
   

CHIROKAMP 2018-2019 
OPOETEREN 

THE WILD WILD WEST 



VOORWOORD 
 
’s Morgens komt het zonnetje steeds vroeger piepen, het goeie weer is in aantocht, in de 
straten begin je meer en meer de geur van BBQ te ruiken, en dat betekent maar één ding, 
liefste Chiroleden! Jaja, het is weer bijna zo ver… het moment waar iedereen al sinds startdag 
naar uitkeek, de meest fantastische, memorabele, jaarlijkse gebeurtenis… HET CHIROKAMP IS 
ER BIJNA!!! Jippie joehoe! MAAR, de vraag die op iedereen zijn lippen brandt: wat is nu het 
thema? *tromgeroffel* We kondigen jullie met plezier aan dat het kampthema dit jaar “The 
Wild Wild West” is! Haal je vredespijp maar boven, zoek je mooiste veer of hoed, oefen je 
indianenkreet maar alvast want wij nemen jullie 10 dagen mee naar het wilde westen! 
 
De bestemming dit jaar is Opoeteren. We zullen Opoeteren omtoveren tot het Wilde Westen. 
Wij kijken er alvast enorm naar uit te ravotten in het Wilde Westen, hopelijk jullie ook? We 
trekken er 10 dagen op uit om ons volledig te laten gaan en zo een mooie, langverwachte 
vakantie in te zetten. 
 
De meeste afdelingen hebben het op zondag al eens ondervonden dat er af en toe eens extra 
leiding aanwezig is die een handje toesteekt bij het zondagse gebeuren. Dat zal ook dit jaar 
weer van toepassing zijn op kamp! De Tronkcowboys en indianen zullen ons vergezellen! Ze 
springen bij waar nodig als ‘technische ploeg’ en er zijn zelf vaste Tronkcowboys en indianen 
die leiding zullen geven bij de sloebers, speelclub en rakkers. Wie het juist zal zijn blijft nog 
een kleine verrassing. (Spannend hé?) 
 
Na ons onvergetelijk kamp, gaat de leiding opnieuw aan de slag om onze jaarlijkse 
Chirofeesten in elkaar te steken. De Chirofeesten gaan zoals gewoonlijk door in het derde 
weekend van augustus, namelijk 16, 17 & 18 augustus, hou zeker een gaatje vrij in je agenda 
liefste cowboys en indiaantjes. Daarom zal er voor onze kleine cowboys en indiaantjes geen 
Chiro zijn op zondag tussen het kamp en de Chirofeesten, en mogen jullie goed uitrusten in 
jullie eigen bedje zodat jullie er terug volledig voor kunnen gaan op de Chirofeesten en in het 
begin van het nieuwe Chirojaar! Noteer alvast ook de startdag (dit is voor nieuwe 
kindjes/broertjes/zusjes) in jullie agenda, die zal plaatsvinden op zondag na Kalken kermis, 22 
september dus! 
 
Tot slot willen we jullie uitnodigen voor een bezoekje aan onze site: www.chirokalken.be. Hier 
kunnen jullie alle nodige informatie vinden over zondagse activiteiten, enkele data en nog 
zoveel meer zoals foto’s uit de oude doos. Ook handig is onze Facebookpagina, (Den Averaan 
Chiro Kalken) waar jullie bovenop informatie en aankondigingen ook leuke foto’s te zien 
krijgen! Gedurende het kamp worden hier ook enkele updates op gepost. 
 
Zo, bij deze zijn de belangrijkste dingen zo goed als gezegd! Begin maar al eens na te denken 
of je deze zalige 10-daagse als indiaan of toch als cowboy wil doorbrengen! Wij kijken er enorm 
naar uit! En jullie hopelijk ook! Zeker na het lezen van de tekstjes! 
 
