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Voorwoord 
 
Beste leden en ouders 

Het is weer zover: we gaan binnenkort (hopelijk) op kamp. Hier kijken we al zo lang naar uit, een mooie 
afsluiter van een jaar vol plezier.  

Jullie zijn waarschijnlijk heel benieuwd waar we dit jaar deze fantastische dagen gaan beleven. We 
gaan op kamp in… Pelt! Een prachtige fusiegemeente in het gezellige Limburg. Begin al maar te 
oefenen aan dat accent!  

In 2014 gingen we naar de festivalweide van Pellepop, toen heette het daar nog Neerpelt. Misschien 
herkennen de oudere onder ons de buurt daar nog. Om jullie al een beetje bekend te maken met de 
omgeving kunnen jullie hier de mini-quiz invullen. De antwoorden krijgen jullie op kamp. Veel succes!  

Pelt bestaat uit het vroege Neerpelt en …  

A. Onderpelt  
B. Bovenpelt  
C. Overpelt  

 
Waar ligt pelt? A, B of C?  

   A    B 

 

        

 

 

                                                                                    C 

 

             

 

 

Welke postcode heeft Pelt?  

A. 3900  
B. 3800  
C. 1980  

 
Is er een ziekenhuis in Pelt?  

A. Ja  
B. Nee  

Hoe heet de voetbalploeg van Pelt?  

A. FC Borneo  
B. KFC Esperanza 
C. FC De knokkers  

 

Hopelijk kijken jullie er net zo hard naar uit als de leiding!  

Tot snel, ciao’kes, bye’kes, hasta la vista! Beustie 
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Belangrijke mededeling 
 

Net als jullie, wachten wij vol spanning af of ons kamp al dan niet mag doorgaan omwille van het 

Coronavirus. Enkele weken geleden zijn we alvast gestart met onze inschrijvingen, maar we willen 

nogmaals benadrukken dat er nog geen zekerheid is of we effectief kunnen vertrekken. Binnenkort zal 

er meer duidelijkheid zijn en kunnen we jullie het (hopelijk goede) nieuws meedelen dat ons kamp mag 

doorgaan! Tot dan mogen jullie vooral kei hard meeduimen met ons! ;-)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6 
 

 

Personages 
 

Plankton en Karen 

Plankton is de uitbater van ‘De Maatemmer’ en kwaadaardige aardsvijand 

die wrok voelt tegenover meneer Krab, uitbater van ‘De Krokante Krab’. 

Dit komt omdat hij het niet kan uitstaan dat er al jaren niemand naar zijn 

restaurant is gekomen om te eten. Iedereen 

wilt alleen maar die verdomde, overheerlijke 

krabburger! Dus probeert hij zo veel mogelijk 

meneer Krabs te dwarsbomen om zo het 

geheime recept van de krabburger te 

bemachtigen, hierbij krijgt hij vaak de hulp van 

zijn intelligente computer vrouw Karen.  

Zij helpt Plankton met het smeden van zijn 

plannen, maar neemt hem tegelijkertijd zelden 

serieus en lacht hem regelmatig uit als een van 

zijn pogingen om het recept van de krabburger 

te stelen weer is mislukt.  

Motief: Plankton en Karen willen het recept om eindelijk deftige hamburgers te kunnen verkopen. 

    

Spongebob en Gerrit 

Wie woont er nu in een ananas diep in de zee? 

Spongebob Squarepants!! Ziet hij eruit als een 

kaassoufflé? Zeker dat. Weet iedereen wat voor een 

mafkees hij is? Want die vierkante freak is zo gek als 

een vis!! Hij werkt voor de Krokante Krab, waar hij de 

hamburgers bakt 

De katachtige zeeslak is zijn huisdier, hij ziet eruit als 

een slak, maar gedraagt zich als een kat. Ga het 

zeker niet vertellen tegen Spongebob maar Gerrit is 

de intelligentste van de twee, en probeert zo vaak als 

hij kan te helpen  

 

Motief: Spongebob wil gewoon weer verder werken in zijn geliefde restaurant. En Gerrit wil terug 

genieten van zijn vrije tijd en rust zonder Spongebob in huis. 
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Patrick en Steen 

Patrick is een zeester die al van jongs af aan 

de beste vriend van Spongebob is. Met zijn 

onnozele uiterlijk en zijn manier van doen, 

komt hij erg dom over. Patrick wil altijd 

helpen, maar dit loopt vaak niet goed af. 

