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Voorwoord 

 
De dagen worden weer langer en de nachten worden korter, wat betekent dat het chirojaar 2021-2022 
op zijn einde loopt. En hoe sluit je dit beter af dan met een megasuperplezant chirokamp??!! 
 
Dit jaar gaan we naar Chiny, de goed onthoudende mens onder ons herkent dit stadje misschien nog 
wel van een ander kamp, namelijk FC De Kampioenen, in 2017. 
 
Maar een nieuw bivak betekent nieuwe avonturen, 
Ieder van ons maakt op deze ultieme afsluiter nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. 
Samen met de alle kindjes en leiding maken we er een belevenis van. 
Eentje om nooit te vergeten!! 
Natuurlijk mogen we ook niet vergeten uit te kijken naar de tongstrelende gastronomische kunsten 
van onze cookies, smullen maar!!! 
 
Elk jaar is er ook een kampthema en dat is dit jaar niets anders……….TROMGEROFFELLLLLL 
 
Dit jaar is het kampthema……. De Vloek van Toetanchamon  
De naam Toetanchamon kan jullie misschien wel bekend in de oren klinken.  
Wel er is Chiro Eppegem gevraagd om zoveel mogelijk jongens en meisjes mee te nemen die niet alleen 
sterk maar ook slim zijn. 
En waarom? Wel in 1922 dacht men dat ze de tombe van Toetanchamon hadden gevonden, waarbij 
22 mensen een plotse dood stierven. Nu is er tijdens de verhuis van de Toetanchamoncollectie een 
verontrustend briefje gevonden waarin staat dat de zogezegde tombe van Toetanchamon die in 1922 
gevonden is helemaal niet dien van Toetanchamon is. 
 
Ook staat erin dat de alles van het Oude Egypte onmiddellijk naar zijn oorspronkelijke plaats gebracht 
moet worden, anders zal De Vloek van Toetanchamon over de hele wereld uitgesproken worden, wat 
natuurlijk het einde van de menselijke beschaving zou zijn. 
 
Nu heeft de beste van Fakir van Egypte gevraagd aan ons, jawel Chiro Eppegem, om hem te helpen om 
een ultieme queeste met als doel de tombe van Toetanchamon te vinden en zijn lichaam eens en voor 
altijd te vernietigen!!! 
 
Jij komt toch oook?? 
 
De leiding 
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Personages en verhaallijn 

Uit de geschiedenisboeken: In 1922 werd bij een expeditie onder leiding van Howard Carter en 
gefinancierd door Lord Carnarvon de tombe van Toetanchamon ontdekt. Na opening van de tombe, 
stierven tweeëntwintig mensen die met het graf van Toetanchamon of het werk daaromheen in 
aanraking waren gekomen een voortijdige dood. Dit eigenaardige voorval zou sindsdien bekend staan 
als ‘de vloek van de farao’. Hoewel dit mysterie nooit helemaal opgeklaard is, werd het al snel weer 
relatief stil rond Toetanchamon. De tombe is nu eenmaal ontdekt en de Farao heeft al zijn geheimen 
prijsgegeven… dacht men! 
Dit jaar zijn we exact een eeuw verder en bij de verhuis van de Toetanchamoncollectie naar het nieuwe 
Groot Egyptisch Museum in Caïro is men op een uiterst verontrustwekkende ontdekking gestoten. De 
museumdirecteur heeft een briefje gevonden dat al die tijd in de wand van de sarcofaag zat en waarin 
het volgende in Egyptische hiërogliefen te lezen staat: 
 

STOMZINNIGE MENSEN! JULLIE ZIJN DOMMER DAN DE MEEST ONBEKWAME KAMELEN EN GEITEN 
UIT MIJN TIJD! DIT IS MIJN TOMBE HELEMAAL NIET, HET IS SLECHTS EEN PEULENSCHIL, EEN ZWAK 