UCH! 
Lieve-nu-al-zomerse-kamp groetjes, 
De leiding Chiro Den Averaan Kalken  

 



SLOEBERS 

Liefste sloebertjes, 

We hebben goed nieuws en we hebben slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat het 
Chirojaar met jullie super toffe leiding (wij dus :p) bijna op zijn einde komt... ohhhh jammer! 
Maaaaar het goede nieuws is dat het einde van het chirojaar gepaard gaat met een 
onvergetelijk chirokamp!!! JOEPIEEE! We nemen jullie mee naar the Wild Wild West waar 
we jullie zullen leren roepen als echte indianen, leren schieten als echte cowboys en nog 
zoveel meer! Het belooft weer een prachtige 10 (of 5)-daagse te worden! Zoek maar alvast 
je lasso, je paard en je cowboyhoed of zoek je liever je mooiste veren, verf voor op het 
gezicht en je beste vredespijp? Het kan allemaal!! 

Tien dagen lang zullen we van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat knotsgekke avonturen 
beleven in het Wilde Westen! We zullen ontelbaar veel leuke spelletjes spelen. Natuurlijk 
moet er wel zoals elke Chirozondag geluisterd worden naar jullie opperhoofden zodat we 
alles in goeie banen kunnen leiden. Verder staan jullie opperhoofden natuurlijk ook klaar om 

jullie elk moment van de dag op te vangen, voor 
kleine of grote pijntjes, een beetje heimwee naar 
mama, papa, broer of zus, wat ook het probleem 
mag zijn wij staan paraat! Bovendien zal er ook een 
nieuwe sherrif in town zijn. Om ons team een 
beetje te versterken zal iemand van de Tronk-stam 
ons komen helpen om er een nog gekker kamp van 
te maken! WOHOOOW! Hoe meer zielen hoe meer 

vreugde!!!! Wie dit is, blijft voor jullie wel nog een verrassing! 

Voor sommige kindjes is 10 dagen in het wilde westen misschien wat te lang... MAAAARRR 
niet getreurd want daarom is er voor die kleine indiaantjes een alternatief! YESSS! Het is ook 
mogelijk om slechts een half kamp in het Wilde Wilde westen te beleven. Die cowboys of 
indiaantjes zullen dan de laatste 5 dagen de anderen komen vergezellen. Zij worden op 6 juli 
verwacht op de kampplaats! Voor onze indiaantjes met al wat meer ervaring of die gewoon 
geen moment willen missen en wel 10 dagen zullen meegaan: jullie worden op 1 juli 
verwacht op het chiroplein in jullie mooiste cowboy of indianenoutfit! 

Dit gezegd zijnde kijken wij er alvast enorm naar uit om met jullie rond de totempaal en rond 
het kampvuur te dansen, om te schieten met een pijl en boog, een lasso te leren hanteren, 
een drankje te drinken in de saloon en ga zo maar door, en hopelijk hebben jullie er even 
veel zin in als ons!!! We hopen dan ook om jullie, cowboys en indiaantjes in groten getale te 
ontvangen om samen met ons er een mega-geweldig-kei-tof-fantastisch-schitterend kamp 
van te maken!!!! 

UCH! Lieve groetjes,  
Jullie lieftallige opperhoofden 

Emile, Marieke, 
Anouk & Tronk-
lid 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SPEELCLUB 

 
Uch speelclubbertjes 
 
Ja jullie horen het goed ‘uch’, dit betekent hallo in het Indiaans. Wij willen 
jullie heel graag voorbereiden op een reuze avontuur!!!! Want het is weer 
zover, de periode waar elke leider/leidster en elk chirokindje naar heeft 
uitgekeken, de periode waar we alleen maar spelen, spelen, spelen en 
ongelooflijk hard zullen luisteren naar DE Sherrifs van Opoeteren Town? Ja, 
HET CHIROKAMP.  
 

Aan de aanspreking te zien, kan je al raden wat het thema zal zijn… dit 
jaar loopt iedereen 10 dagen rond met strepen op het gezicht, pluimen 
in de haren of gewapend met een lasso of pijl en boog. Denk zeker 
maar eens na over wat jullie willen zijn! Ben jij een stoere indiaan of 
een dappere cowboy?  
 
 
We nemen jullie mee op reis naar Opoeteren Town waar we zullen 

slapen in reusachtige tipi’s en saloons waar we veilig zijn van aanvallers.  
 
