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Voorwoord 
 

 
EINDELIJK, het kamp staat bijna voor de deur! Na die lange quarantaine staat 
Chiro Muizen te popelen om op kamp te vertrekken. Weliswaar met enkele 
aanpassingen, maar plezier gegarandeerd.  
 
Chiro jaar 2020, is er eentje dat in ons geheugen staat gegrift. We hebben dit 
jaar heel veel zondagen moeten missen en in ons kot moeten doorbrengen. 
Toch hebben we er tijdens het jaar nog iets van kunnen maken en alles 
virtueel laten doorgaan, zo was er toch nog elke zondag een beetje een Chiro 
gevoel kunnen hebben.  
 
Nu kunnen we dan eindelijk op kamp vertrekken en alle verloren zondagen 
inhalen. De leiding staat te popelen om de leden te ontvangen en ze toch nog 
een memorabel kamp te geven. Dit zal natuurlijk wel in de veilige bubbels en 
met de nodige afstand gebeuren. Geen probleem voor de leiding en veebee’s 
van Chiro Muizen, al die creatieve breinen hebben zich samen gezet en een 
corona-proof kamp uit hun mauw geschut. Chapeau! 
 
In dit boekje vind je dus extra info over hoe het kamp in zijn werk gaat tijdens 
deze Corona edition. Lees zeker alles goed door zodat je goed op de hoogte 
bent van alle maatregelen. Wij hebben er allezins héééél veel goesting in en 
zijn er zeker van dat de leden ook niet kunnen wachten!  
 
Tot binnenkort en heel veel leesplezier! 
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In ’t verschiet 
 

2-12 augustus 2020 Kamp te Bonnerue 

27 september 2020 Startdag 
 
 
 
 

Deze kalender kan u steeds terugvinden op onze website: 

www.chiromuizen.be, net zoals inschrijvingsformulieren, brieven met meer 

informatie en het programma op zondag. Ook in onze Facebookgroep kan u 

steeds terecht voor het laatste nieuws, deze kan u vinden onder volgende link: 

https://www.facebook.com/groups/14792153723/?fref=ts of door simpelweg 

‘chiro muizen’ in het zoekveld van Facebook te typen. 

http://www.chiromuizen.be/
https://www.facebook.com/groups/14792153723/?fref=ts
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Corona- proof Kampinfo 
 

Chirokamp te Bonnerue – 2 tot 12 augustus 2020 
Hieronder vinden jullie terug welke groepen in welke bubbel zit, het is heel 
belangrijk dat het lid goed weet in welke bubbel hij/zij zit zodat er geen 
vergissingen gebeuren. Probeer de kinderen dus goed vertrouwd te maken 
met de kleur en het dier van de bubbel. 
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Vertrek 

 

• Bij aankomst op het kampterrein moeten de ouders verplicht een 
mondmasker dragen. 

• Respecteer de aankomsturen per bubbel en betreed het kampterrein 
dus niet voor het aankomstmoment. 

• Bij broers en zussen in verschillende tijdssloten worden eerst de 
kinderen in het eerste tijdsslot afgezet, nadien kunnen de andere 
kinderen aansluitend geïnstalleerd worden. 

• De bagage van de leden worden niet tot in de tent gedragen, de 
ouders betreden de tent dus niet. De ouders zetten de bagage voor de 
tent af en zetten de veldbedden op, dan draagt de leiding alles naar 
binnen.  
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        Terugkomst 
 

• Alle afdelingen met uitzondering van de aspi’s worden op woensdag 12 augustus 
opgehaald op het kampterrein.  

• Aspi’s en leiding worden op donderdag opgehaald.  

• Ouders dragen opnieuw mondmasker wanneer ze de leden komen ophalen. 

• Ouders komen opnieuw met de auto tot op het kampterrein en de leiding zal 
aangeven waar je, afhankelijk van de bubbel, kan parkeren. De leden zullen op 
onderstaande tijdstippen klaarstaan met hun bagage. 

• Broers en zussen kunnen samen met het jongste kind opgehaald worden (met 
uitzondering van Aspi’s). 

