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Voorwoord 
Beste chirokinderen, ouders, sympathisanten  

Als ik mij niet vergis is dit al het vijfde jaar op rij in mijn rijkgevulde Chiro-carrière, dat ik de eer en 

het genoegen heb om dit prestigieuze voorwoord te schrijven, een opdracht dat me altijd al nauw bij 

het hart lag. Gezien ik ieder jaar over het reilen en zeilen van het kamp & het thema schrijf, wil ik het 

deze keer over een andere boeg gooien. Dus heb ik besloten enkele korte anekdotes uit mijn vele 

kampervaringen te delen met jullie.  

Laten we beginnen in 2006, mijn eerste kamp in Houffalize, superhelden, tweede jaar Speelclub. Ik 

kan me nog goed herinneren hoe leider Bert en Sem tijdens trektocht ineens beslisten om van de 

kaart af te wijken, en door een veld met koeien en stieren te ‘tresspassen’, al hadden we dat eerst 

niet gezien. Achteraf hadden we het echter op een lopen gezet toen enkele dieren (wellicht niet 

agressief) nieuwsgierig op ons af kwamen gestapt. Toen leek het me toch een beetje beangstigend, 

maar nu ik er weer aan terug denk, was dat een beetje een ‘Indiana Jones’-moment.  

Een van de dingen in meer recentere geschiedenis, en wat mij nog steeds goed bij blijft, gebeurde 

in 2011, toen ik eerstejaars keti was. Op de dag van het kampvuur hadden we met man en macht 

gewerkt aan een grote en overweldigende vuurhaard. Nu was er één klein detail dat dwars zat. Een 

half uur voor de aanvang van het kampvuur oordeelde de boswachter dat de haard te dicht tegen 

het bos stond, een begrijpelijk oordeel. Samen met de cookies hebben we er toen alles aan gedaan 

om de haard 20 meter te verplaatsen, naar een betere plek. Uiteindelijk heeft het hele 

verplaatsingsproces een twintigtal minuten geduurd. Een absoluut record in het verplaatsen van 

kampvuren, waar chiro Eppegem naar mijn oordelen een gouden medaille voor krijgt.  

Of in 2012, toen we een nachtwake hielden. We hadden toen ook het fameuze idee om pizza te 

bakken, één probleem, we hadden geen rooster. Hoe los je dat het beste op? We vouwden ze dicht 

en staken de pizza’s in zilverpapier, een calzone, in Italiaans vakjargon. Het resultaat was.. nu niet 

echt om over naar huis te schrijven, de pizza was half rauw en langs een kant waren de kolen van 

het vuur er in gebakken. Wat de pizza extra krokant maakte, maar niet in positieve zin.  

Dan even verder gaan in de tijdslijn, naar 2016, het thema was ‘Lord of the Rings’, en de aspiranten 

hielden hun nachtwake. Nu had ik met toenmalige hoofdcookie Steve het plan om een volledige 

avond aan te vallen, in camouflage en onopgemerkt doken we de nacht in. Steve had zelfs zijn oude 

legeruniform aan om helemaal op te gaan in de natuur. Helaas waren alle pogingen tevergeefs, want 

de jonge nachtwakers hadden scherpe ogen en merkten ons meteen op. Toen heb ik geleerd dat 

slapen soms nuttiger kan zijn op kamp dan de held te willen uithangen, zeker als je ribbelleider bent..  

De strafste en de meest blijvende herinnering blijft met verve toch mijn eindoverwinning van vorig 

jaar op Piratenkamp. Na 13 kampen mocht ik eindelijk dat mythische kampvuur aansteken, en dat 

samen met mijn goede vrienden en oud-leiders Wietse & Alex. Het feit dat zij toen stopten, maakte 

het geheel nog magischer, kippenvel als ik er aan terug denk!  

Maar waarom deelt Dries nu al die anekdotes met ons? Wel jonge kinderen, laat ik zeggen dat dit 

nog maar het tipje is van alle zotte en gekke dingen die ik al heb gedaan op kamp, ik hoop dat jullie 

later ook allemaal zo veel leuke dingen gaan onthouden van de fijnste 10 dagen van het jaar, en die 

dan later zullen delen met een nieuwe generatie chirokinderen. Want vergeet niet: kamp beleef je 

samen! En we zullen er dit jaar weer alles aan doen om er samen het beste kamp ooit van te maken.  

Tot in augustus,  Dries 
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Personages 
De clans:  

MacMillan clan  

De leiders van de MacMillan clan zijn Robert en zijn vrouw 

Freya. De Schotten staan er niet voor bekend om de grootste 

denkers te zijn. Dit is wel het geval voor de MacMillan clan. Zij 

zijn de beste in het bedenken van sluwe plannen en tactieken! 

Maar let op, het spreekwoord ‘Wie niet sterk is moet slim zijn.’, 

is zeker niet van toepassing op deze clan. Het blijven 

Schotten natuurlijk. 

 

 

MacDougle clan  

De MacDougle clan wordt geleid door Andrew en zijn vrouw 

Lagertha. Zij staan bekend om hun diplomatische aanpak. Zij 

zullen altijd eerst vergaderen en onderhandelen, voor ze hun 

zwaard grijpen en ten strijde trekken. Je kan ze een beetje 

vergelijken met de hedendaagse politiekers, maar dan met 

een baard en een kilt aan. Als de oorlog met Engeland 

vermeden kan worden, waarom zouden ze het dan doen? 

Elke druppel schots bloed die vergoten wordt, is er één te veel. 

 

 

MacFarrel clan  

De MacFarrel clan wordt geleid door Hamish. Hamish was de 

beste vriend van de voormalige Schotste leider William 

Wallace. Hij verloor zijn vrouw tijdens een conflict met de 

Engelse soldaten. Sindsdien is hij nooit meer dezelfde 

geweest. Deze clan denkt niet aan vrede of aan het smeden 

van sluwe plannen. Zij willen gewoon vechten en wraak voor 

de dood van William Wallace. Één ding is zeker, de leden van 

deze clan wil je niet boos maken. Geweld is voor hen altijd de 

juiste oplossing!  
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MacBeust clan 

De leiders van de MacBeust clan zijn Morrison en zijn vrouw 

Siggy. Deze clan kan wel eens de gezelligste zijn van heel 

Schotland. Geen enkele clan kan feesten zoals deze. Er hangt 

altijd wel een zwijntje aan het spit en er staat steeds iets lekker 

om te drinken op tafel. Ze zijn eerder bezig met het plannen 

van hun volgende feestje, dan met het smeden van sluwe 

plannen. Los van het feit dat ze vaak met een kater op het 

slagveld staan, zijn ze zeker niet te onderschatten.  