Wij hopen dat jullie zoals elke Chirozondag met velen samen met ons in ons avontuur willen 
stappen! Daarom krijgen we op kamp hulp van een ultra toffe leider van Tronk, onze 
oudleidingsgroep, en met zijn allen maken we er een kamp van om nooit te vergeten. 
 
Zijn jullie klaar om 10 dagen met ons door het Wilde Westen te raven en te leven als de oude 
cowboys en indianen? WIJ WEL! 
 
Wist je dat er een 4de Sheriff meegaat?  
Wist je dat het kamp tof is maar als jij meegaat nog toffer? 
Wist je dat jullie zich al kunnen voorbereiden door de tekening in te kleuren? 
 
Vele lieve groetjes van jullie stamhoofden, DE Sheriffs 
Lise, Zeno, Bauke & Tronklid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



RAKKERS 
 

Once upon a time in the Wild Wild West, dagboekfragment van Lucky Luke, 7 juli 1866: 

Tijdens een zonnige zondagmiddag 

in een dorpje in Texas in de 

saloon, zat ik samen met mijn 

amigo, Billy de Coyote, gezellig 

een biertje te drinken. We waren 

de verhalen van de afgelopen 

week met volle trots aan het 

vertellen aan iedereen in de 

saloon die ze horen wou. We 

waren aan het lachen, gieren, 

brullen omdat we de Daltons 

alweer te pakken hadden 

gekregen. Dit dankzij de 

indianenstam Averani.  

Maar tijdens ons gezellig moment in de saloon, verdween ineens 

de zon achter grote duistere wolken. Billy en ik keken elkaar 

vreemd en nieuwsgierig aan, terwijl de andere inwoners van het 

dorpje uit de ramen keken en naar buiten gingen. Billy knikte 

naar mij, met zijn sigaar in zijn mond, en blies een wolkje in 

de lucht. Zijn signaal was duidelijk, dus we gingen snel een 

kijkje buiten nemen. Toen we de houten deuren van de saloon 

lieten dichtvallen, viel onze mond open van verbazing. Billy 

zijn sigaar viel op de grond, en ik liet mijn glas vallen. We 

hadden nooit verwacht dat onze grote vijand 

terug zou keren nadat we hem verbannen hadden 

uit Texas. Blijkbaar waren de Daltons niet 

meer onze enige zorg in Texas… 

 

Howdy cowboysss, 

Het Chirojaar met jullie vetcoole leiding zit er jammer genoeg bijna 
op, maar treuren hoeft niet lang! Het einde van een Chirojaar 
betekent natuurlijk ook de aantocht van een nieuw kamp!! Dit jaar dompelen we ons 10 
dagen onder in de wereld van de Cowboys, Indianen, ontdekkingsreizigers en bandieten! En 
er is niets waar rakkers zo goed in zijn als bandieten zijn! (buiten onze kleren vuil maken 

natuurlijk :p) 

De Cowboys en Indianen van Den Averaan trekken richting 
Opoeteren, waar we 10 dagen lang gekke spelletjes gaan spelen 
in the Wild Wild West! Duelleren met bananen, rooftochten bij 
de indianenstammen, de indianendans dansen rond kampvuren 
en op zoek met Lucky Luke naar de Daltons! Er staat nog zoveel 
meer op ons programma, maar we gaan vooral enorm veel 



plezier maken zodat we het Wilde Westen kamp nooit zullen vergeten! 

 

 

Om het dagboekfragment van Lucky Luke moeten jullie je geen zorgen maken hoor, dat is al 
van een hele lange tijd geleden! De kans dat de bandieten ons in Opoeteren komen zoeken, 
is heel erg klein! Of is er toch een kans… maar niet gevreesd! Samen met jullie stoere leiding, 
die versterkt worden door iemand van Tronk, zijn we met man en paard sterk en hoeven we 
niks te vrezen! (alleen wat Texaanse muggen :p) 

Wij hopen dat jullie ons allemaal komen vergezellen in het Wilde Westen, zodat we 
onvergetelijke avonturen tegemoet kunnen gaan die we nog jaren kunnen voortvertellen!  

 

Jullie lieftallige leiding 

Tommeken, Celine & Tronklid  

 

  



TOPPERS 
 

Hellooo toppers!! 