VOORPROEVERTJE… JULLIE ZIJN DOOR JULLIE BLINDE WINSTBEJAG RECHT IN MIJN VAL BELAND, EN 
NU ZULLEN JULLIE BOETEN! LAAT DE VLOEK DIE IK OVER DEZE 22 MAN UITSPREEK GELDEN ALS EEN 

LAATSTE WAARSCHUWING. ALS JULLIE BINNEN DE EEUW NIET ALLES VAN OUD EGYPTE TERUG NAAR 
ZIJN OORSPRONKELIJKE PLEK GEBRACHT HEBBEN EN ONS, DE OUDE HEERSERS, VOOR GOED MET 

RUST LATEN, KRIJGT DE HELE WERELD TE MAKEN MET MIJN VLOEK! 
 

In volle paniek kijkt de directeur hoeveel tijd er de wereld nog rest. De tombe die dan toch niet van 
Toetanchamon bleek te zijn is ontdekt op 13 augustus 1922, dit betekent dat er nog exact 10 dagen 
zijn. Het is nu onmogelijk om nog alles terug te brengen naar zijn oorspronkelijke plek, dus er moet een 
andere oplossing komen om deze grote ramp te vermijden. Compleet hopeloos haalt de directeur er 
de beste fakir van Caïro bij. Hij weet de directeur te vertellen dat de enige manier om deze waanzin te 
stoppen erin bestaat de echte tombe van Toetanchamon te vinden en zijn lichaam voor eens en voor 
altijd te vernietigen. Zo sterft ook zijn geest en kan hij de vloek niet uitspreken. Om dit te doen roept 
de Fakir doormiddel van zijn magische spreuken de meest bekwame mensen van doorheen de 
geschiedenis op, samen met een chirogroep uit Eppegem die hen moeten helpen (omdat die toch juist 
op dat moment op bivak gaan en nog niet echt veel te doen hadden dus voila ze kunnen dan hier ineens 
een handje bijsteken). Enter de diensthoofden: 
 

- Ali Baba en Morgiana: 

Ali Baba en Morgiana, de trouwe slavin van 
zijn broer, hebben al eerder een grote schat 
gevonden en kunnen zich verweren tegen 
40 rovers die deze niet wilden delen. Het 
zijn sluwe plantrekkers die hun rijkdom 
meer dan verdiend hebben. Nu ze 
opgeroepen zijn door de fakir is het voor 
hen een erezaak om de leiding te nemen en 
als eerste de echte tombe te vinden en het 
lichaam van Toetanchamon te vernietigen. 
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- Aladin en Jasmine: 

Waarschijnlijk wel het bekendste team van de hoop. Ze hebben het 
nogal hoog in hun bol omdat nonkel Walt hen zo populair heeft 
gemaakt. Toch hebben ze reden om zelfzeker te zijn. Dankzij zijn 
goede vliegkunsten op tapijten en de machtige geest uit de olielamp 
aan hun zijde maken ze wel eens kans om deze klus als eersten te 
klaren.  

 
- Cleopatra en Caesar: 

Qua absolute macht 
komt er geen team nog maar in de buurt van deze 
2 minnaars. De respectievelijke leiders van 
Egypte en van het Romeinse Rijk genieten van 
ongelooflijk veel aanzien en kunnen met een 
vingerknip hele legers aan het werk zetten. Of 
konden… Vandaag de dag hebben ze niet meer de 
macht die ze vroeger hadden, dus hele legers 
inzetten zal niet meer lukken. Wel zijn het 2 
geboren leiders en willen ze alles op alles zetten 
om de tombe als eerste te bereiken. Als dit hen lukt en ze Toetanchamon vernietigen, zullen ze 
weer het aanzien en de rijkdom hebben die ooit zo normaal voor hen was. 
 