 

 

 

Mcdonald clan  

Ronald en June zijn de hoofden van de Mcdonald clan. Er 

bestaan geen grotere betweters dan de McDonald clan. Zij 

willen altijd het laatste woord hebben en krijgen dat meestal 

ook. Wanneer er  iemand met een briljant plan komt, durven 

ze gewoon iets klein toe te voegen om dan te zeggen dat het 

dan hun plan was. Ze zijn er steevast van overtuigd dat zij de 

ideale clan zijn om Schotland te leiden en de Engelsen te 

verslaan. Deze clan is zeker niet te verwarren met de 

hedendaagse hamburgerketen die we allemaal kennen. 

 

MacFarlane clan 

De MacFarlane clan wordt geleid door Finley en zijn vrouw 

Donna. Je zou kunnen zeggen dat de leden van de 

MacFarlane clan niet steeds even goed wakker zijn. Hierdoor 

komt het vaak over alsof zij niet de grootste denkers van het 

gezelschap zijn. Ze gaan met alles akkoord wat de anderen 

aanbrengen, maar zijn er sterk van overtuigd dat zij recht 

hebben op de Schotse troon. Als ze een kopje koffie op 

hebben daarentegen, zijn ze echt niet te onderschatten! 
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En wie is er nog allemaal? 

Koning Edward de eerste en Koningin Victoria 

Koning Edward de eerste, is de koning van Engeland. Hij trouwde met zijn geliefde koningin 

Victoria. Edward mag dan wel de koning zijn, maar hij beslist zelf eigenlijk niet zo veel. Hij 

wordt constant gemanipuleerd door zijn adviseur graaf John. Hij geeft ook vaak gehoor aan 

de wijze woorden van zijn bloedmooie vrouw. Maar één ding weet hij zeker, Schotland zal 

deel worden van Engeland! 

 

 

Graaf John  

John is een rijke Engelse graaf die zichzelf 

rechterhand van de Koning heeft weten te maken. Hij 

is een zeer sluwe, maar wrede man. Het lukt hem 

steeds om de Koning te manipuleren en Engeland 

naar zijn hand te zetten. Hij zegt alles wat de koning 

moet doen en is de bedenker van de briljante 

oorlogstactieken van het Engelse leger. Hij ziet de 

schotten als een minderwaardig volk en zal er dan ook 

alles aan doen om hen te onderdrukken.  
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De Engelse soldaten:  

Het Engelse leger valt niet te onderschatten. Zij staan 

bekend om hun sterk getrainde ridders en ruiters. Ze hebben 

veel betere wapens en uitrustingen dan de Schotten en zijn 

geen makkelijke vijanden om het tegen op te nemen.  

 

 

 

De Schotse strijders:  

 

Dit zijn de minder bekende Schotten. Zij voegen zich bij de rangen, omdat ze er zeker van 

zijn dat ze de oorlog zullen winnen. Ze komen vooral om hun land te verdedigen, maar 

hebben geen interesse in de Schotse troon. 

 

Het Paard:                                                                          

Het paard is een gedomesticeerd hoefdier uit de orde der 

onevenhoevigen, en de familie der paardachtigen. De 

wetenschappelijke naam van het gedomesticeerde paard is 

Equus caballus. Het gedomesticeerde paard wordt 

voornamelijk gehouden als rij- en trekdier. Maar je hoort het al 

aankomen. Dit paard is niet zomaar een paard. Het is een 

machtige viervoeter en de trots van de Schotse cavalerie. 

Alleen de beste ruiters en krijgers kunnen op het zadel van dit 

prachtige dier kruipen.  
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Verkleedkledij 
Hoe zie je eruit als een echte schot? Het hoeft zeker niet moeilijk of  

ingewikkeld te zijn! Hier is een beetje inspiratie, enkele leuke ideetjes 

om zo Schots mogelijk te zijn! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wij voorzien zelf een sjaaltje (scherp) die de kleur van hun 
dienstgroep aanduidt. 

 

 

Een muts 

 

 

Een schotse rok (kilt) 

of doek met schots patroon 

 

 

Lange witte kousen  
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Vertrek en aankomst 
Heen 
BRENGEN 

Dit jaar vertrekken we niet met de bus naar het kamp, maar is het de bedoeling dat jullie worden 
afgezet op de kampplaats. Jullie worden verwacht op zaterdag 03/08 vanaf 16u op onze weide voor 
een fantastisch kamp! De ribbels worden dinsdag 06/08 vanaf 15u verwacht! Het adres van het 
kampterrein is:  

Rue de l’Arbouchet, 6670 Gouvy 

Ps. Carpoolen is een zeer goed, milieuvriendelijk en ook keiplezant idee!!! 

Terug 
BUS 

De terugreis maken we allemaal samen met de bus. Deze zou tegen 14u vertrekken op het 

kampterrein op 13/08, waarbij we vermoeden tegen 16u terug te zijn in ons geliefde Eppegem. De 

precieze aankomsttijd zal later nog worden gecommuniceerd! 

 

Geld 

Het kamp geld bedraagt €160 voor alle leden, behalve de ribbels. Zij betalen slechts €110, 

aangezien zij maar zeven dagen op kamp gaan. Telkens wanneer er een extra kind van het gezin 

meegaat, betaalt u €10 minder. Aan de hand van de tabel 1, zie onder de tekst. Kan u zien hoeveel 

u dient te betalen. U kan natuurlijk ook eens bij de groepsleiding of volwassen begeleider navragen 

indien u twijfelt.  

U schrijft in Waarvan Waarvan Waarvan 

   0 Ribbels 1 Ribbel 2 Ribbels 

1 Kind € 160 € 110 

 
2 Kinderen € 310 € 260 € 210 

3 Kinderen  € 460 € 410 € 360 

4 Kinderen € 610 € 560 € 510 

 

Het geld dient u over te schrijven voor 15 juni op onderstaand rekeningnummer. Wij willen u vragen 

om deze deadline te respecteren. Wij hebben namelijk heel wat kosten enkel om het bivak voor te 

bereiden, laat staan op kamp zelf. 

Bij de overschrijving voegt u als mededeling het volgende toe: naam, voornaam en afdeling van 

ELK kind. U mag alles in een keer overschrijven, zolang de mededeling overzichtelijk blijft. 

Rekeningnummer: BE11 0011 4534 2048  

Deze tabel leest u als volgt: In de eerste kolom 

leest u het aantal kinderen af, die meegaan op 

kamp. Daarna gaat u op deze rij naar rechts, 

naar het aantal ribbels. Dus: U heeft “X aantal 

kinderen”, waarvan “X aantal Ribbels”. 

Bv:  2 Speelclubbers: Dan komt u terecht 

bij €310 

1 Ribbel en 1 Speelclub: Dan komt u terecht 

bij €260 



11 
 

Op kamp zelf hebben de leden enkel geld nodig om postkaartjes te kopen. ( Postzegel = €1, 

postkaart = €0,50). Keti en Aspi gaan op tweedaagse en kunnen altijd een extra centje nodig hebben.  