Het fameuze Chirojaar zit er weer bijna op, het is alweer een fantastisch jaar geweest 

vol plezier en vertier waarin jullie volwaardige toppers zijn geworden. En dit kan maar 

één ding betekenen… het super zalige moment waar we al een héél jaar naar 

uitkijken komt eraan, ons 10-daagse kamp natuurlijk! 

Na vorig jaar helemaal versmurft geweest te zijn gaan we deze keer een paar 100 jaar 

terug in de tijd. We gaan namelijk terug naar het Wilden Westen van vroeger. Dus 

haal allemaal jullie stoere indianen/cowboy kleren maar uit de kast want dit jaar is 

het thema niets minder dan “The Wild Wild West”. Denk maar al eens goed na wat jij 

wil zijn, een stoere cowboy die het dorp soms onveilig maakt of eerder een kalme 

indiaan die rondtrekt in zijn tipi en communiceert via rook signalen. Het belooft in 

ieder geval weer een origineel en knotsgek avontuur te worden in de wereld waar 

Lucky Luke en de Daltons ook nog rondlopen. Wij kijken er alvast naar uit, hopelijk 

zijn jullie even enthousiast als ons om er een onvergetelijke 10-daagsevan te maken. 

Groetjes Jan en Arne 

 



 

KETI’S 

“Knappe jongeman, met baardje, mooie glimlach en rollende spierballen is op zoek naar 
cowboytjes en indiaantjes om samen heel wat wilde avontuurtjes te beleven.” 

Maar neeeeeee keti’tjes, dit is helemaal geen vaag berichtje geplaatst op MTV Chat, terwijl 
een ongepast clipke zich op de achtergrond afspeelt op een hip deuntje. Dit is een 
uitnodiging van jullie leider om samen op kamp te vertrekken. Heuujjj!  

Het gaat echt WILD worden. Waarom heeft onze glazen bol anders meegedeeld dat ons 
kampthema ‘The Wild Wild West’ is? Zalig, wat een primeur. Wat mij betreft mogen de 
aspi’s hun kamp opslaan in het oosten van het terrein, maar ik weet zeker dat wij voor niets 
minder gaan dan The Far West. Het wildste oord om de kampplaats te ontdekken.  

Niettemin zullen we uiteraard nog ter plaatse moeten geraken. Nu, kwestie van in thema te 
blijven gaan we dit dan ook te paard doen. Of we kunnen toch op z’n minst doen alsof. Want 
wat wel vaststaat is dat het een lange, uitputtende trektocht zal worden. Zoals jullie namelijk 
weten zitten we dicht bij de kampplaats van vorig jaar. En dat het ver was!  

Echter vrees niet, we spreiden de tocht mooi over twee dagen. Hier hoort dan uiteraard een 
extra overnachting bij. Zo zullen we die nacht een prachtig plekje onder de sterrenhemel 
zoeken. Kortom, een trektocht zoals het zich in het Wilde Westen allicht ook wel eens zal 
voorgedaan hebben.  

Verder zijn er nog enkele puntjes die de moeite waard zijn om te vermelden. Maar laat het 
mij bij het belangrijkste houden: tweedaagse. Joepie! Twee dagen dat we eropuit trekken 
met ons groepje alleen. Nog meer paardrijden, nog meer afzien, bovenal nog meer 
aansluiting bij ons kampthema. Misschien durven de echte indianen onder jullie wel al eens 
een ritje wagen zonder zadel. Puur natuur. Jihaaa! We zien wel wat de toekomst brengt 
maar de indianen die zonder zadel rijden mogen zeker de cowboys scalperen op het einde 
van deze veldslag. Met andere woorden, de cowboys een schoon broske zetten. ☺  

Ach ach, jullie moeten jullie hoofdje nog niet vol met zorgen steken. Eens we op kamp 
vertrokken zijn zal alles wel duidelijk worden. Voor mijzelf is er ook maar een iets wat ik echt 
zeker weet, en dat is dat ik er ongelooflijk veel zin in heb!  