 

 

 

 
  

Lees zeker de 2 kampbrieven nog 
een grondig door, dit is een 
beknopte samenvatting. De 
kampbrief legt alles uit in detail! 
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Kampadres (voor post) 

Jose Dermience  

Chiro Muizen 

“afdeling lid” – “naam lid” 

Bonnerue 24 

6800 Libramont 

Wij zijn op kamp even weg van het normale leven. We nodigen iedereen 

met veel nadruk uit om sober om te gaan met het verzenden van 

postpakketten en super dikke briefomslagen. 

 
KampNOODnummer 

ALLEEN IN GEVAL VAN NOOD! 
 

Bram Van Eupen 0479/608.781 (veebee) 
Spreek je boodschap in en wij bellen je terug. 

 
Bagage 

Iedereen brengt zelf zijn bagage mee. 

Leiding en aspi’s kunnen hun voorwachtgerief maandag 29 juli op de 

camion zetten.  

De bagage van  leiding en aspi’s voor tijdens het kamp moet ook op de 

camion, dit zal op dinsdag 30 juli gebeuren, de uren worden nog 

gecommuniceerd naar de leiding en aspi’s.  

 

Zakgeld 

• Kaartjes met foto’s van vorige jaren zijn te koop op kamp voor 

€0.50/st. 



9 
 

Postzegels breng je zelf mee. 

• Voor frisdrank en een snoepje tijdens de trektocht. 

• Keti’s en aspi’s: lavertje (€0.50/consumptie). 
 

Wat zit er in mijn valies? 
Let op: bagage/brieven/… kan niet gedeeld worden tussen broers & zussen 
van verschillende bubbels! 

 

• Mondmaskers: 

o Inimini’s, mini’s, speelcub & rakwi: 2 stuks 

o Tito’s: 4 stuks 

o Keti’s: 6 stuks 

o Aspi’s & leiding: 8 stuks 

• Typisch Chiro: 

o Uniform: broek/rok & T-shirt (breugel-en afdelingst-shirts 

tellen niet) & trui/hemd. 

o Chirozangboek (wie een zangboek wilt kopen kan gepast geld (8€) 
afgeven aan de leiding bij aankomst op het kampterrein, dan krijgt 
het lid de zangboek later van de leiding) 

• Voor aan je voeten: 

o Stevige schoenen voor tochten 

o Sportschoenen 

o Watersandalen 

o Gummilaarzen 

• Ik ga naar de beek en ik neem mee: 

o Kleine waskom 

o Washandjes en handdoeken 

o Zeep en shampoo zijn op kamp voorradig (Ecover). Probeer 

bij allergie ook eco-vriendelijke anti-allergeen 

zeep/shampoo te kopen! 

o Zwemkledij 
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o Badhanddoek 

• Voor het slapengaan: 

o Tandpasta, tandenborstel en bekertje 

o Warme pyjama 

o Knuffel 

o Hoofdkussen 

o Slaapzak (+dekentje) 

o Mini’s, speelclub, rakwi’s: veldbed 

o Tito’s, keti’s, aspi’s: luchtmatras of matje 

• Kledij: 

o Ondergoed + sokken (voorzie voldoende reserve) 

o Speelkledij 

o Shorts 

o T-shirts 

o Dikke truien 

o Lange broeken 

o Regenjas 

o verkleedkledij thema ‘Vakantieganger’ voor de fuif (elke groep) 

• Tegen de zon: 

o Zonnebril 

o Hoedje/pet 

o Zonnecrème 

• Varia: 

o 6 Keukenhanddoeken (De corona maatregelen vanuit de overheid 
zeggen dat een handdoek na gebruik 3 dagen niet mag worden 
aangeraakt, dus neem er zeker genoeg mee)  

o Mini’s – tito’s: rugzakje en drinkbus voor op trektocht 

o Linnen zak voor vuile was 

o Schrijfgerei, papier, enveloppen, boek/strips 

o Zaklamp en reservebatterijen 

o Persoonlijke medicatie (leiding op de hoogt brengen!) 

o Wasspelden 
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o Opgelet: het kan altijd zijn dat de eigen leiding nog vraagt om 

andere verkleedkledij of materiaal meer te nemen! 