 

Terugtrekken kampgeld 

Zoals enkele ouders onder jullie reeds een tijdje weten, is het mogelijk om langs verscheidene 
wegen een deel van het kamp- en/of lidgeld van de Chiro terug te krijgen.  

Dit kan onder meer via de mutualiteit waar het kind ingeschreven is, maar kan ook via andere 
wegen. Aangezien hier een vrij duidelijke website voor bestaat, en het niet mogelijk is om voor elke 
mutualiteit een bladzijde te laten bedrukken in het kampboekje, staat deze hieronder vermeld: 
http://www.maakerspelvan.be/aan-de-slag/drempelvrees/het-kampgeld-terugbetaald/het-
kampgeld-terugbetaald 

Het idee bestaat eruit dat de ouders deze papieren zelf afdrukken en invullen, en bij aanvang van 
het kamp meegeven, net zoals de sis-kaart. Tijdens het kamp ondertekenen wij deze papieren dan 
en zetten hier ook een stempel bij van de Chiro. Het terugkrijgen van de papieren gaat gepaard met 
het terugkrijgen van de sis-kaarten. Bij aanvang van volgend Chirojaar zal er ook zo’n moment zijn 
(na de inschrijvingen). Op deze manier:  

1) Sparen wij onszelf wat tijd uit (daar hier anders meerdere zondagen voor nodig zijn om dit in orde 
te brengen)  

2) Sparen wij U wat geld uit, en kost het U in zekere zin dus wat minder om uw kind naar de Chiro 
te laten gaan  

Wij hopen dat hier dan ook gebruik van gemaakt kan worden, en dat alle documenten die nodig zijn, 
te vinden vallen op de site (of dat de website toch een duidelijk idee geeft van waar deze te vinden  
of aan te vragen zijn).  

 

 

 

 
  

http://www.maakerspelvan.be/aan-de-slag/drempelvrees/het-kampgeld-terugbetaald/het-kampgeld-terugbetaald
http://www.maakerspelvan.be/aan-de-slag/drempelvrees/het-kampgeld-terugbetaald/het-kampgeld-terugbetaald
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Documenten  
ISI+-kaart  
Iedere deelnemer jonger dan 12 jaar moet zijn ISI+-kaart meenemen. (of een vergelijkbare kaart van 

het ziekteverzekeringsfonds waaraan je aangesloten bent) Vroeger was deze kaart bekent onder de 

naam “CIS-kaart”, deze kan nog geldig zijn en mag in dat geval ook nog gebruikt worden. Deze 

documenten zijn echt belangrijk indien er ongelukken mochten gebeuren en er professionele 

medische interventie noodzakelijk is. Voor personen ouder dan 12 jaar vervult een elektronische 

identiteitskaart dezelfde functie als een ISI+-kaart. 

 

Identiteitskaart en Kids-ID 
Alle +12-jarigen zijn verplicht om hun elektronische identiteitskaart mee te nemen, deze zijn 

onmisbaar voor de verzekering en identificatie van de deelnemers op dit kamp. (Een kopie is niet 

voldoende) Bovendien vragen we ook dat alle leden onder 12 jaar die een Kids-ID bezitten, deze ook 

meebrengen. (Alhoewel dit niet bij wet verplicht is) Dit omwille van het feit dat identificatie om deze 

manier een stuk makkelijker wordt in geval van een noodsituatie. Deze belangrijke documenten 

worden centraal bewaard op het kampterrein. De identiteitskaart wordt meegegeven wanneer de 

leden het terrein tijdens het kamp verlaten.  

 

Handdoeken en dunschiller 

Aan de speelclub vragen we om een sponsen handdoek mee te nemen, en aan de ribbels en rakwi’s 
een keukenhanddoek. Vanaf tito breng je ook een dunschiller mee. Dit maakt aardappels schillen 
op kamp makkelijker voor iedereen! Gelieve dus geen mesjes meer mee te geven. De laatste dag 
van het kamp krijg je deze terug. Ze zullen na het kamp ook nog bij de verloren voorwerpen te 
vinden zijn. Vergeet dus zeker niet alles met je naam te markeren, zo vind je gemakkelijk je eigen 
spullen terug.  

 

Snoep op kamp 

Bijna elk kindje eet graag eens een snoepje. En dat is niet anders op kamp. Snoepgoed trekt echter 
mieren en andere dieren aan. Om dat te vermijden verzamelt de leiding het snoep in hiervoor 
bestemde dozen.  We merken echter dat de kinderen meer en meer snoep mee hebben. Op een 
dag krijgen ze op verschillende tijdstippen enkele snoepjes aangeboden. Toch blijft er heel wat over 
op het einde van het kamp. Daarom vragen we om het snoep (chips, frisdrank en dergelijke) niet of 
in zeer beperkte mate mee te geven.  

P.S.: Kindjes, maak jullie geen zorgen. Er zal zeker voldoende worden voorzien :)   
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Groene zeep 
Zoals sommigen onder jullie al wel weten, vragen wij ieder jaar om geen zeep of andere producten 

mee te brengen die niet ecologisch afbreekbaar zijn. We denken namelijk ook aan het milieu 

wanneer we op kamp zijn!  

Echter, de Chiro zal dit jaar groene zeep voorzien, zodat we honderd procent zeker zijn dat 

iedereen de juiste zeep gebruikt. Je hoeft dus NIET naar de winkel te gaan en op zoek te gaan naar 

groene zeep. We houden het gemakkelijk en kopen dit zelf aan. 

Bedankt om hier rekening mee te houden! 
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Bagage en eten 
 
!! Vele kleintjes maken één groot!!  
 
Wij zouden u willen vragen om uw kind(eren) de onderstaande voedingswaren te willen meegeven. 

Het is voor u vast een kleine moeite, maar het betekent voor ons een hele besparing als we al die 

dingen niet zelf moeten aankopen.  

 

Ribbels    1 grote doos van je favoriete cornflakes.     

Speelclub   1 grote doos van je favoriete cornflakes. 

Rakwi    2 grote potten confituur.   

Tito    1 grote pot choco.  

Keti    1 grote doos van je favoriete cornflakes.  

Aspi    2 kilogram suikerklontjes.    

 

Communicatie  

 

Postadres 
 

Chiro Eppegem - Naam kind 
Rue du Centre de Steinbach 15a 
6670 Gouvy 
 
 

Er wordt aan de ouders voor de jongste afdelingen gevraagd om minstens 1 briefje te sturen. Het is 

ook altijd fijn om kleine briefjes in de valies te stoppen. 

Voor de jongste afdelingen is het verplicht om voorgeschreven enveloppen met postzegels mee te 

geven. Dit is makkelijker om te kunnen verzenden, denk er ook aan dat veel ribbels niet weten wie 

Fam. Desmet- De Laet is. Ze weten natuurlijk wel wie nonkel Jan en tante Fien is. Op kamp verkopen 

we onze eigen postzegels en kaartjes. Een postzegel kost €0,70 en een kaartje kost €0,50. 