Steen is zijn trouwe huisdier en zal nooit 

weglopen. 

Motief: Patrick hoeft dan nooit meer moet 

betalen en kan zoveel krabburgers te eten als hij wil. Steen helpt hem hier graag bij mee. 

 

Octo en bruuke 

Octo is de buur die juist tussen Spongebob en 

Patrick woont, alhoewel hij niks met hen te 

maken wil hebben komen ze altijd bij hem als zijn 

vriend. Hij haat zijn baan als kassier bij de 

Krokante krab, vooral omdat hij dan ook nog 

eens met Spongebob moet werken. Zijn hobby’s 

zijn schilderen en het bespelen van de klarinet. 

Hij droomt om aan zijn saaie leven te kunnen 

ontsnappen en als een beroemdheid met haar te 

kunnen optreden. 

Octo heeft een bruuke, Octor. Hij maakt het leven 

van zijn broer zuur doordat hij altijd opschept over zijn rijkdom, zijn haar, zijn talent in het spelen van 

de klarinet waardoor hij beroemd is geworden... . Kortom zaken waarin octo allemaal in is gefaald. 

Motief: Octo en bruuke willen het recept vernietigen, zodat Octo nooit meer hoeft te gaan werken met 

Spongebob. 

 

Sandy en zeepaartje 

Wellll, wie had ooit gedacht dat een eekhoorn 

in de zee zou leven? Ikke al zeker niet! Maar 

desondanks is Sandy een beruchte 

tegenspeelster, zeker als je weet dat ze een 

expert is in de wetenschap en een meester in 

karate. Dingen die je over haar nog hoeft te 

weten is dat ze in een onderzeese koepel 

woont en dat als ze bij Patrick en Spongebob 

is draagt ze een duikerspak met een helm om 

toch maar niet te verdrinken. 

 

 

Motief: Na onderzoek blijkt dat de krabburger wel eens heel ongezond zou kunnen zijn. Sandy wil 

daarom het recept verder analyseren en aanpassen.        
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Ouders van Spongebob 

De ouders van Spongebob houden van hun geliefde zoon, 

wat er ook gebeurt. Het is dan ook hun enige kind. Daarom 

wordt hij wat verwend door hen. 

Motief: Ondanks de grote liefde voor hun zoon, hadden de 

ouders hem liever zien uitblinken in een echte carrière. Ze 

laten dit wel niet merken naar Spongebob toe.  

 

 

 

En wie is er nog allemaal? 

 

Meneer Krabs 

Eugene krab is de eigenaar van de Korkante krab en is een zeer 

beschermend over zijn eigen geld. Het is zijn grootste liefde en ook 

zijn ondergang. Waar hij zich vooral mee bezig houdt, is het 

beschermen van het geheime recept van de krabburger en gierig 

zijn. Hoe raar het ook mag klinken, is Parel de walvis zijn dochter. 

 
 

 
 

 
 

 

 

Dokter en verpleegster 

Dokter Gill Gilliam en verpleegster Bazooka zijn de verzorgers 

van meneer Krabs. Zij proberen hem te helpen zijn geheugen 

terug te krijgen. 
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Parel  

Zij is het enige kind van meneer Krabs. Haar interesses liggen bij 

cheerleaden, haar lievelingskleur is roze wat je duidelijk kan zien aan 

haar outfit. Ze wordt ook als een echte prinses verwent door haar 

vader. 

 
 
 
 
 

 
 

Meerminman & mosseljongen  

Meerminman en Mosseljongen staan altijd voor iedereen 

paraat. Zij waren de helden van bikinibroek en hielpen 

iedereen uit de nood. Nu zijn ze bejaard en lukt het hun niet 

altijd even goed om vissen te hulp te schieten. 

 
 
 
 
 
 
 

Vliegende Holander 

De Vliegende Hollander is een groene piratengeest, die spookt over het 

stadje Bikinibroek. Voor de dagelijkse kost verzamelt hij zielen en straft 

de vissen die in hun leven zich slecht hebben gedragen.  

 
 
 
 

 
Bende Veganistische vissen 

Deze vissen hebben altijd al een haat voor de 

krabburger gehad en zien daarom de 

krabburger liever verdwijnen.  

