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Voorwoord  
 

Welkom in al weer de laatste Wielevelder van dit jaar. Hoewel 

de startdag precies nog maar net gepasseerd is, schuilt het 

chirokamp al weer om de hoek. Dit jaar trekken we naar Han-

sur-Lesse. Een oude bekende, maar o zo klaar om nieuwe 

herinneringen te maken.  

We staan weer te popelen om samen liedjes te zingen in de 

keukentent, met z’n allen de kampdans te dansen, natte 

voeten te krijgen door dat veel te hoge natte gras en ons 

helemaal uit te leven in de beek.  

Kan je al niet meer wachten om te vertrekken? Lees eerst best 

nog even dit boekje door zodat je goed voorbereid aan de 10 

leukste dagen van het jaar begint.  

Wielevelder gelezen? Valies ingepakt? Chiro-uniform aan? 

Stap maar in de auto, wij wachten jullie met heel veel plezier 

en liefde op!  

Tot in Han-sur-Lesse!   
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In’t verschiet  
 

7-17 augustus 2022: kamp te Han-sur-Lesse  

25 september 2022: startdag  

 

De kalender kan u steeds terugvinden op onze website 

www.chiromuizen.be, net zoals het de 

inschrijvingsformulieren, brieven met meer informatie en het 

programma op zondag.  

Ook in onze Faceboekgroep kan u steeds terecht voor het 

laatste nieuws, deze kan u vinden onder de 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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Kampinfo  
Vertrek:  

Wanneer?  Wie?  Info  

Ma 1 
augustus  

Keti’s 
Aspi’s  
Leiding 

Inladen camion aan de schits. 
Uur wordt nog meegedeeld 

Di 2 
augustus  

Aspi’s  Vertrek aspi’s met de fiets 
(onder voorbehoud)  
Verdere info volgt via leiding  

Woe 3 
augustus  

Leiding  5u45: Aanwezig in uniform op 
het dorpsplein met fiets (in 
orde!)  
6u00: Vertrek fietstocht  

Za 6 
augustus  

Keti’s  Aanwezig in uniform op het 
dorpsplein. Vertrek met fiets (in 
orde!). Uur en wat mee te 
nemen wordt door eigen leiding 
nog meegedeeld  

Zo 7 
augustus  

Ini-mini’s  
Mini’s  
Speelclub 
Rakwi  
Tito  

BRENGDAG  
10u45: Samenkomst op het 
dorpsplein in uniform  
11u00: Misviering  
12u00: Vertrek met eigen wagen 
richting kampterrein (tracht te 
carpoolen)  
13u30: Smoskes & en drankje op 
het kampterrein  
15u00: Voorstelling kampthema 
15u30: Activiteiten voor groot en 
klein  
18u00: Vertrek ouders en ini-
mini's + mini’s  
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Woe 10 
augustus 

Ini-mini’s  
Mini’s  

11u30: Aankomst op het 
kampterrein  
12u00: Voorstelling kampthema 

 

Terugkomst:  

Wanneer?  Wie?  Info  

Woe 17 
augustus  

Ini-mini’s  
Mini’s 
Speelclub 
Rakwi  

± 17u: Aankomst op het 
dorpsplein in Muizen met de 
bus. Wanneer de bussen op het 
kampterrein vertrekken zal dit 
op de Facebookpagina van de 
Chiro gepost worden. tracht 
elkaar ook goed te verwittigen.  

 Tito’s 
Keti’s  

± 19u: Aankomst op het 
dorpsplein in Muizen met de 
bus. Wanneer de bussen op het 
kampterrein vertrekken zal dit 
op de Facebookpagina van de 
Chiro gepost worden. tracht 
elkaar ook goed te verwittigen. 

Do 18 
augustus 

Aspi’s  
Leiding  

Aankomst op het dorpsplein in 
Muizen met de bus. Wanneer de 
bussen op het kampterrein 
vertrekken zal dit op de 
Facebookpagina van de Chiro 
gepost worden. tracht elkaar ook 
goed te verwittigen. 

