
    

 

  

CHIROKAMP 2021 
  

TESSENDERLO   

  



VOORWOORD  
Eindelijk breekt het moment, waar we allen al zo lang naar uitkijken, terug aan. De 

dagen worden langer, de zomer staat voor de deur en het zonnetje straalt zoals nooit 

te voren. Dat wil maar één ding zeggen: we mogen (hopelijk) bijna terug vertrekken 

op Chirokamp!  

Het thema dit jaar is voor de stoere, behendige en handige Harry’s onder ons de 

hemel op aarde! Maar zoals altijd zal iedereen zich wel kunnen vinden in dit thema. 

De leiding zal jullie opleiden tot ware werkmanmen en -vrouwen! Haal die vuile kleren 

en werkbroeken maar al boven want er staat jullie een heus avontuur op de werf te 

wachten! Kunnen wij het maken? NOU EN OF!  

Dit jaar zullen we op verkenning gaan in Tessenderlo waar we zullen verblijven in de 

Jeugdlokalen Haeidonck. Dit pareltje zullen we omtoveren tot een echte werf waar 

jong én oud zich zal amuseren van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat! Trekken jullie 

er mee op uit?  

Tot slot willen we jullie graag informeren over onze sociale media. Op onze site, 

www.chirokalken.be, 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’ en onze 

Instagrampagina, @chirokalken, waar jullie naast informatie en aankondigingen ook 

leuke foto’s te zien krijgen! Op het einde van het kamp zullen hier alle foto’s gepost 

worden.   

We hopen jullie massaal te mogen ontvangen en mee te nemen naar onze 

fantastische 10-daagse!  

Zonnige groetjes van jullie leiding, Chiro Den Averaan Kalken.  

  

SPAARACTIES:  

Wie sandwiches van La Lorraine op de keukentafel heeft liggen, kan ons helpen door 

de code op de verpakking te doneren op volgende website:  

https://www.lalorraine.com/picnic/nl. De 3 vereniging die de meeste codes hebben 

verzameld, winnen een zotte picknick en andere prijzen voor op kamp! Bovendien 

krijgen we bij elke 6 gedoneerde codes 1 pak gratis sandwiches! Onze vereniging 

staat geregistreerd als ‘Chiro den Averaan’. De codes kunnen gedoneerd worden tot 

30 juni door ze zelf te doneren (als je zelf een nieuw account aanmaakt, krijg je via 

mail een extra gratis code) of door ze aan ons te bezorgen. Doneren kan tot 30 juni!  

  

Net zoals de voorbije jaren, sparen we dit jaar nog steeds de rode flapjes van 

‘Joyvalle melk’ voor gratis melk op kamp. Jullie mogen dus massaal helpen sparen 

door deze flapjes uit de Joyvalle-verpakkingen te knippen en aan de leiding te geven. 

Per 10 gespaarde flapjes ontvangen wij 1 liter Joyvalle AA melk!   

   

http://www.chirokalken.be/
http://www.chirokalken.be/
https://www.lalorraine.com/picnic/nl
https://www.lalorraine.com/picnic/nl


CORONAPROOF CHIROKAMP  
Deze pagina is onder voorbehoud, we weten nog niet hoe ons kamp er zal uitzien. 

Alles zal afhankelijk zijn van de maatregelen. Deze regels waren vorig jaar van 

toepassing, zo krijgen jullie een idee over hoe het er toen aan toe ging. We houden 

jullie verder op de hoogte via onze whatsappgroepen.  

OPGELET: We weten dus nog NIET of er bubbels zullen zijn en hoe die dan verdeeld 

zullen worden, alles kan dit jaar anders verlopen, dit is enkel een indicatie!  

  

- Indien uw kind tot de risicogroep behoort, hebben wij toestemming nodig van 

de ouders (of van de huisarts bij een chronische ziekte).   

  

- Indien uw kind in de vijf dagen voor de start van het kamp ziek is geweest, 

mag uw kind niet deelnemen aan het kamp. Dit geldt voor alle betrokkenen:  

leiding, leden, kookploeg …  

  

- Er worden aanwezigheidslijsten en medische fiches bijgehouden van alle 

aanwezigen.  

