eten hebben we je bestelling graag voor 22 juni! 

 

De familie………………………………………………………………………………………………..… 

komt met ……. personen eten en bestelt graag: 

 Groenten (+ drankje)   ….. x € 3  = € …….. 

 BBQ-worst     ….. x € 3 = € …….. 

 Saté      ….. x € 3 = € …….. 
 Hamburger     ….. x € 3 = € …….. 
 Halve sparerib    ….. x € 3 = € …….. 
 Kippenbout     ….. x € 3 = € …….. 
 Veggie-burger    ….. x € 3 = € …….. 

TOTAAL = € ……..  



GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT 

Omdat de groentjes van de BBQ zichzelf niet snijden, omdat patatjes 

zichzelf niet koken en omdat vlees niet van zichzelf gaar wordt, zijn we 

nog op zoek naar helpende handen om van onze BBQ een gezellige avond 

te maken.  

Kan je mee komen helpen met 

groenten snijden of vlees komen 

bakken?  Dan ben je welkom 

(vergezeld van snijplank, dunschiller, 

keukenmes, keukenrobot, BBQ, …) 

vanaf 14u in de lokalen.  De cookies 

zullen je hulp zeker appreciëren!  

Laat je even weten of je kan komen helpen?   

Graag een seintje bij David: david.symoens@telenet.be 

Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

 



BELANGRIJK! 
De tijd van FISCALE ATTESTEN is weer aangebroken…  De 

kosten, gemaakt voor kampen en weekends van 

jeugdverenigingen voor -12 jarigen, zijn fiscaal aftrekbaar.  

Wij kunnen u een attest bezorgen dat betrekking heeft op het 

kalenderjaar 2013 (dus voor de weekends en kampen van 

vorig chirojaar). 

Ontvangen jullie graag een of meerdere attesten?  Stuur dan 

als de bliksem een mailtje naar anne@chirobethanie.be met 

de vermelding van de naam van het kind en naam van een 

van de ouders (de schuldenaar). Zo kunnen we de attesten in 

orde maken en u deze zo snel mogelijk bezorgen.  

 

GEZOCHT    GEZOCHT   GEZOCHT  

Chiro T-shirts en andere kledij en 

spulletjes die na het kampweekend 

in de foute koffer terecht zijn 

gekomen…  Kijken jullie alles eens 

na en brengen jullie de foute spullen 

mee naar de chiro? Op die manier 

kunnen we deze moeilijke puzzel 

misschien doen kloppen…  

PS: Zie je het nut van al je (chiro)kledij te tekenen al in?   

mailto:anne@chirobethanie.be


 
 

Aan al de gelukkigen die vorige maand hun eerste communie 
of lentefeest of vormsel of … vierden!  Hopelijk was het een 
feest om nooit meer te vergeten!  
 
 
 

DANKJEWEL!! 
Voor jullie talrijke opkomst op onze pasta-avond!  

Ondertussen hebben jullie dan ook onze extra grote eettent 

gezien voor op kamp!  

 

 

Proficiat!!! 

Aan Wim (oudleider van onze chiro) en 

Gerd.  Zij trouwen op 21 juni 2014 om 13u in 

de kerk van Maria-ter-Heide.  Ken je hen 

nog?  Kom je dan mee met ons naar hun 

trouwmis?  We zien jullie daar!   We wensen 

hen alvast veel geluk!   



 

WIST JE DAT… 

 … we het kampweekend écht geslaagd vonden? 

 … iedereen dan ook veel zin heeft in het kamp? 

 … we hopen dat we met héél véél op kamp mogen gaan? 

 … we dan ook nog heel wat betalingen verwachten tegen 

30 juni? 

 … jullie je strookjes voor de cookies ook tegen 28 juni 

moeten bezorgen? 

 … de ribbels goed nat geworden zijn maar zich enorm 

geamuseerd hebben met de aspi’s? 

 … de tito’s van al hun balpennen vanaf geraakt zijn? 

 … de titoleiding daarom ook heel trots is op de tito’s? 

 … de keti’s al oefenden voor het ZIP-tornooi van deze 

maand? 

 … de rakwi’s goed zijn in oma en opa spelen? 

 … de mazzels als de beste snoepjes konden verzamelen 

op het ZIP-moment? 

 … we die inbraken in de lokalen beu zijn…? 

 … je, bij iets verdacht aan de lokalen, zeker de leiding 

en/of politie mag inlichten? 