 
 
 
 
 
 
 

 



10 
 

 

Ananashuis 

Dit is het geliefde ananasvormige huis waarin Spongebob en Gerrit al jaren 

wonen. In dit huis hebben ze al veel meegemaakt en het heeft dan ook 

een grote emotionele waarde voor hen. 

 

 

 

 

Verkleedkledij 
  

Om bij Spongebob en zijn vriendjes 10 dagen te kunnen logeren zullen jullie je een beetje moeten 

aanpassen aan hun onderwaterwereld. Daarom zijn hier een aantal leuke ideeën om jullie op weg te 

helpen. Zo hoeven jullie geen schrik te hebben om er als een vreemde vis in het water bij te zwemmen 

     . 

      

Uiteraard vragen we jullie niet om een 

duur viskostuum aan te kopen. Wees 

creatief en maak er zelf iets leuks van. 

Wij kijken er alvast naar uit onze nieuwe 

onderwatervriendjes te ontmoeten. 
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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 de ouders hun 
kinderen naar de kampplaats brengen. Speelclub t.e.m. keti worden verwacht op maandag 03/08 vanaf 
16u op onze weide. De ribbels verwelkomen we drie dagen later op donderdag 06/08 om 15u30. Het 
adres van ons kampterrein is (zie pagina 17-18 voor de routebeschrijving):  

Het Linner Mulke Geuskens 58, 3910 Sint Huibrecht Lille Neerpelt 

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

Terug 
BUS 

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

op donderdag 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 nadat de veiligheidsraad beslist heeft dat de kampen door mogen 

gaan 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  

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.  

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 
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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. Helaas is het niet mogelijk om 
voor elke mutualiteit een bladzijde te laten bedrukken in het kampboekje. Daarom vragen we jullie om 
zelf een formulier, terug te vinden op de website van uw mutualiteit, af te drukken om terugbetaling 
te krijgen.  

De ouders  geven deze ingevulde papieren bij aanvang van het kamp mee, 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 
online te vinden zijn.   
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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. Je geeft voor het vertrek met de bus deze kaart af aan de leiding. 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 

(hoewel 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. Wanneer de kinderen opgehaald worden, wordt alles teruggegeven.  

 

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 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 
Het Linner Mulke Geuskens 58,  
3910 Sint Huibrecht Lille Neerpelt  
 
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 
 

Charlotte Mergaerts         Stijn Bakelants 

0499/17.13.14       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 
 

Ook dit jaar hebben we de rubriek foto van de dag. Dit houdt in dat er elke dag een foto van een 
bepaalde groep of van een bepaald spel te zien zal zijn op de Facebook pagina van Chiro Eppegem. Ook 
is er net als vorig jaar ook een blog waarop je de foto’s kan terugvinden. Via de site van Chiro Eppegem 
kan je via volgende link onze blog bekijken: https://www.chiroeppegem.be/category/blog/. Zo kunnen 
jullie een beetje mee genieten van de kampsfeer! 
 
Weliswaar zal dat wel maar 1 foto per dag zijn, niet meer maar ook niet minder. De foto die 
geselecteerd wordt voor de bepaalde dag wordt verkozen en goedgekeurd door een uitgebreide jury 
van topfotografen en kunstkenners (uhum onze fantastische cookies dus).  

  

https://www.chiroeppegem.be/category/blog/
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Routebeschrijving  

 
Chiro Eppegem 

Zenneweg 9, 1980 Zemst 

1) Ga de E19 op in Machelen vanaf de N1 en Woluwelaan/R22 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 E314 naar de Grote Baan/N715 in Zonhoven. Neem afrit 29-Houthalen-

Helchteren vanaf de E314 

- 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 

12,1 km 

- Volg de 2 rechterrijstroken om de afrit E314 te nemen richting Genk/Hasselt/Leuven 

1,5 km 

- Weg volgen naar de E314 

57,6 km 

- Neem de afslag 29-Houthalen-Helchteren naar N74 richting Houthalen-

Helchteren/Eindhoven/Zonhoven 

1,2 km 

- Volg de 2 rechterrijstroken om rechtsaf te slaan naar de Grote Baan /de N715 (borden naar 

Eindhoven/N74/Houthalen-Helchteren) 

8,8 km 
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3) Volg de Noord Zuid Verbinding naar de Haagdoorndijk/N790. Naam de afrit Bree vanaf de 

Noord Zuid Verbinding. 