 

Dringende boodschappen 
 

Maartje Vanwaeyenbergh     Stijn Bakelants 

0478/11.97.27       0474/11.16.42 

 
Wel enkel bij echt dringende boodschappen. Gelieve zeker niet te bellen naar leden die toch een 
gsm zouden hebben meegenomen.  
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Foto van de dag → Blog van de dag 
Om jullie een beetje op de hoogte te houden van hoe het kamp verloopt, is er een blog. Elke dag 

gaan wij hierop een verslagje posten met een filmpje of een een foto. Zo kunnen jullie alle avonturen 

volgen die de kinderen meemaken! De blog is te vinden via deze link: 

http://www.chiroeppegem.be/category/blog/ 

Routebeschrijving  

Chiro Eppegem 

Zenneweg 9, 1980 Zemst 

1) Ga de E19 op in Machelen vanaf de N1 en Woluwelaan/R22 
10 in.  
- Rijd naar het westen op de Zenneweg, richting de Sint-Clemensstraat 

                      120 m 

- Weg vervolgen naar de Cardijnstraat 

                      75 m 

- Sla linksaf naar de Brusselsesteenweg/de N1 

                      2,0 km 

- Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Woluwelaan/de R22 

                      3,0 km 

- Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Luchthavenlaan/de N211 

                     1,1 km 

- Volg de rechterrijstrook om in te voegen op de E19 via de verbindingsweg naar 
Namen/Luik/Brussel/Bergen/Charleroi/Gent/Luchthaven-Zaventem/E411/E40 

                      600 m 

2) Volg de E40 en E25 naar de N30 in Houffalize. Neem afrit 51-Houffalize vanaf de E25 
- Volg de linkerrijstrook om in te voegen op de E19 

                       1,1 km 

- Volg de 2 linkerrijstroken bij het knooppunt Machelen om de borden E40 richting 
E411/Namen/Luik/Leuven/Brussel/Luchthaven Zaventem te volgen 

                      4,7 km 

- Houd rechts aan bij de splitsing, blijf op de E40 en volg de borden Luik/Leuven 

                      78,5 km 

- Volg de 3 rechterrijstroken bij het knooppunt Loncin om de borden  
Liège/Luxembourg/E25 te volgen 

                      1,6 km 

- Weg vervolgen naar de E25 

http://www.chiroeppegem.be/category/blog/
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                      72,1 km 

- Neem afslag 51-Houffalize naar N30 richting Gouvy/Houffalize/Vallée de 
l'Ourthe/Clervaux 

                      270 m 

- Houd rechts aan bij de splitsing en voeg in op de N30 

                     49 m 

3) Neem de N827 en N838 naar de Rue du Ctre de Steinbach in Gouvy 
- Voeg in op de N30 

                      280 m 

- Sla rechtsaf naar Aux-Chéras/de N827 

                      Ga verder op de N827 

                       2,7 km 

- Sla rechtsaf naar Sommerain 

                      500 m 

- Sla linksaf om op Sommerain te blijven 

                      1,3 km 

- Weg vervolgen naar Brisy 

                       1,4 km 

- Sla rechtsaf 

                      3,6 km 

- Sla linksaf naar Cetturu/de N838 

                      Ga verder op de N838 

                      4,1 km 

- Ga rechtdoor op Rue du Ctre de Steinbach 

                      Je vindt je bestemming links 

                      350 m 

 

Rue du Centre de Steinbach 15, 6670 Gouvy 
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Plattegrond 
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Dagindeling  
 

07.30 Opstaan  

08.00 Opening 

08.15  Ontbijt 

09.00  Diensten 

09.30  Activiteiten 

12.00 Middageten 

12.45  Diensten 

13.00  Platte rust 

13.30  Vrije rust 

14.00  Activiteiten 

16.00  Vieruurtje 

16.30  Activiteiten 

18.30  Avondeten 

19.15  Diensten 

20.00  Sluiting 

20.30  Slapen ribbels 

20.45  Slapen speelclub 

21.15  Slapen rakwi 

21.45  Slapen tito 

22.00  Einde activiteiten keti & aspi 

22.15  LK 

23.00  Slapen keti 
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Kampreglement 
 

Elke eervolle Schot dient zich aan enkele belangrijke regels te houden:  

▪ Je houdt je aan de afgesproken uren (zie elders in dit boekje). 

▪ We poetsen twee maal per dag onze tanden en wassen ons minimum om de twee 
dagen. 

▪ Je mag het kampterrein enkel verlaten met toestemming van de begeleiding.  

▪ Vuil hoort thuis in de vuilzakken. Er wordt een speciale plaats voorzien voor glas, 
papier, plastiek en lege batterijen. 

▪ Om geen bezoek te krijgen van mieren, bewaren we al ons snoep in gesloten dozen. 

▪ Meisjes horen in meisjestenten, jongens in de jongenstenten. 

▪ Moest je ziek worden, een ongeval krijgen of iets beschadigen wordt er opgetreden 
volgende de richtlijnen elders in dit boekje. 

▪ Je kleren horen thuis in je koffer niet op het terrein. 

▪ Je hangt natte washandjes, handdoeken en natte kledij aan een waslijn met een 
wasknijper. 

▪ In de wastent staat je toiletzak in je waskom. Ook je schoenen bevinden zich hier. 

▪ Als je je bord niet leeg eet, krijg je geen dessert. 

▪ De bedden worden elke morgen netjes opgemaakt. 

▪ Je wordt geacht de wegcode (elders in boekje) na te leven. Wanneer er een ongeval 
wordt veroorzaakt door het opzettelijk niet naleven van de wegcode kan de 
verantwoordelijkheid van de leiding niet ingeroepen worden. 

▪ Er zijn GEEN gsm’s of andere elektronica toegelaten. 

▪ Het is VERBODEN frisdrank of alcoholische dranken mee te nemen. 

▪ Roken is VERBODEN. 

▪ Bij het gebruiken van drugs of alcohol zullen de ouders verwittigd worden!  
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Verzekering  
 

▪ Elk ONGEVAL op bivak wordt volledig vergoed door de verzekering, wat de medische 

zorgen betreft. 

▪ Als er bij ZIEKTE een dokter aan te pas komt, vallen de dokterskosten en de medicatie 

ten koste van de ouders. 

▪ Elke SCHADE die uw kind aan DERDE toebrengt (geen lid van de chiro) is volledig 

verzekerd door onze verzekering (zowel stoffelijk als lichamelijk). 

▪ Elke STOFFELIJKE SCHADE die uw kind overkomt (ook verlies van dingen) wordt niet 

vergoed en valt dus ten laste van de ouders. 

▪ Wanneer er een ongeval veroorzaakt wordt door het opzettelijk niet naleven van de 

wegcode (zie elders boekje) kan de aansprakelijkheid van de leiding niet ingeroepen 

worden. 