 … dit het laatste pxke is van het jaar? 

 … Ellen en Anne zich weer goed geamuseerd hebben dit 

jaar met het schrijven en layouten van het pxke? 

 … het nu hoog tijd wordt om te stoppen met dit gezever 

te lezen en op zoek te gaan naar je eigen programma?  

 … veel plezier deze maand!!!  



  



 

 

 

 

Het is helaas de laatste maand van het jaar  Maar daarom gaan we ons voor de laatste keer nog 

eens goed amuseren! De laatste maand van het chiro jaar betekent ook dat we stilaan ons kunnen 

klaar maken om op een super fantastisch kei leuk kamp te gaan, waar jullie je allemaal zeker voor 

moeten inschrijven. 

 

Één juni tweeduizendveertien 

Vandaag gaan we eens kijken hoe het is om een oma, opa of bomma en bompa te zijn. 

Wat die zo al doen op een dag en wat ze ondertussen niet meer zo goed kunnen. Kom 

zeker eens kijken of jij een goede oma of opa kan zijn. Het is chiro van 14u tot 17u en 

vergeet je vieruurtje niet.  

 

Acht juni tweeduizendveertien 

Het is nu al juni, dus de zon mag toch wel beginnen schijnen. Daarom 

doen we vandaag een zomerse zondag. Moest de zon mee komen 

spelen, vergeet je dan niet in te smeren.  

Chiro van 14u tot 17u met een 4’uurtje. 

 

 

Vijftien juni tweeduizendveertien 

Heb je altijd al eens willen weten hoe het is om een soldaat te zijn? Dan is het vandaag 

jou dag! We gaan ons inleven als echte soldaten dus kom verkleed en wie weet kunnen 

we wel op een missie vertrekken. Het is chiro van 2 tot 5 en vergeet je leger vieruurtje 

niet! 

 

 

Tweeëntwintig juni tweeduizendveertien 

Vandaag geen we op ontdekkingstocht, ben je benieuwd wat we hier gaan 

ontdekken? Kom dan maar zeker naar de chiro om 14u zodat we misschien 

in onze rugzakken een vieruurtje kunnen ontdekken. Om 17u is onze 

ontdekkingstocht voorbij en kunnen we met een oplossing naar huis.  

 

 

Achtentwintig juni tweeduizendveertien 

Vandaag gaan we op uitstap met heel de chiro, wat heel leuk gaat zijn. Alle info vind je elders in het 

Peeïkske. We sluiten deze dag ook af met een lekkere barbecue.  

 

Ribbels in Juni 

Vele knuffels van Anne en Sofie 



 

 

 

CHIRO IS… 

 

Op 01/06, chiro van 14h-17h 

…ZOT DOEN TIJDENS HET MARGINALENSPEL 

Op 08/06, chiro van 14h-17h 

…DE WERELD VEROVEREN IN HET CHIRO-VEROVER DE WERELD-SPEL 

Op 15/06, chiro van 14h-17h 

…FANTASTISCHE (WATER)SPELLETJES SPELEN 

Vergeet geen bikini/zwembroek/kleren die nat mogen worden/… aan te doen want je zou wel eens 

nat kunnen worden! 

 

Op 22/06, chiro van 14h-17h 

…HET SLOTSPEL SPELEN 

    

Op 28/06, info zie elders in pxke 

…MET Z’N ALLEN OP UITSTAP GAAN 

 

Mazzels in juni 



  

Dag allerliefste, allerbeste, allerleukste rakwi’s! 

Het is alweer juni, de laatste chiro-maand voor het kamp, nog even aftellen, en het is alweer zo 

ver! 

 

Bij sommige zondagen zal in dit pxke een sterretje (‘*’) staan, dit betekent dat als het op deze 

zondagen warm en zonnig weer is (waar we natuurlijk allemaal op hopen...), het wel eens handig 

zou kunnen zijn dat jullie je zwemgerief meenemen. 

Het zou namelijk kunnen dat we besluiten om, in plaats van het andere geplande programma, met 

water te gaan spelen om ons zo wat te verfrissen  

We weten natuurlijk nooit heel goed op voorhand hoe het weer gaat zijn, dus misschien neem je 

het beter te vaak mee dan te weinig... 

 

 

Zondag 1 juni * 

Vandaag trekken we nog eens de bossen in, en gaan we uitvechten wie 

de beste maffia-groepering is, zeker komen dus! 