Tips & tricks voor de goed voorziene kampganger 

• Een reserveslaapzak voor de jongste leden kan soms handig zijn. Een 

ongelukje ’s nachts is snel gebeurd. Gelieve hiervoor te zorgen, we 

kunnen niet elke dag een wasserette opzoeken. 

• Geef je kind niet te veel snoep mee. 

• Maak een lijstje van al je gerief en breng dit aan in je valies. 

• Breng overal duidelijk een naam op aan, vooral het uniform! (Voorwerpen 
die op kamp buiten de bubbelzone zouden verloren gaan zullen pas terug 
beschikbaar zijn na het kamp) 

• Indien nodig: schrijf de adressen op voorhand op de enveloppen. 

• Blijft zeker thuis: gsm, I-pod/-pad, dure juwelen, drugs, alcohol, … 

Voor meer informatie of vragen kan je steeds bij de leiding terecht. We 

hopen allemaal dat jullie erbij zullen zijn en duimen voor een spetterend 

kamp en een stralende zon! 

Belangrijke info 

Berichtje aan alle ouders en leden! 

De laatste jaren stellen we vast dat er steeds meer en meer bagage 

wordt meegenomen, hoewel ons kampprogramma en onze sobere 

kampfaciliteiten niet veranderen. De laatste vier jaar is het gewicht zelfs 

verdubbeld ten opzichte van de jaren voorheen. 

We vragen daarom ook niet ‘te’ veel kleren en dergelijke mee te nemen. 

Met één valies kom je vast en zeker toe! 
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Alcoholgebruik op kamp 

Bericht aan keti’s, aspi’s en hun ouders 
 

Hierbij vinden jullie alle afspraken die zijn gemaakt rond alcoholgebruik 
op kamp. Deze worden regelmatig onder de leiding geëvalueerd, wij 
brachten daarom vorig jaar enkele wijzigingen aan en deze zullen dit jaar 
weer van toepassing zijn. Opmerking: als we in deze context het woord 
‘drank’ gebruiken, duidt dit uiteraard op alcoholische dranken. 

 
Voor keti’s geldt de algemene regel dat ze op geen enkel moment tijdens 
het kamp drank krijgen. Voor aspi’s wordt enkel bier en wijn voorzien, 
dit op de hieronder uitgelegde momenten. 

 

Laver 
Tijdens het lavertje krijgen de aspi’s een beperkte hoeveelheid alcohol 
(2 consumpties per persoon), net zoals vorige jaren. 

 

Speciale activiteiten 
Tijdens enkele speciale activiteiten zoals de voorwachtavond, de 
nachtwacht, de tweedaagse en de avond van het kampvuur, krijgen de 
aspi’s drank, maar er wordt verwacht dat ze met mate drinken en elkaar 
hierop wijzen. Ook de leiding zal mee toekijken op het drankverbruik. 

 

Eigen drank meebrengen & drank stelen op kamp 
Algemeen geldt nog steeds dat drank pikken of meesmokkelen uit den 
boze is en dus absoluut niet in dank afgenomen wordt. Wij zijn ervan 
overtuigd dat aspi’s voldoende drank krijgen. Wij zullen dan ook 
ingrijpen als de leden zich niet houden aan de regels. 
Vinden we in de koffer van één van de leden drank of wordt er drank 
gepikt, dan mogen deze leden niet deelnemen aan één van 
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bovengenoemde speciale activiteiten. Gebeurt dit meermaals dan 
worden de ouders op de hoogte gebracht. Loopt het echt de spuigaten 
uit, dan wordt het lid naar huis gestuurd. We vragen aan de ouders om 
erop toe te zien dat hun kind geen drank meeneemt op kamp. De 
ervaring leert ons bovendien dat ook die zonen en dochters ‘die dat 
zeker nooit zouden doen’ soms voor verrassingen zorgen. 
 
Bovendien willen wij als leidingsploeg benadrukken dat drugs ten 
strengste verboden is op kamp, indien er toch drugs wordt aangetroffen 
bij leden worden de ouders van de betreffende leden gecontacteerd en 
worden ze direct naar huis gestuurd. 

 

Als leidingsploeg zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheden. 
Het evenwicht is vaak wankel en het vergt vaak heel wat moeite om het 
te bewaren. 
Jullie, leden & ouders, kunnen ons hierbij helpen, met een open geest 
en een realistische kijk. 
 