Veel liefs,  
Jakob 

Ps: Oe-oE-Oe-oE-Oe-oE-Oe-Peng-Peng-Pieuw-Zoef-Zoef-Aaargh-Ssshk-Peng-Oemf-Pieuw-
Doef-Peng-Zoef-Rrrrrr-Oe-Eo-Oe. 

Studeer dit scenario maar al vanbuiten, want dit is hoe een veldslag tussen cowboys en 
indianen eraan toegaat. 

 

 

 
 



ASPI’S 

 

Howdy cowboys, 

Dit jaar trekken we met onze zalige Chiro richting het Wilde Westen van België namelijk 
Opoeteren! Net als vorig jaar vertrekken jullie een dagje vroeger dan de bus om de zware 
tocht naar de kampplaats af te leggen met ons paard! Gelukkig kennen jullie de baan al 
goed, want deze zal net dezelfde zijn als vorig jaar! 

 

 

Om deze tocht van maar liefst 179 kilometer af te leggen hebben jullie een sterk paard nodig 
dat niet om de 5 botten een platte hoef heeft. Zorg zeker ook voor een vers onderbroek, een 
slaapzak, een tentje en een paardrijbroek want het achterwerk wordt niet gespaard! Je goed 
humeur moet ook zeker van de partij zijn! 

Tijdens deze 11 daagse zullen we samen bosspelen, waterspelen, dorpsspelen, balspelen en 
natuurlijk af en toe iets rustig spelen. Ook dit jaar gaan we op tweedaagse waar we tal van 
spetterende en avontuurlijke momenten zullen beleven. Het worden 11 dagen om nooit 
meer te vergeten. Markeer dus alvast 30 juni tot 11 juli in jullie agenda’s!  

AHOE, 

Je leider Molle 

 



ONS VALIES 
 

!!Vergeet AUB niet om alle kleren & handdoeken e.d. te 

naamtekenen!! 

(enkel Chirotrui en T-shirt naamtekenen blijkt uit ervaring 

onvoldoende!!) 
 

• Dit jaar zijn er bedden aanwezig voor de sloebers, speelclub & rakkers. 

• Uniform (rode T-shirt + blauwe sweater) 

•  Rugzakje (degelijk genoeg voor dagtocht – geen plastic zak!) 

• Slaapzak of donsdeken + dekbedovertrek 

• Pyjama 

• Voldoende kousen 

• Voldoende ondergoed 

• Zwemkledij + badmuts (voor de jongens verplicht NAUWAANSLUITENDE 

ZWEMBROEK ZONDER ZAKKEN*) 

• Verband voor verstuikingen 

• Spelkledij: korte broeken en T-shirts 

• Een witte T-shirt of ander wit kledingstuk dat een metamorfose mag 

doormaken 

• Dikke trui(en) 

• Regenkledij 

• Een paar sterke schoenen 

• Sportschoenen 

• 3 genaamtekende keukenhanddoeken !!! 

• Toiletgerief (handdoeken, zeep, tandenborstel,…) 

• Drinkbus of pulle 

• Eventueel strips voor tijdens de platte rust 

• Schrijfgerief (voor een brief) + enveloppen (best de adressen al ingevuld) 

en postzegels  

• Pantoffels 

• Eventueel verminderingskaart 

• Kids ID/paspoort + 2 klevers en medische fiche ingevuld afgeven bij 

binnenbrengen van de valiezen!!!!! 

• Zakgeld: tot en met rakkers is €15 

voldoende 

• Drankje en koekje of stuk fruit voor tijdens 

de busrit (geen snoepen) 

• Medicijnen indien men er moet nemen. 

 

PS: gelieve geen gsm/smartphone, Ipod, 

Ipad, of ander duur materiaal mee te geven 

aan u kinderen. Want indien deze verloren of 

stuk gaan, zijn wij hiervoor niet aansprakelijk 

 

*Andere zwembroeken worden niet 

aanvaard in het zwembad 



 

REGELS 
 

• Gsm’s zijn niet toegelaten op het kamp. Indien wij ze toch opmerken worden 
deze afgenomen en in bewaring gehouden. 