- Omar Souleyman en keyboardspeler Rizan: 

De persoonlijke favorieten van de Fakir. De Syrische 
zanger leeft nog gewoon en werd dus  simpelweg 
opgebeld door de Fakir met de vraag of hij wilde 
meedoen. Omar heeft hier op toegezegd omdat 
optreden sinds de coronacrisis heel moeilijk was en 
hij een tweetal jaren praktisch zijn volledige inkomen 
is misgelopen. Als hij en zijn muzikant de tombe 
vinden en de rijkdom bemachtigen, kan hij zijn 
bijbaantje in de McDo opgeven om zich weer volledig 

te kunnen concentreren op het maken van schijfkes, zoals daar reeds zijn: Warni Warni, Wenu 
Wenu, Ya Bnayya… 
 

- Howard Carter en Lord Carnarvon: 

De oorspronkelijke leider en geldschieter 
van de expeditie naar de fatoetombe die 
toch niet van Toetanchamon bleek te zijn. 
Ze zijn beiden heel hard geschrokken van 
het nieuws en weigeren 
verantwoordelijkheid op te nemen voor 
het trappen in de val en het niet vinden 
van het briefje. Het was de schuld van 
alles en iedereen behalve van hen. Toch 
hebben ze lowkey  schrik, want als het 
niet lukt om het graf op tijd te vinden en 
de hele wereld gebukt zal moeten gaan onder de vloek, zullen zij de eersten zijn die aangeduid 
worden als schuldigen.  
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- Kameel en Geit: 

Volledig per ongeluk opgeroepen door de Fakir. 
Normaalgezien zouden hier een grote Sultan en 
een machtige Sjeik plaatsgenomen hebben, 
maar door overmatig gebruik van kruidenthee 
heeft de Fakir zich van eeuw vergist, waardoor 
op het exacte adres van de Sultan en Sjeik geen 
paleizen stonden, maar kuddes kamelen en 
geiten. De kameel en geit zien deze kans echter 
schoon om eindelijk respect af te dwingen van 
de mensheid. Als zij als eerste aan de tombe 

komen en de rijkdom erin bemachtigen, zullen ze dit gebruiken om voortaan de mens te laten 
werken voor kamelen en geiten, en niet meer omgekeerd! 
 

Om te ontdekken in welke dienstgroep je terecht komt, zal je nog even moeten wachten. De 
dienstgroepenverdeling wordt bekend gemaakt na de inschrijvingen van het kamp zijn afgerond. Dit 

zal dus na 12 juni zijn. Hou dus jullie mailbox, Facebook of Instagram goed in de gaten       . 
 

 
Nevenpersonages: 

 
- Museumdirecteur: 

Een drukke man, heel gestresseerd. Toetanchamon moet koste 
wat het kost gevonden worden, want als de vloek in werking 
treed zit de kans er dik in dat niemand nog naar zijn museum 
kan of wil komen. Tegelijkertijd probeert hij bij de 
diensthoofden toch te regelen dat de rijkdom die in de 
eigenlijke tombe ligt integraal wordt geschonken aan het 
nieuwe museum, maar niemand is heel chaud voor dat plan, hij 
maakt zich er niet populair mee. 
 
 
 

- Fakir: 

Een zeer rustige, chille magiër. Maakt zich niet druk dat de wereld in groot 
gevaar is. Drinkt graag kruidenthee en lurkt regelmatig. Staat aan de goede 
kant en is ongelooflijk slim en krachtig maar is moeilijk om op te rekenen 
omdat hij lui is. Men is al lang blij dat hij de diensthoofden heeft 
opgeroepen. Enkel wanneer Omar Souleyman een schijf dropt is hij bereid 
om (een beetje) te daanse. 
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- Toetanchamon: 

Zijn lichaam mag dan wel dood in een tombe liggen, zolang het daar blijft 
kan zijn geest ongestoord rondzwerven. Hij is oppermachtig en zeer 
verstandig. Hij geniet ongelooflijk hard van de chaos die nu bij de nietige 
mensen heerst. Tegelijkertijd kan hij niet wachten tot de 13e zodat hij zijn 
vloek kan uitspreken. Met zijn legers van mummies en struikrovers heeft 
hij er alle vertrouwen in dat dit ook zal lukken. 