Vrij 19 
augustus  

Keti’s 
Aspi’s  
Leiding  

Uitladen camion aan de Schits. 
Uur wordt nog meegedeeld.  
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Kampadres (voor post):  
 
Chiro Muizen 
Afdeling lid – naam lid  
Herman Thierry 
Impasse de la Boverie 12 
5580 Han-sur-Lesse 
 

We zijn op kamp even weg van het normale leven. We nodigen 
iedereen met veel nadruk uit om sober om te gaan met het 
verzenden met postpakketten en super dikke briefomslagen. 
 

KampNOODnummer  

ALLEEN IN GEVAL VAN NOOD  

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

Bagage  

Leiding en aspi’s kunnen hun voorwachtgerief maandag 1 

augustus op de camion zetten. Uur wordt nog meegedeeld.  

Zakgeld  

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

kamp voor €0.50/st. Postzegels breng je zelf mee  

• Voor frisdrank en een snoepje tijdens de trektocht  

• Keti’s en aspi’s: lavertje (€0.50 of €0,80/consumptie). 
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Wat zit er in mijn valies?  

• Mondmaskers:  

o Voor de zekerheid 1 mondmasker per lid 

• Typisch Chiro:  

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

afdelings t-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 

(bio-afbreekbaar). Probeer bij allergie ook 

eco-vriendelijke anti-allergeen zeep/shampoo 

te kopen!  

o Zwemkledij  

o Badhanddoek 

• Voor het slapengaan  

o Tandpasta, tandenborstel en bekertje  

o Warme pyjama  

o Knuffel  

o Hoofdkussen  

o Slaapzak (+dekentje)  
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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 ‘Het Oude Egypte’ voor 

de fuif (speelclub t.e.m. aspiranten) 

• Tegen de zon:  

o Zonnebril  

o Hoedje/pet  

o Zonnecrème  

• Varia:  

o 3 Keukenhanddoeken  

o Mini’s t.e.m. 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 hoogte 

brengen!)  

o Wasspelden  

o Opgelet: het kan altijd zijn dat de eigen leiding 

nog vraagt om andere verkleedkledij of 

materiaal mee te nemen! 
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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 die aan in je 

valies  

• Breng overal duidelijk een naam op aan, vooral het 

uniform!  

• 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! 
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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. We vragen 

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

Met één valies kom je zeker en vast toe!  

Berichtje aan de ini-mini en mini-ouders  

Om de ini-mini’s en mini’s zo goed mogelijk te verwelkomen, 

vragen we jullie om op woensdag 10 augustus niet voor 11u30 

het kampterrein te betreden. Er zal verzameld worden aan de 

‘ingang’ van het kampterrein om 11u30. 

Voor 11u30 ini-mini’s en mini’s op het kampterrein ontvangen 

is zowel voor de leiding, koks als andere groepen 

organisatorisch onhaalbaar. Het zou jammer zijn als er ini-

mini’s en mini’s nog anderhalf uur zouden moeten wachten 

voor ze aan hun avontuurlijk chirokamp mogen starten.  

Kom dus zeker niet te vroeg!  
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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 

leiding geëvalueerd, wij brachten daarom enkele jaren geleden 

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 alcoholistische 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 aspis’s drank, maar wordt er 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 stelen of meesmokkelen 

uit den boze is en dus absoluut niet in dank afgenomen wordt. 
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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 gestolen, dan mogen deze leden niet deelnemen aan 

één van 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 we 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 

verantwoordelijkehden. Het evenwicht is vaak wankel en 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  
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• Neem na 800m de afslag rechts naar Han-sur-Lesse  
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Indien uw oriëntatiegevoel u al wel eens in de steek durft te laten 

en u toch liever uw GPS vertrouwt, mag u dit adres ingeven:  

Rue du plan d’Eau 

5580 Han-sur-Lesse  
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Breugelreview  
 

Na een vervelende corona-pauze van twee jaar konden we dit 

jaar eindelijk weer de Breugel vieren. Natuurlijk zorgde de 

tijdelijke afwezigheid van het leukste weekend van het jaar 

ervoor dat editie 2022 een hoog geanticipeerd evenement 

was: het moest een echte knaller worden. Na al die tijd waren 

de dans- en strandkarbenen misschien een beetje vastgeroest, 

maar dat heeft Muizen niet tegengehouden! De langverwachte 

Breugel maakte zijn comeback in stijl. Dat heeft, naast het 

harde werk van de leidingsploeg en de vrijwilligers, uiteraard 

ook te maken met de opkomst vanuit Muizen dorp en 

omstreken! 