- De Grote Baan/de N715 draait iets naar rechts en wordt de Noord Zuid Verbinding 

16,8 km 

- Neem afslag Bree naar N790 richting Bree/Hamont-Achel/Neerpelt 

220 m 

4) Ga verder op de N790. Neem de N71 naar de Geuskens 

- Neem op de rotonde de 2de afslag naar de Haagdoorndijk/ de N790 

1,6 km 

- Neem op de rotonde de 2de afslag naar de Koning Albertlaan 

500 m 

- Weg vervolgen naar de Heerstraat/de N71 

4,2 km 

- Sla rechtsaf naar de Geuskens 

200 m 

- Sla linksaf om op de Geuskens te blijven 

210 m 

Je vindt je bestemming rechts 

 

Het Linner Mulke Geuskens 58, 3910 Sint Huibrecht Lille Neerpelt  
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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 vis dient zich aan enkele belangrijke regels te houden:  

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

▪ We poetsen tweemaal 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 
 

Halloow allerliefste ribbelkindjes!!!!! 

 

Zijn jullie klaar voor het vetste, leukste, coolste, 

tofste kamp allertijden? Wij gaan samen op kamp 

van 6 tot 13 augustus.  7 dagen lang gaan we 

samen op avontuur in Pelt. Hier gaan we vele 

leuke activiteiten doen zoals spelletjes in het 

bos, trektocht, kampvuur…. en nog veeeeeleee 

meer! 

 

Naast alles wat je al meeneemt dat op de bagagelijst elders in dit boekje staat moet je ook de volgende 

dingetjes meenemen: 

- Je aaaaaaaaaaaaaallerliefste knuffel 

- Je zachtste hoofdkussen 

 

Je mag ook altijd een beetje snoep meenemen, bij aankomst geef je dit snoep dan aan je leiding. Wij zullen 

dit snoep dan bewaren in een grote doos (zodat er geen stoute mieren het snoep zouden opeten) en 

tijdens het kamp krijgen jullie dan af en toe een paar lekkere snoepjes.  

 

Tijdens de platte rust hebben jullie veel tijd om kaartjes of brieven te schrijven naar familie en vrienden. 

Daarom vragen wij alvast dat de ouders op voorhand de adressen willen opschrijven op de enveloppen 

om verwarring te vermijden. Nog belangrijk: vergeet ook geen centjes om kaartjes en postzegels te 

kopen. 

 

Ziezo! Hopelijk zijn jullie klaar voor dit bangelijke kamp. Wij kijken er alvast enorm naar uit om samen met 

jullie een super leuke week te beleven.  

 

Indien er nog vragen zijn mag je altijd iemand van de leiding een berichtje sturen of bellen (achteraan vind 

je onze gegevens). 

 

Heel veel knuffels van jullie aaaallerliefste en coolste leiding 

 

Seba, Marlies, Raf, Charlotte en Bavo!! 
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Afdelingsartikel Speelclub 
 

De tofste tijd van het jaar is weer aangebroken! Dit jaar nemen we jullie 10 dagen mee naar 

Bikinibroek. Naar het diepste punt in de oceaan, daar in de ananas van SpongeBob. 

Jammer genoeg zijn we dit jaar niet op weekend kunnen gaan      Daarom gaan we op kamp 

dubbel zo veel plezier maken!!! 

Hieronder heeft jullie leiding enkele dingen opgeschreven dat jullie zeker NIET mogen 

vergeten, maar echt niet hé: 

− Een klein centje voor een leuk postkaartje te kunnen sturen naar jullie familie en 

vrienden. Vraag zeker aan mama of papa voor je adres mee te geven. 

− Goede stapschoenen voor op trektocht, een rugzakje voor je boterhammetjes, een 

brooddoos en een drinkbus. 

− Een lekker warm deken, want het kan heel koud worden in de nacht. 

− Een grote doos (bijvoorbeeld Trésor      , want dat eet jullie leiding graag). 

− Een zaklamp als je in het donker naar het toilet moet. 

− Verkleedkledij voor tijdens de opening. 

− Schrijf je naam in je kleding, zeker in je Chirokleding! 