 

• De indiaantjes/cowboys verlaten de kampplaats niet zonder 
toestemming/begeleiding van hun opperhoofden/sherrifs (leiding)  

 

• De keuken, het materiaalkot en de Sherrifs/opperhoofden hun saloon 
(leidingslokaal) zijn ten strengste verboden voor de indiaantjes/cowboys. 

 

• Als je spel- of knutselmateriaal nodig hebt uit het materiaalkot, moet je dit altijd 
eerst vragen aan sherrifs/opperhoofden en daarna in zijn oorspronkelijke staat 
terugbrengen. 

 

• Bij het horen van het verzamelliedje komen alle indiaantjes/cowboys naar de 
centrale verzamelplaats. 

 

• Na een lange dag, moeten alle indiaantjes/cowboys op tijd in hun bed, om er de 
volgende dag weer tegenaan te kunnen: 
▪ Sloebers om 20u30 
▪ Speelclub om 21u00 
▪ Rakkers om 21u30 
▪ Toppers om 22u00 
▪ Keti’s om 22u30 
▪ Aspi’s om 23u00 

 
• Opstaan doen we bij zonsopgang, namelijk om: 

▪ 7u30 de Sherrifs/opperhoofden op wacht (leiding van wacht) 
▪ 7u45 voor de andere Sherrifs/opperhoofden (leiding) 
▪ 8u00 voor alle cowboys en indianen 

 
• Tussen zonsondergang en zonsopgang blijven we allemaal stil in ons bedje en 

slapen we, zodat we de volgende dag fris en opgewekt aan een nieuw avontuur 
kunnen beginnen. 
 

• Ten slotte gelden er nog 2 regels om alles vlotjes te laten verlopen: 
Regel 1: De leiding heeft altijd gelijk! 
Regel 2: Indien de leiding geen gelijk heeft, treedt onmiddellijk regel 1 in 
werking.   



INFORMATIE 

Vertrek 
We vertrekken op 

Maandag 1 juli 2019 om 13.00u stipt op het Chiroplein. 
De afdelingen (keti’s en aspi’s) die met de fiets gaan, worden nog individueel 

verwittigd. 
 

Aankomst 
Op woensag 11 juli 2019 zullen we rond 13:00u , moe maar voldaan aankomen. 

Wij komen terug aan op het Chiroplein. 
 

Bagage 
De valiezen kunnen binnengebracht worden op donderag 27 juni en zaterdag 29 juni 

van 17u tot 20u. De toppers kunnen op dit moment ook hun fiets binnenbrengen.  
Afhalen van de valiezenzal gebeuren bij het afstappen van de bus. 

Hulp bij uitladen van de valiezen en het materiaal uit de camion is meer dan welkom! 
 

Adres 
Alle kaartjes, brieven, reclame kan u sturen naar volgend adres: 

Chiro Den Averaan 
Naam van het kind 

Chiroheem Opoeteren 
Neeroeterenstraat 18 

3680 Maaseik 
 

Betalen 
De kampprijs bestaat nog steeds uit €150 (€15/nacht) voor het eerste kind. Bij 
meerdere gezinsleden geldt de regeling: tweede kind €140, derde €130, etc.  

Een half kamp is €75.  
 

Dit bedrag dient met vermelding kamp2019 + naam & voornaam kind gestort te 
worden op volgend rekeningnummer: 

BE64 7835 5085 3852 
 

Telefoonnummers van de Opperhoofden en Sherrifs: 
Lise: 0494 91 57 54      Silvano: 0468 25 72 75  
Celine: 0471 79 41 67     Zeno: 0497 04 80 35 
Tommeken: 0496 07 55 11     Quinten: 0476 32 20 22 
Emile: 0499 35 89 51     Marieke: 0472 60 80 67 
Anouk: 0499 29 03 38     Jakob: 0487 93 61 48 
Arne: 0476 49 23 02     Jan: 0477 04 80 54 
Molle: 0478 92 12 23     Thomas: 0471 28 41 56 
Heleen: 0471 03 42 67     Wouter: 0476 70 08 56 
Xena: 0491 13 99 60     Stef: 0474 13 91 22 
Maarten: 0474 49 21 57     Billy: 0472 74 22 55 



 

INDIVIDUELE MEDISCHE STEEKKAART 
Met deze individuele medische steekkaart geven ouders alle noodzakelijke inlichtingen  

over hun kind aan de Chiroleiding. De leidingsploeg zal die informatie vertrouwelijk behandelen. 