Vrijdagavond werd 

ingezet met een volledig 

uitverkochte Rock 

Muizen editie om U  

tegen te zeggen! De drie 

bandjes gaven het beste 

van zichzelf en dat was 

te zien aan het geswing 

en gespring van de overvolle zaal. Na een heerlijk dans- en 

zingfestijn ging Muizen tevreden slapen en was het weekend 

succesvol ingezet! 

Zaterdag werd het feest alweer snel verdergezet op de 

kindernamiddag, waar de kleine Muizenaars zich konden 

amuseren op het springkasteel, met de buttonmachine, en 

met allerlei andere leuke spelletjes. Ook werden de artistieke 

talenten van Muizen in de bloemetjes gezet tijdens de 
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prijsuitreiking van de 

spannende 

tekenwedstrijd! De 

schminkers van dienst 

waren ook weer van de 

partij, zodat er al snel 

talloze kleurrijke 

gezichtjes te zien waren 

op het dorpsplein! Zoals altijd werden er ook weer heerlijke 

pannenkoeken en andere lekkernijen aangeboden, alsook een 

hoogwaardig toneelspel en leuke muziek!  

Na een inzichtelijke bezinning konden de jongste leden dan 

hun dansbenen losgooien op de nieuwste schijfjes, om hun 

zaterdag enthousiast af te sluiten. Voor de oudere Muizense 

bevolking was de avond echter nog niet gedaan: het was 

immers tijd voor onze Breugel TD! Net zoals vrijdag was de 

muziek van de allerhoogste kwaliteit en werden de sterren van 

de hemel gedanst. Af en toe eens een pauze voor een 

hamburger of frituurhapjes maakte de avond helemaal 

compleet!  

Zondagmiddag veranderde de Breugeltent in een heus 

sterrenrestaurant, waar de koksploeg van Chiro Muizen 

uitpakte met een 

variëteit aan heuse 

delicatessen. Snel 

daarna begon de 

spannendste koers van 

het jaar: onze fameuze 

strandkarrenrace! Met 

hier een daar een 
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botsing, een haarspeldbocht, een verloren stuur en een aantal 

gebrekkige pitstops, werd het weer een nagelbijtend 

spannende editie! 

Diezelfde avond kwam het weekend op zijn einde met de 

allerlaatste activiteit: de Breugelkwis. De meest pientere 

Muizenaars kwamen samen in de tent om te strijden voor de 

talloze prijzen die er te winnen waren. Al snel werd de quiz 

even spannend als de strandkarrenrace! 

Kortom: een topweekend! Na twee jaar afwezigheid was de 

comeback van het grootste Muizense evenement een heerlijke 

ontspanning. Wij hebben er in ieder geval enorm van genoten 

en zien jullie heel graag volgend jaar terug! 
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Chiroscoop  
KREEFT: 21 juni – 22 juli 

Liefste kreeftje, wat heb je afgezien van de 

warmte! Het is dan wel cancer season, maar je rood 

snoetje verraadt het, je hebt je niet goed ingesmeerd! De hitte kan 

leuk, maar ook gevaarlijk zijn. Zoek soms de schaduw eens op, niet 

alleen tegen de zon, maar ook om je geest even tot rust te laten 

komen. 

LEEUW: 23 juli – 22 augustus 

Hey leeuw. Die laatste weken waren er een beetje 

te veel aan. Het zijn namelijk de laatste weken van 

jouw zonnecyclus. Laat het jouw mooie lach niet doen verdwijnen. Je 

hebt geweldig hard je best gedaan dit jaar, wees trots. 

MAAGD: 23 augustus – september 22 

Van een geluksvogel gesproken, voor jou 

voorspellen de sterren heel wat goeds, maagd. Er 

heeft iemand een crush op jou en je gaat de leukste 

zomer tot nu toe hebben. The ball is in your court. 