 
 
- Struikrovers: 

Sluwe en opportunistische mensen. Er heerst weinig groepssfeer onder 
de rovers, het is ieder voor zich. Het enige wat hen nog een beetje bindt 
is de gemeenschappelijke haat naar de mummies toe. Op bevel van 
Toetanchamon werken ze wel goed samen, dit omdat Toetanchamon 
hen rijkelijk verloont. Toch zijn ze met de juiste middelen omkoopbaar. 
 
 
 

 
- Mummies: 

Hersenloos en eerder traag, maar wel zo trouw als een hond. Ze zullen 
alles doen wat Toetanchamon hen beveelt en luisteren in geen geval 
naar anderen. Ze praten ook amper of niet, maar maken vooral gewoon 
mummiegeluid. 
 
 

- Cactus: 

De cactusfamilie (Cactaceae) omvat veel aan droge omstandigheden 
aangepaste soorten. 
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Verkleedkledij 

Zodra je weet welke dienstgroep je hebt, wil je al direct een outfit hebben en dat weten we 
maar al te goed! Het is altijd leuk als iedereen verkleed is dus hebben we graag dat iedereen 
iets heeft. Het kan wel eens lastig zijn om iets leuk te vinden en te maken, het is namelijk geen 
makkelijk thema, hier zijn wat tips die je wel eens kunnen helpen: 
 
 

Dienstgroep Mogelijke verkleedkleren 

Ali Baba en Morgiana Ali Baba: tulband, vuile kleren (met 
scheuren) 

Morgiana: lang kleed met belletjes, 
tamboerijn 

Aladin en Jasmine Aladin: witte pofbroek, paars vestje, rood 
hoedje/petje 

Jasmine: Blauwe pofbroek en topje, blauwe 
diadeem 

Caesar en Cleopatra Caesar: Gouden lauwerkrans, wit met rood 
gewaad 

Cleopatra: wit kleed, zwarte haren, gouden 
versieringen 

Omar Souleyman en keyboardspeler Rizan Omar Souleyman: zonnebril, zwarte snor, 
wit/rood hoofddeksel, lang gewaad 

Rizan: zonnebril, keyboard 

Howard Carter en Lord Carnarvon Hoge hoed, kostuum, vlinderdas, dikke snor 

Kameel en geit Verkleed jullie in een kameel of een geit!         

 
 
 
Hopelijk hebben deze tips wat geholpen! Veel succes!! 
 
Om te ontdekken in welke dienstgroep je terecht komt, zal je nog even moeten wachten. De 

dienstgroepenverdeling wordt bekend gemaakt na de inschrijvingen van het kamp zijn 

afgerond. Dit zal dus na 12 juni zijn. Hou dus jullie mailbox, Facebook of Instagram goed in de 

gaten       .  
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Vertrek en aankomst 

Heen 

BUS 

De Heenreis maken we allemaal samen met de bus. Deze zou tegen 13u30 vertrekken aan de lokalen 

van Chiro Eppegem op 03/08 naar het kampterrein. Daarom vragen we jullie om om 13u al te 

verzamelen aan de chiro, zodat we zeker op tijd kunnen vertrekken. 

Terug 

HALEN 

Dit jaar is het de bedoeling dat jullie worden opgehaald op de kampplaats. Jullie worden verwacht op 
zaterdag 13/08 vanaf 16u op onze weide! Het adres van het kampterrein is:  

Route de Bentrix 1 

6810 Chiny 

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

Geld 

Het kamp geld bedraagt €180 voor alle leden, behalve de ribbels. Zij betalen slechts €130, 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 € 180 € 130 

 
2 Kinderen € 350 € 300 € 250 

3 Kinderen  € 510 € 460 € 410 

4 Kinderen € 660 € 610 € 560 

 

Het geld dient u over te schrijven voor 12 juni 2022 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 
€350 
1 Ribbel en 1 Speelclub: Dan komt u terecht bij 
€300 



9 
 

 

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 Kids-ID. 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. 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. 