Chiro van 14h tot 17h, vergeet geen verdacht 4-uurtje. 

 

Zondag 8 juni * 

In 1492 trok Christoffel Columbus de zee over in onder andere een poging te 

bewijzen dat de aarde rond was, en kwam zo in Amerika aan (wat eigenlijk 

helemaal niet zijn bedoeling was). Wij gaan het misschien niet zo 

groots aanpakken, maar we zouden wel iets kleins willen maken dat 

hopelijk drijft, en dan zullen we wel zien wie het verste geraakt... 

Chiro van 14h tot 17h, vergeet geen waterdicht  4-uurtje. 

 

Zondag 15 juni 

Het is weer de derde zondag van de maand, dus we hebben weer een hele dag chiro. (joepie!) 

Vandaag gaan we onze avontuurlijkheid eens op de proef stellen. Doe dus jullie dappere schoenen 

aan, zet je beste beentje voor en zie dat je er klaar voor bent! Het kan voor vandaag handig zijn 

om een klein handdoekje bij te hebben. 

Chiro van 10h tot 17h, vergeet geen duister 4-uurtje en avontuurlijk lunchpakket. 

 

Zondag 22 juni * 

Vandaag staan er 3 letters centraal: WWW. 

Namelijk: Wie heeft het gedaan? Met Wat heeft die persoon het gedaan? En Waar is het gebeurd? 

Als je dat wil ontdekken, kan ik je maar 1 ding aanraden: zeker komen natuurlijk! 

Chiro van 14h tot 17h, vergeet geen slim 4-uurtje. 

 

Zaterdag 28 juni 

Zoals ieder jaar sluiten wij af met een uitstap en bbq, meer info hierover 

vind je ergens anders in het pxke, zoeken dus! 

 

(en ja, dit betekent dat het jaar er weer op zit... of toch niet??? Over 

minder dan een maand zien we elkaar al weer terug op het leukste deel van 

het jaar: het KAMP! (dus begin al maar af te tellen!)) 

 

 

Spetterende, zwoele en warme groetjes van jullie leiding Elise & Maarten  & Erik 

Dag allerliefste, allerbeste, allerleukste rakwi’s! 

Het is alweer juni, de laatste chiro-maand voor het kamp, nog even aftellen, en het is alweer zo 

ver! 

 

Bij sommige zondagen zal in dit pxke een sterretje (‘*’) staan, dit betekent dat als het op deze 

zondagen warm en zonnig weer is (waar we natuurlijk allemaal op hopen...), het wel eens handig 

zou kunnen zijn dat jullie je zwemgerief meenemen. 

Het zou namelijk kunnen dat we besluiten om, in plaats van het andere geplande programma, met 

water te gaan spelen om ons zo wat te verfrissen  

We weten natuurlijk nooit heel goed op voorhand hoe het weer gaat zijn, dus misschien neem je 

het beter te vaak mee dan te weinig... 

 

 

Zondag 1 juni * 

Vandaag trekken we nog eens de bossen in, en gaan we uitvechten wie 

de beste maffia-groepering is, zeker komen dus! 

Chiro van 14h tot 17h, vergeet geen verdacht 4-uurtje. 

 

Zondag 8 juni * 

In 1492 trok Christoffel Columbus de zee over in onder andere een poging te 

bewijzen dat de aarde rond was, en kwam zo in Amerika aan (wat eigenlijk 

helemaal niet zijn bedoeling was). Wij gaan het misschien niet zo 

groots aanpakken, maar we zouden wel iets kleins willen maken dat 

hopelijk drijft, en dan zullen we wel zien wie het verste geraakt... 

Chiro van 14h tot 17h, vergeet geen waterdicht  4-uurtje. 

 

Zondag 15 juni 

Het is weer de derde zondag van de maand, dus we hebben weer een hele dag chiro. (joepie!) 

Vandaag gaan we onze avontuurlijkheid eens op de proef stellen. Doe dus jullie dappere schoenen 

aan, zet je beste beentje voor en zie dat je er klaar voor bent! Het kan voor vandaag handig zijn 

om een klein handdoekje bij te hebben. 

Chiro van 10h tot 17h, vergeet geen duister 4-uurtje en avontuurlijk lunchpakket. 

 

Zondag 22 juni * 

Vandaag staan er 3 letters centraal: WWW. 