 
De leidingsploeg
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Kamproute 

Neem de E19 richting Brussel Volg in Brussel de R0 richting Namen  

Na ongeveer 10 km volg je de E411 richting Namen  

Deze E411 volg je ongeveer 115km tot afrit 24 (Libin – St.-Hubert)  

Volg op de afrit links de N40 richting Libin 

 

 

 

 

 

Na 5 km sla je links af op de Rue de 

Poix richting St.-Hubert Deze weg 

blijf je 12 km volgen tot St.-Hubert 

Neem op de rotonde de 1e afslag 
naar Rue de la Fontaine 
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Voorbij de kerk van St.-Hubert volg je op de splitsing links 

 

Deze stevige beklimming van ongeveer 6 km volg je tot je in Bonnerue bent 

Nog één keer links afslaan en de pijltjes van Chiro Muizen brengen je tot op het 

kampterrein 

Voor de GPS 

Voer volgend adres in: Bonnerue 6800 Moicry (volg daarna de 
pijltjes van Chiro Muizen 

 

 
 
 

15 
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Chiro Muizen in Z’n Kot 
 
 

Tijdens de quarantaine zijn we maandenlang niet naar de Chiro kunnen 
komen, de leiding van Chiro muizen heeft hier natuurlijk wel iets op 
gevonden. Als de leden niet naar de Chiro konden komen, brachten wij 
gewoon de Chiro naar de leden. Zo hebben bijna elke zondag een 
virtueel spel of een spel dat in ons kot kon doorgaan doorgestuurd. 
Hieronder vinden jullie leuke foto’s van de quarantaine Chiro zondagen. 
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I

Als je nog niet bent uitgelachen, 
neem dan zeker een kijkje op de 
instagram pagina “Chiro Muizen 
blijft in zijn kot.” Hier vind je nog  
zulke pareltjes. 



18 
 

Lid in de spotlight 
  

Naam: Fien Suetens                                                                                 

Groep? Tiptiens                                     

Leeftijd?  16 

Aantal jaar in de chiro? 10 

Wat vind jij het leukste chirospel? Baseball en avondspel 

op kamp 

Wat is je leukste chiro-herinnering? Tweedaagse vorig jaar 

Wat vind jij het lekkerste eten tijdens het kamp? Couscous met kip en zuiderse pasta 

Wie vind jij de knapste jongensleiding? Jorre <3 

Levensmotto? Ga hard of ga huis 

Chocoladepudding of vanillepudding? Vanille! 

Als welk dier zou je willen reïncarneren? Een hond (in een leuke familie) 
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Chiroscoop 
 

Maagd: 23/08 tot 22/09 

Zonder dat je er iets voor doet, krijg je telkens maar alle aandacht, waardoor 

het lastig wordt in de schaduw te blijven. Probeer open te staan voor nieuwe 

invloeden en nieuwe chiro spelletjes. Je doet de dingen graag zoals je ze 

gewend bent, maar het kan ook anders. Verandering is niet altijd 

verslechtering. Er kunnen ook heel veel goede dingen in zitten. 

Vis: Van 21/02 tot 20/03 

De kamp/chiro plannen die zich heel langzaam in je hoofd hebben 

ontwikkeld, blijken een steeds grotere kans van slagen te hebben. Ze 

begonnen als vage ideeën, maar ondertussen zijn ze duidelijk! De volgende 

stap is om er iets mee te gaan doen. 

Steenbok: Van 22/12 tot 20/01 

Probeer wat extra moeite te doen voor iemand in jouw chiro groep, die zich 

een beetje aan het terugtrekken is. Denk niet meteen: ‘Niet? Dan niet!’ want 

soms moet iemand een zetje krijgen om zich bloot te geven. Besteed vandaag 

eens wat meer tijd aan iemand die uit je groep waar je niet zo veel contact 

mee hebt. 