WEEGSCHAAL: 23 september – 22 oktober 

Hey weegschaal, het warme weer maakt je een 

beetje luier, maar waar een wil is, is een weg. Voor 

jouw vrienden sta je wel altijd paraat en daar 

hebben ze de laatste tijd heel veel aan. 
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SCHORPIOEN: 23 oktober – 21 november 

Je bent erg ambitieus de laatste tijd. Dat waar je al 

maanden naar verlangt is dichterbij dan je denkt, 

beste schorpioen. De sterren willen je laten weten 

dat je niet mag opgeven. 

BOOGSCHUTTER: 22 november – 21 december 

Voor een leugentje deins je de laatste tijd niet terug, 

boogschutter, maar je doet het met een goede rede. 

Zorg er wel voor dat niemand er achter komt, want 

dat zou nog eens voor problemen kunnen zorgen. 

STEENBOK: 22 december – 19 januari 

Durf het verleden los te laten, steenbok. Het zal er 

voor zorgen dat je uit die negatieve mindset raakt. 

Als je het moeilijk hebt kan je altijd terecht bij jouw 

chirovrienden of leiding. Ze staan altijd voor je klaar! 

WATERMAN: 20 januari – 18 februari 

Als er momenteel een tarotkaart jou zou 

voorstellen, dan zou het ‘The Fool’ zijn. Jij beslist zelf 

wat dit betekent, waterman.  Laat niet met je sollen! 

Tip: je bent een earth sign, connecteer meer met de buitenwereld 

om jezelf op het juiste pad te helpen. 

VISSEN: 19 februari – 20 maart 

Het zullen nog lange weken worden voor jou. Zorg 

er voor dat je genoeg ontspanning zoekt en je hoofd 

kan leegmaken zodat je er binnenkort niet 

onderdoor zit. Jouw vrienden zien je doodgraag en staan dag en 

nacht paraat als je iets dwarszit. Blijf er dus niet mee zitten. 
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RAM: 21 maart – 19 april 

Je hebt het gevoel dat je niet goed genoeg je best 

hebt gedaan de laatste tijd. Wacht even af tot de 

resultaten van je inspanningen, je moet je 

allesbehalve zorgen maken! Jouw prachtige persoonlijkheid zorgt 

voor licht in elke donkere kamer. 

STIER: 20 april – 20 mei 

Dring je niet zo op, beste stier. Er is iemand een 

beetje verveeld met je omdat een beetje 

overweldigend over kwam. Neem soms een stapje 

terug en kom erachter wat voor vibe de mensen afgeven waarmee je 

praat. 

TWEELING: 21 mei – 20 juni 

Je komt binnenkort op een punt om een 

belangrijke beslissing te maken, tweeling. Dat is 

erg moeilijk voor je, aangezien tweelingen vaak 

niet tussen twee dingen kunnen kiezen. Luister deze keer eens 

naar wat je hart wilt, misschien maakt dat het ietwat 

gemakkelijker. 
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Spelletjeshoek  
Spelletjes voor onderweg naar kamp!  

Help jij de dino zijn vriendjes te vinden? 
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Kan jij de verschillen vinden? 

 

Kan jij alle wilde dieren vinden?
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Tokkelrubriek  
Als er één lied is dat niet kan ontbreken aan een chirokamp, is 

het wel ‘Ik blijf in chiro geloven’. En net zoals we in de chiro 

geloven, geloven we even hard in jouw gitaarkunsten. Laat je 

gaan! 

 

[Verse 1] 

   Am               Am 

Ik blijf in Chiro geloven 

   Dm               Dm 

en ik stuur een ballon naar boven, 

        Dm 

want 't is het teken, 

      Am 

't is het verhaal 

    E                  Am 

van kind'ren dat ik je zing. 

   E               Am 

De Chiro, een uitdaging. 

  

[Verse 2] 

   Am               Am 

Ik blijf in Chiro geloven 

   Dm               Dm 

en ik stuur een ballon naar boven, 

        Dm 
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want 't is het teken, 

      Am 

't is het verhaal 

    E                  Am 

van kind'ren dat ik je zing. 

   E               Am 

De Chiro, een uitdaging. 