▪ De leiding heeft het recht uw kind te laten onderzoeken indien zij dit nodig acht of 

om de zekerheid i.v.m. de gezondheidstoestand te bekomen.  

▪ Bij elk DOKTERSBEZOEK wordt de verzekering gewaarschuwd. Indien deze oordeelt 

dat het om een ziekte gaat, vallen de dokterskosten volledig ten koste van de ouders. 

▪ Op kamp is er ook een permanente INFIRMERIE en FARMACIE aanwezig waar ook 

verschillende geneesmiddelen zijn in opgenomen. Het gebruik hiervan is volledig 

gratis. 

▪ De kinderen die GENEESMIDDELEN moeten nemen, geven dit op voorhand aan hun 

leiding. 

▪ De ouders krijgen ALLE ATTESTEN van doktersbezoeken na het bivak, zodat zij zich 

hiermee tot hun ziekenfonds kunnen wenden.  
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Afleidingsartikel ribbel 
Hey liefste ribbeltjes!! 

 Aangezien je dit boekje aan het lezen bent heb je de juiste beslissing gemaakt om mee te gaan op 

dit super coole kamp! Zoals echte stoere schotten gaan wij ook onszelf bewijzen door in tenten te 

overnachten, ons verwarmen aan het grote kampvuur, lekker veel kunnen eten, een trektocht 

houden en natuuuuurlijk kei veel leuke chirospelletjes spelen.   

Wat moet je nu allemaal meebrengen?  

Vanachter in de boekje vind je een lijstje wat je allemaal moet meebrengen.  

Ook leuk om mee te nemen zijn:  

 ⁃ Boekjes/strips  

 ⁃ Je favoriete knuffel 

 ⁃ Verkleedkledij (kampthema) 

 ⁃ Rugzak+brooddoos+drinkfles 

 ⁃ Extra dekentje  

     Een klein waterpistooltje 

 ⁃ Label je kledij dan verlies je deze zeker niet!  

 ⁃ Volledige outfit in aparte zakjes voor als je het soms even niet meer  

                    weet 

 ⁃ Een blij gezicht  

Dit mag je thuis laten:  

 ⁃ Snoep want dit voorziet de leiding voor jullie! 

 ⁃ Tablet, gsm, ander speelgoed,... 

 ⁃ Een somber gezicht 

 

Kusjes en knuffels van je liefste leiding!  

Dries, Arne, Kaat, Patje, Fien en Paulien 
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Afdelingsartikel Speelclub 
De mooiste periode van het chirojaar zit er weer eens aan te komen, we gaan 

namelijk op kamp!  

Naast het kampthema lanceren wij binnen de Speelclub een super-toffe en 

heel interactieve tijdmachine 10-daagse! Je hebt het goed gehoord: wij gaan 

door de tijd reizen, de verschillende dimensies verkennen en misschien zelfs 

nieuwe werelden ontdekken! Wij hadden voor een van onze spelletjes graag 

van elke speelclubber een jeugdkiekje ontvangen bij aanvang van het kamp. 

Jullie jeugd is tenslotte ook al een beetje terug in de tijd! Trouwens, hoe 

beschamender, hoe beter! Om een beetje in de sfeer te komen, zijn hier al 

jeugdfoto’s van ons, aan jullie om te bepalen wie wie is!  

Voor de rest staat alle informatie in het kampboekje! Wij kijken enorm hard uit 

naar 10 dagen met de coolste groep van heel de chiro! Hopelijk zijn jullie al 

even enthousiast en zo niet zal dat enthousiasme in augustus wel snel 

komen want man man man, zo’n topkamp dat het gaat worden! 
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Afdelingsartikel Rakwi 
Liefste Rakkers en kwiks 

Ondertussen zal het al doorgedrongen zijn, maar voor de zekerheid toch nog eventjes 

vermelden: als je dit boekje gekregen hebt, heb je besloten mee te komen op kamp!  

Dit is NATUURLIJK een super goede beslissing, sterker nog, de beste beslissing dit je dit 

jaar genomen zult hebben! Voor zij die hier toch nog aan twijfelen, overtuigen we graag met 

een complexe ‘flowchart’ uit een universitair handboek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Wat gaan we daar zoal doen?’ 

Heel kort: ons amuseren!                                                                                                                       

Iets langer: ons 10 dagen lang keihard amuseren! 

‘En hoe gaan we dat dan doen?’ 

Daar zorgt jullie supermegadeluxe leidingsteam voor, dus geen zorgen om maken 😉 

 

 

 

 

 

Lees zeker uw kampboekje van voor naar achter en van achter naar voor en voor de 

zekerheid nog eens ondersteboven door, zodat je perfect voorbereid op kamp kan! 

Veel groetjes van jullie leiding: Eema, Baafo, Dillen, Marlys, Letisja en Seetrik   

‘Wat mag ik zeker niet vergeten?’ 

• ALLES OP DE 

VALIESLIJST 

• Uw lievelingsknuffel(s) 

• Een zaklamp 

• Een waterpistool 

‘Wat moet ik zeker wel vergeten?’ 

• Snoep 

• Je smartphone en andere 

elektronica 

• Een slecht humeur 
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Afdelingsartikel Tito 
Als je dit leest, heb je besloten om mee op te kamp te gaan, joepie!! Nog een dikke twee maanden 

en dan is het weer zover! Dan trekken we ein-de-lijk voor 10 dagen met onze toffe bende richting de 

Ardennen!  

We zijn nog maar net op titoweekend geweest, dus steek die kampspullen maar niet te ver weg. 

Check zeker de bagagelijst achteraan in het boekje eens zodat je niets vergeet! Deze spullen gaan 

ook nog van pas komen, dus probeer ze ook nog in je (overvolle) valies te proppen:  

- Een klein centje voor kaartjes en postzegels of 

eventueel voor op trektocht 

- Goede(!!) stapschoenen voor op trektocht én 

dropping (ook rugzak, drinkbus en brooddoos niet 

vergeten)  

- Een warm deken, want zoals jullie weten kan het wel 

eens erg koud zijn in de nacht  

- Zaklamp  

- Kussen 

- Verkleedkledij voor tijdens de opening (anders 

mogen jullie toertjes rond de opening lopen 😊 )  

 

Snoep en elektronica laat je thuis! Voor de flinke 

kindjes voorzien we zelf een snoepje 😉  

 

Met dit gezegd zijnde hopen we dat alles duidelijk is en dat we er een bangelijk kamp van kunnen 

maken!  Wij kijken er alvast superhard naar uit!  

 

Veel groetjes en tot 3 augustus!  

 

Jullie allerleukste leiding,  

Baki, Elleon, Jonas en Charlotte  

 

PS: Nog enkele leuke foto’s van het voorbije chirojaar om in de sfeer te komen…  
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Afdelingsartikel Keti 
 
Dear Ketikinders  

  

Message to the brave children of Mother Scotland.  