Waterman: Van 21/01 tot 20/02 

Er zijn zoveel dingen/spelen die je samen met iemand kunt ondernemen. Het 

gaat puur om het samenzijn. Je hebt een paar (lichamelijke) klachten die de 

komende tijd een grote rol kunnen gaan spelen. Er kan goed nieuws komen 

vanuit een bron waaruit je het niet verwacht. Dat levert toch altijd weer van 

die leuke extraatjes in het leven op! 
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Schorpioen: Van 23/10 tot 22/11 

Je hebt teveel energie die je niet kwijt kunt in de dingen waar je mee bezig 

bent. De kans is dus aanwezig dat je nu plotseling geïrriteerd raakt door 

kleine voorvallen die je in het gewone leven niet eens zou opmerken. Leef je 

goed in tijdens chiro spellen om van je energie af te geraken! 

Boogschutter: Van 23/11 tot 21/12 
 

Je krijgt een nieuwtje te horen waar je oren van klapperen. Weet je wel zeker 

dat het waar is? Het is niet geheel onverstandig om de informatie eens te 

controleren. Misschien heb je er in eerste instantie niet al teveel over 

nagedacht, want dat haalt de spanning er natuurlijk ook een beetje vanaf. 

Weegschaal: Van 23/09 tot 22/10 

Voer een gesprek met chiro vrienden, dan kun je misschien het één en 

ander oppikken. Andersom kunnen chiro vrienden natuurlijk ook van jou 

leren. 

Zonder dat je er iets voor hoeft te doen, komt er vaart in jouw sociale leven. 

Je kunt allerlei nieuwe mensen tegenkomen, die natuurlijk spannende dingen 

te melden hebben. En daar ben jij altijd weer voor in. Denk niet meteen dat 

je jouw nieuwste beste vriend of vriendin hebt ontmoet, want dan kom je 

bedrogen uit. 

Leeuw: Van 23/07 tot 22/08 

Blaas nieuw leven in je chiro groep en steek eens moeite in je chiro vrienden 

die je normaal niet zo vaak ziet! Dit is jou week om sociaal te zijn en nieuwe 

vriendschappen te maken! Zorg ervoor dat niemand uitgesloten wordt en 

betrek de gehele groep! 

Kreeft: Van 21/06 tot 22/07 

Kijk eens kritisch naar je dieet en beweeg eens wat vaker en regelmatiger. Je 

kunt er zelf wat aan doen om gezond te zijn en te blijven, in ieder geval meer 

dan nu het geval is. Ja kan aan sport doen of je er bij neerleggen en je 

volgende pot Ben&Jerry’s gaan halen! 
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Tweelingen: Van 21/05 tot 20/06 

Wanneer je een geheim hebt, kan het fijn zijn om het te delen met iemand 

die je vertrouwt. Jij kunt dan je ei kwijt en bovendien schept het een 

bijzondere band. Let wel op dat het geheim niet de hele chiro ronde doet! 

Vertel het dus enkel tegen iemand die je echt vertrouwt! 

Stier: Van 21/04 tot 20/05 

Een bepaalde relatie zul je eens onder de loep moeten nemen. Er loopt iets 

scheef en je weet niet precies wat. Bekijk het dus nog eens goed, voor het 

welzijn van jullie allebei. Probeer over problemen te praten met je chiro 

vrienden, zij zullen je goede raad geven! 

Ram: Van 21/03 tot 20/04 

Er zijn mensen die graag iets voor je willen betekenen. Het gevoel dat je er 

alleen voor staat is dus niet gegrond. Misschien kun jij ook eens wat vaker 

een helpende hand uitsteken. Het begint immers op te vallen dat jij in je zetel 

zit als de rest van je chiro vrienden aan het werk is! 
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Spelletjeshoek 
 

 

 

          Help Marc een vaccin te vinden voor het coronavirus! 
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                         Tekentutorial! 
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Tokkelrubriek 
[Intro] 
F C G 

I know you moved onto someone new 
Am F 

Hope life is beautiful 
C 

You were the life of me to find my truth 
G C 

I just wanna say, thank you 
 
 

[Verse 1] 
F C 

Leaving to find my soul 
G Am 

Told her I had to go 
F C 

And I know it ain't pretty 
G C 

When two hearts get broke 
F C 

Too young to feel this old 
G Am 

Watching us both turn cold 
F C 

And I know it ain't pretty 
G C 

When two hearts get broke 
F C 

Yeah, I know it ain't pretty 
G C 

When two hearts get broke 
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[Chorus] 
F C 