(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. 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    2 grote potten choco.  

Keti    1 grote doos van je favoriete cornflakes.  

Aspi    1 kilogram suikerklontjes.    

 

Communicatie  

 

Postadres 
 

Chiro Eppegem- Naam kind  
 
 

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 €1,10 en een kaartje kost €0,50. 

 

Dringende boodschappen 

 

Charlotte Mergaerts         Femke Van Steenwinkel 

0499/17.13.14       0484/37.80.16 

 
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 en Instagram pagina van Chiro 
Eppegem. Dit is zeker de moeite om te bekijken om een beetje mee te genieten van de kampsfeer 
waarin jullie kleine pagadders zich bevinden. 
 
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. Bij deze dank ik u voor u aandacht en vergeet zeker niet de 
Facebook en Instagram pagina dagelijks na te kijken. 

 
Facebook: https://www.facebook.com/chiroeppegem  

Instagram: https://www.instagram.com/chiroeppegem/  

Ook kan je elke dag onze blog lezen op onze website: 

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

https://www.facebook.com/chiroeppegem
https://www.instagram.com/chiroeppegem/
https://www.chiroeppegem.be/category/blog/
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Routebeschrijving  
Chiro Eppegem 

Zenneweg 9, 1980 Zemst  

Ga de E19 op in Machelen vanaf de N1 en Woluwelaan/R22 

10 min. (7,0 km) 

 
 Rijd naar het zuidwesten op de Zenneweg, richting de F1 
190 m 
 

 Sla rechtsaf naar het Martelarenplein 
64 m 
 

 Scherpe bocht naar links naar de Brusselsesteenweg/de N1 
2,1 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/Zaventem Luchthaven/E411/E40 

 
Neem de E411 naar de Chau. de Namur/N40 in Neufchâteau. Neem 
afrit 26 vanaf de E411 

1 u 25 min. (146 km) 

 
 Voeg in op de E19 
1,1 km 
 

 Houd links aan bij het knooppunt Machelen en volg de 
borden E40 richting E411/Namen/Luik/Leuven/Brussel/Luchthaven Zaventem 
4,7 km 
 

 Houd links aan bij de splitsing en rij door op de R0 
7,9 km 
 

 Houd rechts aan bij het knooppunt Leonard en volg de 
borden E411 richting Namen/Luxemburg 
131 km 
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 Neem afslag 26 richting Chau. de Namur/de N40 
750 m 
 

 Houd rechts aan bij de splitsing, volg de borden 
voor N40/Arlon/Neufchâteau/Verlaine en voeg in op Chau. de Namur/de N40 
100 m 

Ga verder op de N40. Neem de N85 en Grand Rue Saint-
Médard naar de Rte de Bertrix in Chiny 

22 min. (24,5 km) 

 
 Voeg in op Chau. de Namur/de N40 
5,7 km 
 

 Sla rechtsaf naar Rue de la Bataille/de N85 
8,6 km 
 

 Sla linksaf naar Rte de Chiny 
2,8 km 
 

 Sla linksaf naar Grand Rue Saint-Médard 
5,1 km 
 

 Weg vervolgen naar Rue du Chamois 
1,5 km 
 

 Sla linksaf naar Rte de Bertrix 

 800 m 
 
Je vindt je bestemming links 
 

Route de Bertrix 1,  

6810 Chiny 
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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 

 

Elk lid 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 van 

de leiding. 

▪ 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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Afdelingsartikel ribbel 

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 coole en sterke ribbels 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 spelletjes spelen. 

En dit allemaal met vele vriendjes en vriendinnetjes.      

 

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! 