  

This summer, starting the third of August untill the thirtienth, you lads and lasses will truely 

understand what it is like to fight for thy country. We will not stand the opressing Ruler of The South, 

we will not stand this unrightfull King. Men, pack your horses and kiss your women and children 

goodbye. Stand up for our values and our culture, stand up for thy sons, thy daughters, thy land. 

Stand up for thy Clan and let us put our differences aside, for this is more important than any of us, 

than all of us. Unite under our flag and come marching South. For death, for glory, for SCOTLAND.  

  

The King of England may have won the battle, but he hasn’t won the war. Wait. Shit. Actually he did. 

Ok whateffs, this summer we gon have a good time betweens the Clans. LOL haha k. See you later 

alligator.  

  

xoxo 
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xX-ASPIS-Xx 
 

Wees gegroet beste aspis! 

Het feit dat jullie dit nu aan het lezen zijn wilt zeggen dat ons chiro jaar er weer bijna opzit (oohh) 

maar niet getreurd! De plezantste periode van het hele jaar is ook weer in aantocht: kamp!! Van 1 

Augustus tot 14 Augustus zullen wij ons weer ergens in de high-lands van België (lees: de walen) 

begeven waar we eveneens een deel van onze aspikas zullen inruilen voor talrijke leuke activiteiten 

(en bier!) tijdens ons 2-daagse.  

 

Wat ook handig kan zijn voor jullie om mee te nemen is namelijk het volgende: 

- Een veldbed (optioneel) 

- (genoeg!) Kleren  

- Wasgrief + zwemgerief  

- een mooie steen (+- 750gr) 

- themakleren 

- Roefke pakt gij ook misschien best al een Dafalganneke of 2 mee 

- Koord & folie om de traditie met Dries zijn bed verder te zetten 

 

 

 

Cheers and beers, 

Jullie favo leiding: Maartje, Seba & Pieter 
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Niet vergeten… 
 

 

Als bed neem je best geen vouwveldbed. Deze zijn duur, zakken bovendien gemakkelijk door hun 

poten en nemen veel plaats in in de tent. Je bent beter en goedkoper af met een buizenbed of een 

“scoutsbed” met 3 gekruiste poten.  

Sinds een paar jaar is het verboden om een 2-persoonsluchtmatras mee te nemen op kamp. Deze 

matras neemt te veel plaats in in de tent. Je mag natuurlijk een 1-persoonsluchtmatras meenemen, 

maar deze kan natuurlijk kapot gaan. We raden daarom aan om voor een veldbed te gaan.  

Een dikke, warme slaapzak met extra deken is geen overbodige luxe. De nachten zijn koud. 

Bovendien lig je warmer als je ook onder je slaapzak een deken legt. Denk ook aan een warme 

pyjama, warme kousen en enkele dikke pulls.  

Er is ’s nachts geen elektriciteit op het kampterrein (de generator staat dan af wegens 

geluidshinder). Het is er dan erg donker. Neem dus een goede zaklamp en reservebatterijen mee.  

Een waskom is comfortabel als je er je voeten in krijgt. Vergeet ook je beker niet, want er is geen 

kraantje om je tanden te poetsen. Al het water moet immers in bidons aangevoerd worden. 

Zelfs in de zomer blijft het gras op een gemiddelde wei nat van de dauw tot een uur of tien in de 

ochtend. (Sport)schoenen geraken dan ook binnen de kortste keren doorweekt. Als het overdag 

niet al te warm wordt zijn op deze manier al je schoenen na een paar dagen nat. Laarzen of echte 

waterdichte schoenen mogen dan ook niet ontbreken in je bagage. 

Andere zaken die je zeker niet mag vergeten staan in de valieslijst (zie verder). Voor de jongere 

afdelingen (ribbels en speelclub) is het een goed idee om de bagage samen met het kind te 

overlopen. Zo weet dit wat het mee heeft en waar het moet zoeken.  

Om het aantal verloren voorwerpen te beperken, vragen we om zoveel mogelijk overal je naam in 

te schrijven. Kledij, waskom, strips, zaklamp… Alles kan verloren gaan, maar ook teruggegeven 

worden indien we weten aan wie het toebehoort. Op de afhaaldag zullen alle verloren voorwerpen 

worden uitgestald in de eettent.  
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BIVAXIE 

ZONDAG 22 SEPTEMBER 2019 
 

DE IDEALE GELEGENHEID OM NOG EENS TERUG TE BLIKKEN OP  

HET GEWELDIGE KAMP VAN AFGELOPEN ZOMER! 

 

Pannenkoeken à volonté voor slechts 5 euro 

 

Locatie: VERRASSING! 
(Dit laten we binnenkort nog weten via onze facebook pagina) 

 

START: 14U  

  
 

 

 

 

 

Informatie leiding 
RIBBELS 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjR26G_7afiAhUEb1AKHY_UC3AQjRx6BAgBEAU&url=https://www.visitscotland.com/nl-nl/about/uniquely-scottish/&psig=AOvVaw3Vy__AABwCqRlXJJZxk0eG&ust=1558364265519396
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4_ITM66fiAhXNa1AKHbmaC_AQjRx6BAgBEAU&url=https://www.alltrends.nl/vlaggen-stickers/sticker-met-schotse-vlag-trend.html&psig=AOvVaw2B7vYvIIE7ihc4HMmboxv_&ust=1558363771659975
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4_ITM66fiAhXNa1AKHbmaC_AQjRx6BAgBEAU&url=https://www.alltrends.nl/vlaggen-stickers/sticker-met-schotse-vlag-trend.html&psig=AOvVaw2B7vYvIIE7ihc4HMmboxv_&ust=1558363771659975
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Dries Carpentier  
Elewijtsesteenweg 148 
1980 Eppegem 
0495/64.24.59 
dries.carpentier@gmail.com 
 
Kaat Bakelants 
Kompaartveld 30 
1980 Eppegem 
0498/51.23.12 
kaat.bakelants@hotmail.com 
 
Arne De Peet 
Heusstraat 98 
1980 Zemst 
0468/10.52.92 
arne.de.peet@hotmail.com 
 

 
Paulien Van Den Ecker 
Heusstraat 102 
1980 Zemst-Bos 
0471/29.11.34 
paulienvde@hotmail.com 
 
Fien Van Steenbergen 
Brusselsesteenweg 450 
1980 Eppegem 
0492/99.56.93 
fienvst@outlook.com 
 
Nicolas (Patrick) Kraus 
Clemenceaustraat 157 
2860 Sint-Katelijne Waver 
0487/65.84.87 
nkraus333@gmail.com 

SPEELCLUB 

 
Eveline van de watering 
Vaartstraat 94 
3000 Leuven 
0491363206 
Eveline.vdw@hotmail.com 
 
Femke Van Steenwinkel 
Damstraat 104 
1800 Houtem 
0484/37.80.16 
femkevansteenwinkel1@gmail.com 
 