I hope someday 
G Am 

We'll sit down together 
F C 

And laugh with each other 
G C 

About these days, these days 
F C 

All our troubles 
G Am 

We'll lay to rest 
F C 

And we'll wish we could come back to 
G C 
These days, These days 

F C G Am F C 

G C 
These days, these days 

F C G Am F C 

G C 
These days, these days 

 
 

[Verse 2] 
F C 

Three years of ups and downs 
G Am 

Nothing to show for it now 
F C G C 

And I know it ain't pretty when the fire burns out 
F C 

Calling me when I'm drunk 
G Am 

Reminding me of what I've done 
F C G C 

And I know it ain't pretty when you're trying to move on 
 
 

CHORUS 
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[Verse 3] 
F C 

Cigarettes and the ash tray 
G Am 

Reminiscing on those past days 
F C 

I thought you didn't know my last name 
G C 

But that changed 
F 

And I travelled around the world 
C 
Think where you living at now? 

G 
I heard you moved to Oxford 

Am 
Got a new apartment and settled down 
F C 

And every once in a while 
 

I start texting 
G 
Write a paragraph 
C 
But then I delete the message 
F Am 

Think 'bout you like a past time 
G C 

I could cry you a river 
 

Get you baptised or 
F Am 

I wasn't ready to act right 
G C 

Used to always think I'd get you back, right 
F Am 

They say that things fall apart 
G C 

We were gonna move to Brooklyn 
 

You were gonna study Art 
F 
Love is just a tool 
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To remind who we are 
G 
And that we are not alone 

And we're walking in the dark 

 
CHORUS 
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Gegevens leiding 
 

Inimini’s 
Jasper Van Laere 

 

0474 12 62 86 

jasper.vanlaere@chiromuizen.be 
Milan Princen 

 
0486 86 94 93 

milan.princen@chiromuizen.be 
Hekmat Khan 

 
0465 17 43 28 

hekmat.khan@chiromuizen.be 
Sam Polspoel 

 
0468 32 16 54 

sam.polspoel@chiromuizen.be   

Mini’s 

Cato Mertens 

 

0471 57 18 80 

cato.mertens@chiromuizen.be 
Namissa Glorieux 

 
0460 95 05 72 

namissa.glorieux@chiromuizen.be  

 

mailto:jasper.vanlaere@chiromuizen.be
mailto:milan.princen@chiromuizen.be
mailto:hekmat.khan@chiromuizen.be
mailto:sam.polspoel@chiromuizen.be
mailto:cato.mertens@chiromuizen.be
mailto:namissa.glorieux@chiromuizen.be
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Kobe Van Esbroeck 
kobe.vanesbroeck@chiromuizen.be 

0468 12 51 75 

Joren Van Calster 0477 65 51 46 

joren.vancalster@chiromuizen.be 
Nathan Kayaert 

 
0484 30 63 10 

nathan.kayaert@chiromuizen.be  

 

Speelclub meisjes 

Pia van Cauwenbergh 

 

0478 05 09 77 

pia.vancauwenbergh@chiromuizen.be 
Merel Vermeiren 

 
0468 24 07 00 

merel.vermeieren@chiromuizen.be 
Eva Suetens 

 
0492 68 07 91 

eva.suetens@chiromuizen.be 
Fleur Hendrickx 

 
0470 52 84 49 

fleur.hendrickx@chiromuizen.be  

 

Speelclub jongens 

Bouwe Degraeve 

 

0470 45 75 49 

bouwe.degraeve@chiromuizen.be 

Robin Wyckmans 
 

0468 13 82 98 

robin.wyckmans@chiromuizen.be 
Bram Verschueren 

 
0484 16 85 56 

bram.verschueren@chiromuizen.be 
Tim Daniels 

 
0477 04 29 69 

tim.daniels@chiromuizen.be  

 

Kwiks 

Marte Wils 

 