− Een tekening met kleurtjes of een boek/strip om je tijdens de platte rust in stilte bezig te 

houden. 

Wat je zeker NIET moet meebrengen is snoep, hier zorgt je leiding voor. Elektronica blijft ook 

thuis, mama en papa kunnen je wel enkele daagjes missen! Zeep om je te wassen moet je 

ook NIET meebrengen, want hier zorgt je leiding ook voor. Gemakkelijk toch        

 

Wij hopen op super lekker warm weer 

waar we dan iedereen nat kunnen 

maken, jeej! Neem daarom een 

waterpistool en/of een spons mee. 

Want een warme dag zonder elkaar nat 

te maken, dat bestaat toch niet… 

 

Dikke kus en knuffel 

Elien, Elleon, Jef, Cedric en Chiara 

We missen jullie kidooooooos 
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Afdelingsartikel Rakwi 
 

JAAAA!!! De leukste tijd van het jaar is weer bijna aangebroken. Van 3 tot 13 

augustus zullen wij ons begeven naar het (niet zo) verre Limburg. Wij hopen 

natuurlijk dat jullie allemaal meegaan, dus vraag maar aan mama of papa om 

jullie in te schrijven indien dit nog niet gebeurd is. Het is natuurlijk al een 

eeuwigheid geleden dat we jullie nog gezien hebben, maar we zijn druk bezig om 

dit kamp onvergetelijk te maken        

Hier zijn alvast enkele dingen die jullie zeker niet mogen vergeten 

- Een veldbed (op de grond slapen is niet zo fijn) 

- Een slaapzak (zonder is een beetje koud) 

- Een boek/ strip om te lezen tijdens de vrije rust (natuurlijk niet tijdens de 

platte want dan zijn jullie allemaal braaf en stil) 

- Een witte t-shirt die vuil mag worden 

- Een waterpistooltje (kan altijd van pas komen hihi) 

- Een goed humeur voor 10 dagen lang!!!! 

- … (zie bagagelijst) 

Er zijn ook enkele dingen die jullie zeker NIET moeten meebrengen 

- Een gsm, fototoestel, wekker …. Of enig ander elektronisch toestel, dit 

hebben we op kamp namelijk helemaal niet nodig!!! 

- SNOEP (de leiding voorziet dit, dus jullie brengen dit NIET zelf mee!!! We 

willen geen mieren/wespen/ of andere beesten in de tent) 

Zo dit is het ongeveer, moesten er nog extra vragen zijn kan je ons altijd een 

berichtje sturen. We kijken alvast super hard uit naar het kamp!!! 

KUSJES  

Arne, Kayn, Ellen, Jens & Kaat 
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Afdelingsartikel Tito 
 

Beste vrienden, ’t is bijna zo ver! De honger naar kampvuren, droppings, de geur van krokante/ 

ongewassen sokken en nachtelijke avonturen is haast niet meer te negeren. 

Aangezien we, met pijn in het hart, ons titoweekend hebben moeten annuleren is jullie leiding 

extra gebrand om er een onvergetelijk kamp van te maken.  

Wij raden sterk aan de bagagelijst achteraan in het kampboekje te bekijken. Bovendien neem 

je volgende zaken ook best mee: 

- 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, virussen en elektronica laat je thuis! (Voor de strijders voorziet de leiding 

snoep!) 

 

Ook willen we onze gasten alvast veel succes wensen tussen al die vrouwen. Gelukkig wordt 

dat beloond met veel plaats in de tent. 

Veel groetjes en tot begin augustus! 

Uw vrienden, 

Kobe Verhelst, Dillen Goovaerts, Fien van ’T Zonneke, Femke De Dochter Van Eddy 
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Afdelingsartikel Keti 
 
Gegroet lang niet geziene Keti’s, 

Het chirojaar is onverwacht tot een stilstand gekomen, net zoals het meeste rondom ons. Niemand 

weet hoe lang het duurt en dus weten we ook niet of ons geweldig kamp doorgaat maar we gaan uit 

van het beste! 