  

Femke, Jens, Elien en Arne  
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Adelingsartikel Speelclub 
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Afdelingsartikel Rakwi 
 

Rakwi 

Jowww matekes, ’t is weer van da. De leukste 10 dagen van’t jaar komen weer wat 

dichterbij HUTSS! Live in the moment, enjoy being around your friends, eat the delicious 

food of our cookies and play your favorite ‘spellekes’.  

Jammer genoeg zal jullie favoriete leiding: the one and only KAYN niet heel het kamp 

aanwezig kunnen zijn. MAAR niet getreurd er zal een surprise guest met ons meekomen 

😊 WIE DAT IS??? Daarvoor zullen jullie allemaal mee moeten komen op kamp… (zie tip) 

Natuurlijk verwachten we dat jullie goed uitgedost zijn: kijk hiervoor zeker naar de 

bagagelijst! Een degelijk veldbed is geen overbodige luxe. Jullie mogen ook een zakje 

snoep meenemen, wij steken dat dan in een enorme, gigantische pot en zorgen ervoor dat 

jullie af en toe een snoepje krijgen (als jullie flink/braaf zijn). Neem verder ook nog een 

(goedkope) witte t-shirt mee, die kapot/vuil mag worden. Een waterpistool kan ook heel 

erg fijn en verfrissend zijn 😉 

Verder verwachten we jullie allemaal fris, uitgerust en met de volle goesting, zodat wij aan 

400km/uur kunnen knallen, stallen base-/voet-/volley-/…-ballen met ons allen!  

Kijken jullie ook al uit naar de actieve doch zooo vermoeiende spelletjes met Jeppe, de 

creatieve supercoole ideeën van ons Charlotteje of do oooo zoo spannende roddelsessie 

met ons Jolle??!!!  

Wij kijken er alvast heel hard naar uit, see you soon kiddo’s! 

Groetjes he! 

Ons Jol, ons Kayn, ons Char, ons Jep en onsen ouwbekende 

 

 

 

 

 

  

Tip! Deze enthousiasteling gaf in het verleden leiding aan oa. Keti en ribbels 
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Afdelingsartikel Tito 
Hey Tito’s, prima 

We gaan op kamp, leuk eh. We zullen het dan toch leuk proberen maken.  

Vergeet zeker niet genoeg kleertjes mee te pakken. Vergeet ook je goed humeur niet. 

Nog een aantal benodigdheden: 

- Waterpistool 

- Slaapzak 

- Veldbed 

- Snoep om af te geven en te delen 

- Een zakcentje voor eventuele brieven te kopen 

Ook al een kleine sneak peak naar wat we gaan doen: 

Ons amuseren! 

Ps: GEEN GSM MEENEMEN!!! 

Bal, roef, marloes en ELLEN 

Hier is nog een random sudoku voor de geïnteresseerde, hopelijk is ie op te lossen. 
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Afdelingsartikel Keti 

 
Dag lieve ketivrienden 

 

Het moment is eindelijk aangebroken, we gaan op kamp! Van 3 tot 13 augustus gaan wij ons 

uitbundig amuseren in de Ardennen. We hopen natuurlijk dat jullie allemaal meekomen. Normaal 

gezien komt Cedric ons vergezellen op kamp dus ik hoop dat jullie even hyped zijn als ons!! Hier 

een voorproefje voor de vergeetachtigen: 

 

Als keti gaan we natuurlijk op tweedaagse, joepie! Daarom is het belangrijk dat jullie zeker de 

volgende spullen meenemen: 

- Trekrugzak 

- Matje 

- Drinkbus 

- Schoenen waarmee je 2 dagen kan stappen 

Neem eventueel ook een centje mee zodat je een frisdrank/snack kan kopen voor tijdens het 

kampvurtje elke avond.  

De rest van de bagagelijst vinden jullie achteraan in het boekje! 