0472 02 61 39 

marte.wils@chiromuizen.be 

Marie Dubelloy 
 

0468 17 33 32 

marie.dubelloy@chiromuizen.be 
Kirsten Uyttersprot 

 
0491 73 12 69 

kirsten.uyttersprot@chiromuizen.be 

 

mailto:kobe.vanesbroeck@student.kdg.be
mailto:joren.vancalster@chiromuizen.be
mailto:nathan.kayaert@chiromuizen.be
mailto:pia.vancauwenbergh@chiromuizen.be
mailto:merel.vermeieren@chiromuizen.be
mailto:eva.suetens@chiromuizen.be
mailto:fleur.hendrickx@chiromuizen.be
mailto:Bouwe.degraeve@chiromuizen.be
mailto:robin.wyckmans@chiromuizen.be
mailto:bram.verschueren@chiromuizen.be
mailto:ls@chiromuizen.be
mailto:marte.wils@chiromuizen.be
mailto:marie.dubelloy@chiromuizen.be
mailto:Kirsten.uyttersprot@chiromuizen.be
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Rakkers 
Robbe Glorieux 

 

0486 40 89 19 

robbe.glorieux@chiromuizen.be 

Ruben Vyncke 
 

0474 93 53 75 

ruben.vyncke@chiromuizen.be 
Jarne De Cock 

 
0472 80 31 43 

jarne.decock@chiromuizen.be   

 
Brecht Velghe 

 
0478 50 98 98 

brecht.velghe@chiromuizen.be  

 

Tippers 

Lisa Andries 

 

0494 67 02 65 

lisa.andries@chiromuizen.be 
Sofie van Loock 

 
0470 87 13 54 

sofie.vanloock@chiromuizen.be  

 

Topper 

Daan Van Caesbroeck 

 

0470 05 19 57 

daan.vancaesbroeck@chiromuizen.be 
Joran Deraedt 

 
0491 06 91 38 

joran.deraedt@chiromuizen.be  

 

Tiptiens 

Jorre Pithie 

 

0479 41 54 58 

jorre.pithie@chiromuizen.be 
Nele Diels 

 
0473 37 90 49 

nele.diels@chiromuizen.be 

 

Kerels 

Joren Van Eupen 

 

0471 40 06 66 

joren.vaneupen@chiromuizen.be 
Lars Blondiau 

 
0477 08 43 93 

lars.blondiau@chiromuizen.be  

 

mailto:Robbe.glorieux@chiromuizen.be
mailto:ruben.vyncke@chiromuizen.be
mailto:Jarne.decock@chiromuizen.be
mailto:brecht.velghe@chiromuizen.be
mailto:lisa.andries@chiromuizen.be
mailto:sofie.vanloock@chiromuizen.be
mailto:daan.vancaesbroeck@chiromuizen.be
mailto:Joran.deraedt@chiromuizen.be
mailto:jorre.pithie@chiromuizen.be
mailto:nele.diels@chiromuizen.be
mailto:joren.vaneupen@chiromuizen.be
mailto:lars.blondiau@chiromuizen.be
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Aspi meisjes  

Amber Vermeiren 0483 50 83 68 

amber.vermeiren@chiromuizen.be  

 

Katrijn De Vos 0494 25 97 42 

katrijn.devos@chiromuizen.be  

 

Aspi jongens 
 

Arne Princen 0484 45 96 32 

arne.princen@chiromuizen.be  

 

Wannes Vanderroost 0479 09 06 35 

wannes.vanderroost@chiromuizen.be 

 

 
Groepsleiding 

 

Arne Princen 0484 45 96 32 

Fleur Hendrickx 0470 52 84 49 

Lars Blondiau 0477 08 43 93 

groepsleiding@chiromuizen.be  

 

Veebee’s 
 

Joke Kellens 
joke.kellens@chiromuizen.be 

0472 53 34 06 

Bram Van Eupen 
bram.vaneupen@chiromuizen.be 

0479 60 87 81 

mailto:amber.vermeiren@chiromuizen.be
mailto:katrijn.devos@chiromuizen.be
mailto:arne.princen@chiromuizen.be
mailto:wannes.vanderroost@chiromuizen.be
mailto:groepsleiding@chiromuizen.be
mailto:joke.kellens@chiromuizen.be
mailto:bram.vaneupen@chiromuizen.be
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