6 jaar geleden vond zich ergens bovenin ons land Pellepop plaats. Toen waren jullie kleine leeghoofden 

met veel enthousiasme (zie foto’s). Wij hopen dat jullie op dit kamp, dat een veld verder ligt, evenveel 

tot zelfs nóg meer plezier zullen maken! Nu hebben jullie uiteraard spullen nodig. Naast de bagagelijst 

die achteraan te vinden is maken wij ook nog een lijstje: 

- Geld voor tijdens trektocht, tweedaagse en de brieven 

- Een trekzak, drinkbus, matteke en brooddoos zijn in dit verhaal ook handige attributen 

- Eender welke fatoeman dat de snelle planga heeft neemt die mee, op kamp is er ook een keti 

van de dag 

- Pak geen eigen voedsel mee, dat scenario is voor sommigen al gekend van vorig jaar 

- Een oude panty die niet meer teruggezien moet worden. 

Tot binnen een onbepaalde tijd! 
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Afdelingsartikel Aspi 
 

Beste Aspi’s,  

Zoals jullie wel weten hebben we als gevolg van de corona maatregelen heel wat van onze activiteiten 

moeten schrappen. Daarom zullen we er een onvergetelijk kamp van moeten maken aangezien we een 

weekend, leefweek en de hawaiienne moeten compenseren.  

Hoe gaan we dit doen??  

Als aspirant gaan jullie geen 10 maar 15 dagen op kamp! (Dit is zelfs een dag langer dan de leiding.) 

We vertrekken op 31 juli met de fiets* om dan te beginnen aan de voorwacht en wanneer de kindjes op 

13 augustus naar huis vertrekken mogen jullie nog 2 dagen blijven om de leiding te helpen tijdens de 

nawacht.  

*meer informatie over de fietstocht zal later wel volgen 

Nu geven we even wat extra uitleg voor Lotte en Jolien (de anderen mogen dit ook eens lezen om het 

geheugen op te frissen)  

Elk jaar heeft ons kamp ook een thema; dit jaar is dat spongebob!!! Dit thema vormt de rode draad 

doorheen het kamp, er worden op enkele dagen themaspelen gehouden waarbij punten te verdienen zijn, 

de groep die op het einde van het kamp het meeste punten verzameld heeft wint en wordt beloond! Deze 

spelen worden natuurlijk niet per afdeling gespeeld, dit zou nogal oneerlijk zijn voor de kleinsten. Jullie 

zullen onderverdeeld worden in dienstgroepen samen met de andere afdelingen. Voor de andere regels 

die op kamp gelden verwijs ik jullie door naar de uitleg in het boekje, daar zul je ook de dagindeling van 

het kamp vinden.  

 

Hier nog even een lijstje van belangrijke spullen die jullie zeker moeten meenemen: 

• Een fiets;  fietszakken kunnen zeker handig zijn 

• Trekrugzak 

• Slaapzak + veldbed (eventueel een kleine slaapzak en een matje voor de tweedaagse) 

• Verkleedkledij in thema (die hiervoor extra jullie best want dit zou wel eens wat voordelen 

kunnen bieden) 

• Zaklamp 

 

 

 

Veel groeten van jullie leiding! 

Baki, Coecke en Polle 
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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 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 de tent. Je mag natuurlijk een 1-persoonsluchtmatras meenemen, maar 

deze gaan makkelijk soms makkelijk stuk. 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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Informatie leiding 
 

RIBBELS 
  
Marlies Van Den Ecker 
Heusstraat 102 
1980 Zemst 
0499/74.69.93 
marliesvandenecker@hotmail.com 

Sebastiaan Lauwers 
Kompaartveld 23 
1980 Eppegem 
0496/36.62.63 

sebastiaan.lauwers@gmail.com 
 
Raf Van Waeyenbergh 
Weerdsesteenweg 65 
1982 Elewijt 
0470/68.20.68 
Vanwaeyenbergh.r@hotmail.com  

 
Bavo Vansteenbergen 
Brusselsesteenweg 450 
1980 Eppegem 
0483/74.04.63 
b-van-steenbergen@outlook.com 
 
Charlotte Mergaerts 
Grimbergsesteenweg 11 
1980 Eppegem 
0499/17.13.14 
charlotte.mergaerts@gmail.com 
 

SPEELCLUB 

 
Elleon Vervenne 
Spiltstraat 65 
1980 Zemst 
0493/75.19.66 
elleon.vervenne@gmail.com 
 
Elien De Peet 
Heusstraat 98 
1980 Zemst 
0486/41.68.60 
elien.de.peet@hotmail.com  
 