Kobe Verhelst 
Damstraat 175 
1800 Houtem 
0470/53.49.04 
kobe.verhelst@hotmail.com 
 

 
Lisa Chamberland 
Schoolstraat 10 
1980 Zemst 
0472/07.96.82 
lisachamberland.mail@gmail.com 
 
Jens Fortan 
Kompenhofstraat 17 
1980 Eppegem 
04980/19.72.74 
jens.fortan@gmail.com 
 
Kayn Van Lint 
Bonekruidstraat 59 
1982 Elewijt 
0471/21.31.33 
kaynvanlint4@outlook.be 

RAKWI 

 
Emma Daelemans 
Eikbosweg 26 
1980 Eppegem 
0478/48.24.04 
emmadaelemans@live.be 
 
Marlies Van Den Ecker 
Heusstraat 102 
1980 Zemst 
0499/74.69.93 
marliesvandenecker@hotmail.com 

Dylan Goovaerts 
Nieuwe Rolleweg 105 
1800 Vilvoorde 

 
Bavo Vansteenbergen 
Brusselsesteenweg 450 
1980 Eppegem 
0483/74.04.63 
b-van-steenbergen@outlook.com 
 
Cedric Vandevoorde 
Korporaal Tresigniesstraat 10 
1980 Eppegem 
0498/56.22.68 
c.vandevoorde@hotmail.com 
 
Laetitia Ufiteyezu 
Peter Benoitlaan 92 
1980 Zemst 

mailto:dries.carpentier@gmail.com
mailto:kaat.bakelants@hotmail.com
mailto:arne.de.peet@hotmail.com
mailto:fienvst@outlook.com
mailto:nkraus333@gmail.com
mailto:Eveline.vdw@hotmail.com
mailto:femkevansteenwinkel1@gmail.com
mailto:kobe.verhelst@hotmail.com
mailto:lisachamberland.mail@gmail.com
mailto:jens.fortan@gmail.com
mailto:kaynvanlint4@outlook.be
mailto:emmadaelemans@live.be
mailto:marliesvandenecker@hotmail.com
mailto:c.vandevoorde@hotmail.com
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0493/60.54.70 
dylan.goovaerts@outlook.com 
 

0485/88.02.51 
titia700@hotmail.fr 
 

 

TITO 

 
Elleon Vervenne 
Spiltstraat 65 
1980 Zemst 
0493/75.19.66 
elleon.vervenne@gmail.com 
 
Jonas Vandevelde 
Grimbergsesteenweg 151 
1980 Eppegem 
0479/83.06.98 
jonas-vdv@hotmail.com 

 

 
Stijn Bakelants 
Kompaartveld 30 
1980 Eppegem 
0474/11.16.42 
stijnbakelants@icloud.com  
 
Charlotte Mergaerts 
Grimbergsesteenweg 11 
1980 Eppegem 
0499/17.13.14 
charlotte.mergaerts@gmail.com 
  

KETI 

 
Stéphanie De Schepper 
Brusselsesteenweg 150, bus 10 
1980 Zemst 
0476/71.66.31 
de.schepper.st@hotmail.com  
 
Jannes Beullens 
Damstraat 186 
1980 Zemst 
0479/43.17.74 
jannes.beullens@gmail.com 
 
 
 

 
Chiara Jakubek 
Bovenweg 35 
1980 Zemst 
0497/84.02.62 
chiarajakubek@hotmail.com 
 
Stijn Coeckelberghs 
Kompaartveld 6 
1980 Eppegem 
0477/08.88.58 
stijn_coeckel@hotmail.com 

ASPI 

 
Maartje Vanwaeyenbergh 
Grimbergsesteenweg 166 
1980 Eppegem 
0478/11.97.27 
maartjevanwaeyenbergh@gmail.com 
 
Sebastiaan Lauwers 
Kompaartveld 23 
1980 Eppegem 
0496/36.62.63 

sebastiaan.lauwers@gmail.com 

 

 
Pieter Daelemans 
Eikbosweg 28 
1980 Eppegem 
0489/47.40.00 
pieter.daelemans@hotmail.com 
 
 

VB 

 
Leen mertens 
Stijn Streuvelslqqn 36 
1980 Eppegem 
0485/75.41.38 
Ln.mertens@gmail.com 

 
Griet Van Steenbergen 
Jagers te Voetlaan 60 
1980 eppegem 
0478307268 
grietvst@gmail.con 

mailto:dylan.goovaerts@outlook.com
mailto:titia700@hotmail.fr
mailto:elleon.vervenne@gmail.com
mailto:jonas-vdv@hotmail.com
mailto:charlotte.mergaerts@gmail.com
mailto:de.schepper.st@hotmail.com
mailto:jannes.beullens@gmail.com
mailto:chiarajakubek@hotmail.com
mailto:stijn_coeckelberghs@hotmail.com
mailto:sebastiaan.lauwers@gmail.com


Valieslijst 
   Dit ging thuis in mijn koffer...     en op kamp weer in mijn koffer: 

   aantal  omschrijving      aantal  opmerking 

Onderbroeken ……… …………………………………………………… ……… ………………………………………………… 

Hemdjes  ……… …………………………………………………… ……… ………………………………………………… 

Nachtkledij  ……… …………………………………………………… ……… ………………………………………………… 

Kousen  ……… …………………………………………………… ……… ………………………………………………… 

Lange broeken ……… …………………………………………………… ……… ………………………………………………… 

Leggings  ……… …………………………………………………… ……… ………………………………………………… 

Shorts   ……… …………………………………………………… ……… ………………………………………………… 

Jurken/rokjes ……… …………………………………………………… ……… ………………………………………………… 

T-shirts  ……… …………………………………………………… ……… ………………………………………………… 

Topjes   ……… …………………………………………………… ……… ………………………………………………… 

Sweaters  ……… …………………………………………………… ……… ………………………………………………… 

Regenjas  ……… …………………………………………………… ……… ………………………………………………… 

Zwemkledij  ……… …………………………………………………… ……… ………………………………………………… 

Badhanddoek ……… …………………………………………………… ……… ………………………………………………… 

Petje/hoedje  ……… …………………………………………………… ……… ………………………………………………… 

Zonnecrème  ……… …………………………………………………… ……… ………………………………………………… 

Waskom  ……… …………………………………………………… ……… ………………………………………………… 

Washandje  ……… …………………………………………………… ……… ………………………………………………… 

Handdoeken  ……… …………………………………………………… ……… ………………………………………………… 

Toiletzak + benodigdheden …………………………………………………… ……… ………………………………………………… 
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Linnenzak     …………………………………………………… ……… ………………………………………………… 