 

 

OPGELET! 

Geef altijd de volgende zaken mee op bivak/weekend: 

- ISI+-kaart of identiteitskaart 

- Twee kleefbriefjes van het ziekenfonds 

Die heb je nodig bij de apotheker of een ziekenhuisonderzoek. 
 

 

 

IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN HET KIND 

Voornaam en familienaam: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

Geboortedatum: .................................................................................................................................. 
Adres(sen): 

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

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

 

 
 

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

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

 
Telefoonnummer(s): 

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

 

 
 

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

 
Mailadres(sen): 

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

 

 
 

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

 
Wie contacteren als ouder(s) en/of voogd(en) niet bereikbaar zijn? 

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

Telefoonnummer: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

MEDISCHE GEGEVENS 

Naam en telefoonnummer huisarts:  
 

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

Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen:  
 

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

Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus?  □ Ja, in het jaar .................................. □ Nee 

Uw kind lijdt aan: 

□ astma 
□ bedwateren 
□ epilepsie 
□ hartkwaal 
□ hooikoorts 
□ huidaandoening 
□ reuma 
□ slaapwandelen 
□ suikerziekte 

□ allergie voor bepaalde voedingsmiddelen:  
 

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

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

□ allergie voor bepaalde stoffen:  
 

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

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

□ allergie voor bepaalde geneesmiddelen: 
 

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

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

□ andere: 
 
.......................................................................................................................................... 

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



Wat moet de leiding zeker weten over de bovenstaande aandoeningen? Wat moet er gebeuren in noodsituaties? 

 

 

Eet uw kind vegetarisch, halal of een ander specifiek dieet? 

□ Nee  □ Ja, namelijk: .................................................................................................................. 

 

Moet uw kind tijdens het verblijf geneesmiddelen innemen? 

□ Ja □ Nee   Zo ja: welke, hoe dikwijls en hoeveel? ........................................................................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
Kan uw kind zwemmen? 
□ Ja  □ Nee 

Is uw kind vlug moe? 
□ Ja  □ Nee  

Kan uw kind deelnemen aan sport en spel afgestemd op zijn/haar/hun leeftijd? 
□ Ja  □ Nee 
 
Leiding mag – behalve EHBO – niet op eigen initiatief medische handelingen uitvoeren. Zonder toestemming van de ouders mogen 

ze zelfs geen pijnstillende of koortswerende medicatie toedienen, zoals Perdolan, Dafalgan of aspirines. Hieronder kunt u hen die 

toestemming geven zodat ze voor dergelijke zorgen niet naar een arts moeten. 

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan ons kind een dosis via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende 

en koortswerende medicatie toe te dienen*: 

□ Ja  □ Nee 

* Gebaseerd op aanbeveling Kind & Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts/Toedienen van geneesmiddelen in de kinderopvang 

ANDERE INLICHTINGEN 
 

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

 

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

 

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

 

Als er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw kind is het belangrijk om dat door te geven aan de leiding zodat zij altijd op 

de gepaste manier kunnen reageren. Bij een volgend weekend/kamp zal gevraagd worden om de gegevens opnieuw in te vullen. 

Contactgegevens worden bijgehouden in het online Groepsadministratieportaal (GAP) en zijn nodig voor de dagelijkse werking. De 

basisgegevens (één adres, één telefoonnummer en één mailadres, vanaf ketileeftijd bij voorkeur van de jongere zelf) worden 

doorgestuurd naar Chirojeugd Vlaanderen. De informatie over de gezondheidstoestand van het kind wordt bijgehouden door de 

leidingsploeg en wordt dus niet doorgegeven, tenzij aan (medische) hulpverleners. De leidingsploeg heeft afspraken gemaakt om 

daar vertrouwelijk mee om te gaan. De dieetvoorkeur wordt uiteraard doorgegeven aan de kookploeg. 

 

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn, en gaat akkoord met de verwerking ervan. 

 

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

Handtekening(en) 