Jef Goovaerts 
Heusstraat 2 
1980 Zemst 
0479/12.40.14 
jef.goovaerts@hotmail.com  
 

 
Cedric Vandevoorde 
Korporaal Tresigniesstraat 10 
1980 Eppegem 
0498/56.22.68 
c.vandevoorde@hotmail.com 
 
Chiara Jakubek 
Bovenweg 35 
1980 Zemst 
0497/84.02.62 
chiarajakubek@hotmail.com 
 

RAKWI 

 
Kayn Van Lint 
Bonekruidstraat 59 
1982 Elewijt 
0471/21.31.33 
kaynvanlint4@outlook.be 
 
Kaat Bakelants 
Kompaartveld 30 
1980 Eppegem 
0498/51.23.12 
kaat.bakelants@hotmail.com 
 
Arne Van Waeyenbergh 
Grimbergsesteenweg 166 

 
Jens Fortan 
Kompenhofstraat 17 
1980 Eppegem 
04980/19.72.74 
jens.fortan@gmail.com 
 
Ellen Van Campenhout 
Leiweg 24 
1980 Eppegem 
0476/46.67.87 
ellen.vancampenhout@hotmail.com  

mailto:marliesvandenecker@hotmail.com
mailto:sebastiaan.lauwers@gmail.com
mailto:Vanwaeyenbergh.r@hotmail.com
mailto:charlotte.mergaerts@gmail.com
mailto:elleon.vervenne@gmail.com
mailto:elien.de.peet@hotmail.com
mailto:jef.goovaerts@hotmail.com
mailto:c.vandevoorde@hotmail.com
mailto:chiarajakubek@hotmail.com
mailto:kaynvanlint4@outlook.be
mailto:kaat.bakelants@hotmail.com
mailto:jens.fortan@gmail.com
mailto:ellen.vancampenhout@hotmail.com
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1980 Eppegem 
0479/40.55.34 
arne_v.w@hotmail.com  
 

TITO 

 
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 
 

 
Dylan Goovaerts 
Nieuwe Rolleweg 105 
1800 Vilvoorde 
0493/60.54.70 
dylan.goovaerts@outlook.com 
 
Fien Van Steenbergen 
Brusselsesteenweg 450 
1980 Eppegem 
0492/99.56.93 
fienvst@outlook.com 
 
 

KETI 

 
Nicolas (Patrick) Kraus 
Clemenceaustraat 157 
2860 Sint-Katelijne Waver 
0487/65.84.87 
nkraus333@gmail.com 
 
Jonas Vandevelde 
Grimbergsesteenweg 151 
1980 Eppegem 
0479/83.06.98 
jonas-vdv@hotmail.com 

 

 
Arne De Peet 
Heusstraat 98 
1980 Zemst 
0468/10.52.92 
arne.de.peet@hotmail.com 
 
 

ASPI 

 
Stijn Coeckelberghs 
Kompaartveld 6 
1980 Eppegem 
0477/08.88.58 
stijn_coeckel@hotmail.com 
 
Stijn Bakelants 
Kompaartveld 30 
1980 Eppegem 
0474/11.16.42 
stijnbakelants@icloud.com  
 

 
Paulien Van Den Ecker 
Heusstraat 102 
1980 Zemst-Bos 
0471/29.11.34 
paulienvde@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:arne_v.w@hotmail.com
mailto:femkevansteenwinkel1@gmail.com
mailto:kobe.verhelst@hotmail.com
mailto:dylan.goovaerts@outlook.com
mailto:fienvst@outlook.com
mailto:nkraus333@gmail.com
mailto:jonas-vdv@hotmail.com
mailto:arne.de.peet@hotmail.com
mailto:stijn_coeckelberghs@hotmail.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 ……………………………………… ……… ………………………………………………… 



34 
 

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: 

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

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

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

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

 

 

 

 

Gelieve 2 kleefbriefjes aan deze 

medische fiche te nieten (niet kleven).  
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Andere inlichtingen: 

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

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

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

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

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

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

 

Ik, ondergetekende, geef de toelating mijn kind, .............................................................(naam kind), deel te 

nemen aan het bivak van ……/08/2020 tot …../08/2020georganiseerd 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: 

  



37 
 

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………………………………………………..  
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Reisziekte      Andere (bvb hoofdpijn, menstruatiepijn, …) 

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

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

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 !  