Er zijn ook een aantal dingen die jullie NIET mogen meenemen:  

- Een gsm is eigenlijk niet nodig op kamp want wij voorzien een leuk programma. Je mag 

deze wel meenemen voor bijvoorbeeld eens een berichtje te sturen richting het thuisfront. 

Wij moeten hier wel bij zeggen dat de gsm NIET kan worden opgeladen tijdens het kamp. 

Plat = plat. Daarom raden wij dit eigenlijk gewoon af. 

- Snoep! Wij voorzien dit voor jullie      We willen geen mieren of andere beesten in de tent.  

 

Dat zijn zo ongeveer de belangrijkste dingen. Vanaf wij ons programma hebben gemaakt, zullen we 

laten weten of je nog iets speciaals moet meenemen.                   

 

Tot op kamp! 

Kobe, Jef en Kaat 

 



24 
 

Afdelingsartikel Aspiranten 
 
 
Beste aspiranten 

 

Deze zomer begint de pret opnieuw, maar nóg beter dan jullie gewoon zijn! We trekken al fietsend de Vlaamse 

achtertuin door tot in Chiny, we zetten tijdens voorwacht wat tenten op, blijven even in de geburen, … 

ongedoopte aspi’s worden gedoopt … en breken de tenten nadien terug af. Dit maakt jullie meest favoriete 

periode van het jaar met 17 dagen bijna dubbel zo lang! Da’s genieten ze. 

Jullie denken alvast: verdomme die zotten hebben ons goed liggen, 200 km fietsen naar het zuiden van België! 

Inderdaad, dat gaat tof worden! Eerst twee dagen doorfietsen om nadien nog eens twee dagen met verzuurde 

benen tenten op te zetten en dan pas aan het échte kamp te beginnen, wij kijken er alvast naar uit. We hopen 

dan ook dat iedereen mee kan fietsen en hiervoor goed is voorbereid! Om de fietstocht nagenoeg 

probleemloos af te leggen mag je volgende dingen zeker niet vergeten mee te brengen, maar neem zo weinig 

mogelijk onnodig materiaal mee, dit gaat ge enkel moeten meesleuren. 

o Uiteraard je fiets, zorg ook dat ie onderhouden is voor maximaal fietsplezier en minimaal gevloek. De 

fiets moet voldoen aan volgende punten: 

- Twee werkende remmen; 

- Opgepompte banden en correcte buitenbanden. Indien mogelijk nieuwe buitenbanden; 

- Een gesmeerde ketting, laat in aanvulling hierop de tandwielen controleren; 

- Werkende versnellingen, we gaan wat pittige heuvels tegenkomen; 

- Werkende fietslichten. 

 

o Een trekrugzak; 

o 1 of 2 reserve binnenbanden; 

o Bandenplakkers; 

o Voldoende water; 

o Energierepen, bananen, pasta, koeken, druivensuiker, … 

o GSM of smartphone (eventueel een powerbank, waarschijnlijk gaat dit niet nodig zijn); 

o Portefeuille met een beetje geld; 

o Slaapzak; 

o Chiro-uniform; 

o Regenjas; 

o Trui voor ’s avonds; 

o Tandenborstel 

o … 

 

Tot binnenkort! 

 

Jullie Leiding 
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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 kan natuurlijk kapotgaan. 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.  

Ook merken we sinds enkele jaren dat plastic kisten populairder worden. Deze zijn echter minder stevig 

en sneuvelen vaak tijdens de camionrit of bij het in- en uitladen van de camion. Daarom raden we aan 

ijzeren kisten of waterdichte sportassen te gebruiken als valies. Ook willen we benadrukken dat we 

niet verantwoordelijk zijn voor eventuele schade aan kisten die tijdens de camionrit is veroorzaakt. 