Stripverhalen  ……… …………………………………………………… ……… ………………………………………………… 

Laarzen  ……… …………………………………………………… ……… …………………………………………… 

Sandalen  ……… …………………………………………………… ……… …………………………………………… 

Stevige stapschoenen ……… …………………………………………………… ……… …………………………………………… 

Sportschoenen ……… …………………………………………………… ……… …………………………………………… 

Watersandalen ……… …………………………………………………… ……… …………………………………………… 

Zakdoeken  ……… …………………………………………………… ……… …………………………………………… 

Veldfles  ……… …………………………………………………… ……… ……………………………………………  

Veldbed  ……… …………………………………………………… ……… …………………………………………… 

Dekens  ……… …………………………………………………… ……… …………………………………………… 

Slaapzak  ……… …………………………………………………… ……… …………………………………………… 

Wasspelden  …10… …………………………………………………… ……… …………………………………………… 

Zaklamp  ……… …………………………………………………… ……… …………………………………………… 

Brooddoos  ……… …………………………………………………… ……… …………………………………………… 

Reservebatterijen ……… …………………………………………………… ……… …………………………………………… 

Dunschiller (vanaf tito) …………………………………………………… ……… …………………………………………… 

Schrijfgerei + omslagen + briefpapier……………………………………………… ……… …………………………………………… 

Identiteitskaart + kids-ID (vanaf 12 jaar) …………………………………………………… ……… …………………………………………… 

SIS-kaart    …………………………………………………… ……… …………………………………………… 

Rugzak voor trektocht   …………………………………………………… ……… …………………………………………… 

Trekrugzak (voor keti en aspi)  …………………………………………………… ……… …………………………………………… 

!! vergeet niet overal je naam op te zetten! 
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Medische fiche 
Ouders! Deze steekkaart moet door u zorgvuldig worden ingevuld. Zo kan er rekening worden gehouden met 

de behoeften en mogelijkheden van uw kind tijdens zijn/haar vakantieverblijf. 

 

Algemene informatie 

Naam: ................................................................................................................................................................. 

Voornaam: .......................................................................................................................................................... 

Geboortedatum: .................................................................................................................................................. 

Bloedgroep: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer te bereiken bij nood/ziekte : 

............................................................................................................................................................................. 

E-mailadres ouders : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam en tel. van uw 

huisarts:......................................................................................................................................... 

Werd het kind gevaccineerd tegen klem (tetanus)? O ja O neen. Zo ja, welk jaar? 

.............................................................. 

Rekeningnummer (nodig om verzekeringspapieren in te vullen):  

.............................................................. 

Algemene medische informatie 

O diabetes  O huidaandoening  O hooikoorts 

O astma  O slaapwandelen  O suikerziekte 

O hartkwaal  O adhd    O epilepsie   

O autisme  O andere: …………………………………………………………………………………….. 

Beperkingen 

Zijn er problemen met bepaalde sportactiviteiten (trektocht, dropping, sport) ? O ja O neen 

Indien ja, welke ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

............................................................................................................................................................................. 

Kan uw kind zwemmen?        O ja O neen 

Is het kind incontinent (bedwateren)?       O ja O neen O soms 

Moet uw kind ’s nachts een pamper dragen ?      O ja O neen 

Moet uw kind ’s nachts wakker gemaakt worden om te plassen?   O ja O neen 

Is het kind vlug moe?         O ja O neen 

Allergieën of bijzondere gevoeligheden 

O maakt snel koorts 

O is allergisch aan bepaalde geneesmiddelen, insectenbeten, levensmiddelen of andere 

Welke ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

O vegetarisch 

O andere opmerkingen ivm voeding: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..……………………………………………………………………….. 

............................................................................................................................................................................. 

Andere inlichtingen: 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Gelieve 2 kleefbriefjes aan deze 

medische fiche te nieten (niet kleven).  
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Ik, ondergetekende, geef de toelating mijn kind, .............................................................(naam kind), deel te 

nemen aan het bivak van ……/08/2019 tot …../08/2019 georganiseerd door Chiro Eppegem en geef de 

toestemming om alle medische verzorging die door de begeleiding nodig geacht wordt, te laten verlenen. 

Datum: ............................................... 

 

Bij het indienen van deze fiche bevestig ik ook dat mijn kind deelneemt aan het kamp en verbind ik mij ertoe 

het hiervoor gevraagde lidgeld te betalen. (In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om contact op te nemen 

met de groepsleiding, maar dit deel van de fiche is gewijzigd om te vermijden dat we niet teveel voedsel en 

materiaal voorzien, en op deze manier onnodig verlies maken op ons bivak.) 

Handtekening: 
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Attest medicijnen 
 

Dit attest dient u altijd in te vullen. Ook als uw zoon of dochter geen medicatie nodig heeft. Zonder dit attest 

wordt er geen medicatie toegediend door de leiding, ook niet de vrij verkrijgbare middelen.  

Op het kamp is geen medicatie beschikbaar. De leiding beschikt enkel over producten om wonden te 

verzorgen, vrij verkrijgbare middelen hebben ze niet bij. Indien je kind tijdens de vakantie medicatie moet 

innemen of gevoelig is voor bepaalde zaken (hoofdpijn, allergieën, verkoudheid, pijnlijke maanstonden, …) 

dient u de medicijnen mee te geven met uw kind.  

Gegevens kind 

Naam : ………………………………………………………………………………………. 

Dient uw kind medicatie te nemen tijdens het kamp ? 0 ja 0 Nee 

Medicatie voorgeschreven door de behandelende geneesheer 

Dit onderdeel dient u te laten invullen als uw kind medicatie neemt op doktersvoorschrift. 

Naam geneesheer : 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…….. 

Telefoon geneesheer : 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…. 

Naam medicijn(en) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…….. 

Wijze van toedienen : 

………………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

Dosering : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tijdstip en frequentie : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hoe bewaren : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening en stempel geneesheer    Handtekening ouders 

 

 

 

 

 

 

Welke medicatie mag toegediend worden in geval van :  

0 geen medicatie toedienen  0 onderstaande medicatie mag toegediend worden bij 

Koorts (hoger dan 38,5°)    Misselijkheid 

Naam medicatie : …………………………………... Naam medicatie:………………………………………... 

Dosering : …………………………………………. .. Dosering………………………………………………….  

Frequentie : …………………………………………. Frequentie………………………………………………..  

 

Reisziekte      Andere (bvb hoofdpijn, menstruatiepijn, …) 

Naam medicatie : …………………………………... Naam medicatie:………………………………………... 

Dosering : …………………………………………. .. Dosering………………………………………………….  
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Frequentie : …………………………………………. Frequentie………………………………………………..  

 

 

Bij ernstige ziekte of ongeval wordt steeds een plaatselijke dokter gecontacteerd. U wordt ook steeds op de 

hoogte gebracht.  

 

Handtekening ouder(s) 

 

 

 

Geef de medicijnen in een doorschijnen plastic zakje aan de leiding af bij de start van het kamp. Schrijf 

de naam van je kind zowel op het zakje als op de verpakking van de medicijnen !  