Namelijk: Wie heeft het gedaan? Met Wat heeft die persoon het gedaan? En Waar is het gebeurd? 

Als je dat wil ontdekken, kan ik je maar 1 ding aanraden: zeker komen natuurlijk! 

Chiro van 14h tot 17h, vergeet geen slim 4-uurtje. 

 

Zaterdag 28 juni 

Zoals ieder jaar sluiten wij af met een uitstap en bbq, meer info hierover 

vind je ergens anders in het pxke, zoeken dus! 

 

(en ja, dit betekent dat het jaar er weer op zit... of toch niet??? Over 

minder dan een maand zien we elkaar al weer terug op het leukste deel van 

het jaar: het KAMP! (dus begin al maar af te tellen!)) 

 

 

Spetterende, zwoele en warme groetjes van jullie leiding Elise & Maarten  & Erik 



 Tito’s!  

Wat vliegt de tijd! Het is al juni, en de laatste chiromaand is dus een feit…  Maar geen 
zorgen, we geven er weer een ongelooflijke LAP op, en dan zijn we vóllédíg klaar voor het 
kamp!! Kijk goed op welke dagen en uren er deze maand chiro zal zijn, ons programma is 

namelijk aangepast aan jullie – en onze – examens! Tot snel! 

(Zaterdag 31 mei: zoals jullie in het vorige peeikske konden zien, is het chiro op 
zaterdagavond van 19u tot 21u30!) 

Zaterdag 7 juni: 10u – 12u   

Vandaag komen twee heel toffe mensen jullie leiding zijn… Wie? Wat? Waar? Wanneer? 
Waarom? En vooral… Wc-bril?  

 

Zaterdag 14 juni: 19u – 21u30 

Vanavond spelen we een waanzinnig avondspel/bosspel om ons 
gedachten eens volledig van die examens af te krijgen! Zo kunnen jullie 

er zondag weer keihard tegenaan!  

 

    Zaterdag 21 juni: 19u – 22u 

Omdat wij altijd afmaken waar we aan beginnen, is het deze avond onze 
tweede filmavond! Dit keer kan het natuurlijk geen verrassing zijn wat we 
gaan zien… We kijken namelijk de Hungergames 2! Zo zijn jullie volledig 

voorbereid op het kamp, en natuurlijk zal deze filmavond ook weer op zijn 
chiro’s zijn  Kom dat zien! (snap je ‘m?)  

 

Zaterdag 28 juni: daguitstap! 

We sluiten het jaar graag af  in: 
 een afwasteil – kwijl – nagelvijl – strijdbijl – tentzeil – stijl (schrappen wat niet past) 

en daarom gaan we met de hele chiro op daguitstap! Overdag gaan we zwemmen in de 
Mosten, en ’s avonds volgt nog een heerlijke BBQ, mmmmm! 

Meer info over uren, wat er in je rugzak moet, vervoer naar de mosten en inschrijving voor 
de BBQ vind je elders (vooraan) in het peeikske! 

 

Groetjes van het TITO-team! 
 Nick en Ellen  

 

 



Keti’s.  

 

 

 

 

 

 

Jammer jammer jammer de laatste maand is aangebroken, MAAR niet getreurd dat wil zeggen dat 

het kamp steeds dichterbij komt. 

We zullen er voor de laatste keer nog eens invliegen. 

 

Zondag 1 juni 

Vandaag is het de laatste echte chiro zondag, daarom gaan we er een extra lange van maken. 

Eerst spelen we nog eens een leuk bosspel en daarna eten we nog gezellig samen op de chiro. 

Chiro van 14u tot 19u neem allemaal 1 euro mee voor het eten. 

 

Zaterdag 7 juni 

Vandaag is het het jaarlijkse zip-tornooi 

Kom allemaal om 16u naar de chiro MET DE FIETS je bent ten laatste om 22u terug op de chiro 

Je kan ter plaatse eten en drinken kopen aan democratische prijzen. 

 

Zaterdag 14 juni 

Iedereen zit nu volop in de examens, joepie! 