Beperk je bagage ten slotte tot 1 kist of 2 zakken. Dit bespaart ons en jullie kind ook veel tijd. We 

hebben bij aankomst al vaker gemerkt dat sommigen zo veel bagage mee hebben, dat ze zelf niet meer 

weten achter welke valies ze juist aan het zoeken zijn. 
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Bivaxie 
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Informatie leiding 

RIBBELS 

Femke Van Steenwinkel Arne Van Waeyenbergh  

Damstraat 104 Grimbergsesteenweg 166 

1800 Houtem 1980 Eppegem 

0484/37.80.16 0479/40.55.34 

femke@chiroeppegem.be arnevw@chiroeppegem.be 

    
Elien De Peet Jens Fortan 

Heustraat 98 
 

1980 Zemst 
 

0486/41.68.60 
 

elien@chiroeppegem.be 
  

 

SPEELCLUB 

Olivier Van Schoubroeck Laure Selleslagh 

Grimbergsesteenweg 5 Korporaal Tresigniesstraat 39 

1980 Eppegem 1980 Eppegem 

0471/09.40.24 0472/06.64.62 

olivier@chiroeppegem.be laure@chiroeppegem.be 

    
Lotte Van Wichelen Ward Van Assche 

Schoolstraat 19 Kompenhofstraat 57 

2820 Bonheiden 1980 Eppegem 

0468/22.40.72 0474/51.37.20 

lotte@chiroeppegem.be 
  

ward@chiroeppegem.be 

RAKWI 
Jeppe Nielsen Kayn Van Lint 

Baron de Royedreef 28 Bonekruidstraat 59 

1980 Eppegem 1982 Elewijt 

0475/70.75.34 0471/21.31.33 

jeppe@chiroeppegem.be kayn@chiroeppegem.be 

    
Charlotte Van Langenhove Jolien Lamberechts 

Elewijtsesteenweg 126 Kompaartveld 25 

1980 Eppegem 1980 Eppegem 

0468/20.38.30 0474/59.28.55 

charlottevl@chiroeppegem.be jolien@chiroeppegem.be 

    

TITO 

Ellen Van Campenhout Kobe Wielandts 

 Leiweg 24 Waterleestweg 21 

 1980 Eppegem 1980 Eppegem 

 0476/46.67.87 0499/39.64.32 

ellen@chiroeppegem.be kobew@chiroeppegem.be 

 
 

 

  

mailto:elien@chiroeppegem.be
mailto:lotte@chiroeppegem.be
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Raf Van Waeyenbergh Marlies Van den Ecker 

Weerdsesteenweg 31 Heustraat 102 

1982 Elewijt 1980 Zemst 

0470/68.20.68 0499/74.69.93 

raf@chiroeppegem.be 
 

marlies@chiroeppegem.be 

KETI 
Kobe Verhelst Kaat Bakelants 

Damstraat 175 Kompaartveld 30 

1800 Houtem 1980 Eppegem 

0470/53.49.04 0498/51.23.12 

kobev@chiroeppegem.be kaat@chiroeppegem.be 

  

Jef Goovaerts 
 

Heustraat 2  
1980 Zemst  
0479/12.40.14  
jef@chiroeppegem.be 
 

 

ASPI 
Larens Bessems Charlotte Mergaerts 

Brusselsesteenweg 269 Grimbergsesteenweg 11 

1980 Eppegem  1980 Eppegem 

0493/60.28.84 0499/17.13.14 

larens@chiroeppegem.be charlottem@chiroeppegem.be 
  

Nicolas Kraus (Patrick)  

Clemenceaustraat 157  

2860 Sint-Katelijne Waver  

0487/65.84.87  

nicolas@chiroeppegem.be 
 

 

VB 

Isabelle Van Seghbroeck Griet Van Steenbergen 
Eikbosweg 81, 1980 Eppegem Jagers-te-Voetlaan 60, 1980 Eppegem 
0472/28.26.06 0478/30.72.68 

isabelle@delpabvba.be grietvst@gmail.com  

  

mailto:jef@chiroeppegem.be
mailto:nicolas@chiroeppegem.be
mailto:grietvst@gmail.com
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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 ……/08/2020 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: 
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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 !  

 