  

[Verse 3] 

   Am               Am 

Ik blijf in Chiro geloven 

   Dm               Dm 

en ik stuur een ballon naar boven, 

        Dm 

want 't is het teken, 

      Am 

't is het verhaal 

    E                  Am 

van kind'ren dat ik je zing. 

   E               Am 

De Chiro, een uitdaging. 

  

[Verse 4] 

   Am               Am 

Ik blijf in Chiro geloven 

   Dm               Dm 
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en ik stuur een ballon naar boven, 

        Dm 

want 't is het teken, 

      Am 

't is het verhaal 

    E                  Am 

van kind'ren dat ik je zing. 

   E               Am 

De Chiro, een uitdaging. 

  

[Verse 5] 

   Am               Am 

Ik blijf in Chiro geloven 

   Dm               Dm 

en ik stuur een ballon naar boven, 

        Dm 

want 't is het teken, 

      Am 

't is het verhaal 

    E                  Am 

van kind'ren dat ik je zing. 

   E               Am 

De Chiro, een uitdaging. 
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Gegevens leiding  

 

Ini-mini’s 

Marie Dubelloy 

Roos Mertens 

Stanse Tampère  

Godfred Agbloe 

Joren Vandenvondel 

leiding.iniminis@chiromuizen.be 

 

mailto:leiding.iniminis@chiromuizen.be
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Mini’s 

Sam Polspoel 

Tim Daniels 

Luna Maeremans 

Mathijs Vermeiren 

Mesbahullah Dinarkhel 

leiding.minis@chiromuizen.be 

 

Speelclub meisjes 

Nele Diels 

Sofie Daniels 

Aida Princen 

leiding.speelclubmeisjes@chiromuizen.be 

 

Speelclub jongens 

Ruben Vyncke 

Lowie Van Leemputten 

Oscar Immesoete 

Niels op de Beeck 

leiding.speelclubjongens@chiromuizen.be 

mailto:leiding.minis@chiromuizen.be
mailto:leiding.speelclubmeisjes@chiromuizen.be
mailto:leiding.speelclubjongens@chiromuizen.be
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Kwiks 

Fleur Deraedt 

Bess Van Cauwenbergh 

Heleen Van Caesbroeck  

leiding.kwiks@chiromuizen.be 

 

Rakkers 

Milan Princen 

Jarne De Cock  

Robin Wyckmans 

Laurens Lempens 

leiding.rakkers@chiromuizen.be 

 

Tippers 

Marte Wils 

Kirsten Uytersprot 

Jessika Pateet  

leiding.tippers@chiromuizen.be 

 

 

mailto:leiding.kwiks@chiromuizen.be
mailto:leiding.rakkers@chiromuizen.be
mailto:leiding.tippers@chiromuizen.be


31 
 

Toppers 

Joran Deraedt 

Daan Van Caesbroeck  

Jori  Verschueren 

leiding.toppers@chiromuizen.be 

 

Tiptiens  

Eva Suetens 

Nieke Verrijcke  

leiding.tiptiens@chiromuizen.be 

 

Kerels 

Bram Verschueren 

Brecht Velghe  

leiding.kerels@chiromuizen.be 

 

Aspi meisjes 

Merel Vermeiren 

Mara De Vadder 

leiding.aspimeisjes@chiromuizen.be 

mailto:leiding.toppers@chiromuizen.be
mailto:leiding.tiptiens@chiromuizen.be
mailto:leiding.kerels@chiromuizen.be
mailto:leiding.aspimeisjes@chiromuizen.be
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Aspi jongens 

Lars Blondiau 

Nathan Kayaert  

leiding.aspijongens@chiromuizen.be 

 

Groepsleiding  

Daan Van Caeysbroeck  

Kirsten Uytersprot 

Brecht Velghe 

groepsleiding@chiromuizen.be 

 

Veebees  

Joke Kellens    

joke.kellens@chiromuizen.be    

0472 53 34 06 

Bram Van Eupen   

bram.vaneupen@chiromuizen.be  

0479 60 87 81 

 

mailto:leiding.aspijongens@chiromuizen.be
mailto:groepsleiding@chiromuizen.be
mailto:joke.kellens@chiromuizen.be
mailto:bram.vaneupen@chiromuizen.be