Daarom gaan we ons eens goed afreageren met wat hevige spelen, chiro van 19u tot 22u 

 

Zaterdag 21 juni 

Vandaag nodigt dries jullie allemaal uit voor een etentje bij zijn thuis (gaspeldoornlaan 12) 

Jullie zijn welkom vanaf 18u een eind uur is er niet direct dat laten we over aan de ouders 

 

Groetjes Q en D 



ASPI-ASPO-ASPA-APSU-ASPE-ASPI-ASPO-ASPA_ASPU-ASPE-ASPI-ASPO-ASPA 

Het is weer bijna gedaan  SNIF SNIF nog even en we gaan op kamp OLE OLE 

!!!!  Juni zit ook bomvol met fantastische dagen en nachten (aangezien we op 

weekend gaan)!!!  

 

We gaan een zot fantastisch geweldig mega graaf en mega vermoeiend, 

bangelijk weekend tegemoet dat zal doorgaan van 20 tot 22 JUNI meer info 

komt nog binnenkort! 

 

31 mei hebben jullie de tito’s al een bangelijke avond bezorgd dus hebben jullie 

1 JUNI een verdient dagje rust verdiend (waarschijnlijk om hard te studeren 

voor de examens).  

 

Er is dit jaar natuurlijk ook een UITSTAP EN BBQ die zal doorgaan op 28 JUNI 

terwijl jullie liggen te spetteren in het water of liggen te zonnen in de zon 

(tenzij het regent natuurlijk en ik hoop dat dit niet het geval zal zijn) zit ik op 

mijn werk te zwoegen… ik ben er natuurlijk met de BBQ wel en daar zullen wij 

de hongerigen voorzien van een heerlijk dessertje!  

 

Aangezien juni ook examens betekent,  laat ik nog op tijd weten of we Zaterdag 

14 JUNI ’s ochtends Chiro doen of ’s avonds.  Ik duim voor jullie en ik hoop dat 

jullie examens goed gaan.  

 

Het is ook Zip-tornooi deze maand op 7 JUNI dat is dus voetballen (als we dit 

voetbal kunnen noemen natuurlijk :P) jullie gaan samen met de keti’s en enkele 

leiding meedoen aan dit tornooi… jullie worden verwacht om 16.00 op de chiro 

met de fiets.. jullie zijn ten laatste om 22.00 uur terug (hangt er vanaf of jullie 

in de finale geraken of niet). 

<3 Tinne <3   



 

 

RIBBELS                                                                                                                         ribbel@chirobethanie.be 

Sofie Van de kerckhoven 
Ploegsebaan 214 
2930 Brasschaat 
03/633.18.62                      0472/62.25.59 
sofie.vdk@chirobethanie.be 

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

MAZZELS                                                                                                                     mazzel@chirobethanie.be 

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

Wouter De Coster                                     (groepsleiding) 
Ploegsebaan 215B 
2930 Brasschaat 
0476/67.33.49 
wouter@chirobethanie.be 

RAKWI’S                                                                                                                        rakwi@chirobethanie.be 

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

Elise Ost 
Rodeweg 53 
2920 Kalmthout 
03/295.58.18                      0487/79.76.01 
elise@chirobethanie.be 

Maarten Boogaerts 
Ploegsebaan 130 
2930 Brasschaat 
03/663.78.10                      0495/71.22.41 
maarten@chirobethanie.be 

 

TITO’S                                                                                                                                tito@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 

KETI’S                                                                                                                                keti@chirobethanie.be 
Dries Boogaerts                                         (groepsleiding) 
Gaspeldoornlaan 12 
2930 Brasschaat 
03/291.54.69                      0483/62.28.19 
dries@chirobethanie.be 

Quinten Roosen 
Van de Perrelei 44 
2660 Hoboken (Antwerpen) 
03/825.82.94                      0499/31.00.80 
quinten@chirobethanie.be 

ASPI’S                                                                                                                               aspi@chirobethanie.be 

Tinne Peeters 
Gaspeldoornlaan 12 
2930 Brasschaat 
03/291.54.69                     0471/21.60.88 
tinne@chirobethanie.be 

 

VB’S                                                                                                                                     vb@chirobethanie.be 

Peter Dockx 
Werverbos 85 
2930 Brasschaat 
03/633.02.35                      0486/34.83.29                  
peter@chirobethanie.be 

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

FREELANCE LEIDING 

Ziggy De Wachter 
Schansstraat 35 
2930 Brasschaat 
03/652.09.25                     0485/62.49.88 
ziggy@chirobethanie.be 

Sofie Van Looveren 
Kantienlei 5 
2930 Brasschaat 
03/633.18.59                      0486/79.35.73 
sofie.vl@chirobethanie.be 