  

- Binnen de bubbel van een maximum aantal personen is contact toegelaten 

zonder mondmasker en social distancing.   

 

- Indien iemand ziek wordt op kamp, wordt de noodprocedure opgestart en wordt 

de persoon in kwestie opgehaald.  

  

- Maatregelen i.v.m. hygiëne zoals handen wassen, niezen en hoesten in een 

ellenboog blijven een must.  

  

- We volgen bepaalde richtlijnen omtrent verluchten en reinigen.  

  

- Indien er materiaal wordt doorgegeven van de ene naar de andere bubbel, 

wordt dat materiaal gereinigd of 3 dagen in quarantaine geplaatst.  

  

- Er is een voorkeur voor activiteiten in open lucht en eigen terrein om zoveel 

mogelijk contact te vermijden.  

  

- Indien er toch uitstappen plaatsvinden, worden de regels van de locatie 

gerespecteerd.  

  

- Contact met externen wordt altijd vermeden.  

  

- Er worden extra rustmomenten ingelast om een sterk schild te bieden tegen het 

virus.  

  



SLOEBERS  
  

Dag lieve Sloebers  

  

Het is weer zo ver, de zomer komt eraan! Dat alleen is al super leuk, maar daar komt 

nog iets veeeel leuker bij: CHIROKAMP!   

  

Sommigen onder jullie weten al wat dit allemaal inhoudt en hebben al mooie 

avonturen beleefd op kamp, voor anderen is dit misschien wel volledig nieuw.  We 

gaan natuurlijk niet zomaar op kamp want dit jaar nemen we jullie mee naar de 

bouwwerf!   

Daar hebben we wel wat sterke Sloebers voor nodig, maar in onze groep moeten we 

ons daar helemaal geen zorgen over maken.   

We gaan jullie leren samenwerken, bouwen en vooral veel plezier maken!    

Dit wordt een echt avontuur om nooit te vergeten. Elke dag zal anders zijn, een week 

vol verassingen en mooie herinneringen!   

  

Zo 10 werkdagen in de bouw zijn natuurlijk niet voor iedereen gemakkelijk. 

Daarom kunnen jullie er ook voor kiezen om enkel de laatste 5 dagen mee te gaan.  

We zullen alle werkkrachten kunnen gebruiken dus hopelijk gaan jullie allemaal een 

volledig kamp mee!   

Jullie kunnen ook altijd terecht bij jullie werfleiders voor een dikke knuffel, een 

babbeltje of om een leuke bouwvakkersmop te horen ☺  

  

Stoom jullie klaar voor 10 dagen vol plezier, want er zal geen tijd zijn voor verveling!   

Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als ons.  

Jullie kunnen alvast de tekening op de volgende pagina inkleuren om al in de sfeer te 

komen.    

  

Groetjes van jullie leiding  

Delphine, Britt, Marie & Boerken (Arne)  

    

  

  

  



 



SPEELCLUB  
  

  

Liefste Speelclubs a.k.a. bouwvakkers  

  

Na weer maandenlang in ons kot te zitten kunnen we eindelijk beginnen aftellen naar 

Chirokamp!   

Zijn jullie klaar voor een geweldig 10 (of 5) daags bouwkamp?   

  

Het thema van dit jaar is CHIRO KALKEN OP DE BOUWWERF! Zorg er voor dat jullie 

in topvorm zijn en die armspieren goed trainen, want al die bakstenen en balken 

zouden wel al eens veel kunnen wegen.   

  

Wie is de sterkste, stoerste of handigste Speelclub? Ben jij een echte bouwvakker of 

sta je er liever op te kijken? Of allebei? En seg meisjes, laat jullie niet doen hé want 

ook jullie kunnen met een trofee naar huis gaan…!   

  

Wij hopen dat jullie heel enthousiast zijn en zin hebben in een onvergetelijk  

Chirokamp! De speelclubleiding is alvast bezig met spelletjes in elkaar te steken      

  

   

Vele groetjes  

Bouwvakkers Lise, Zeno, Janne en Tibo  

  

PS: Neem zeker verkleedkleren in thema mee, want wie weet ben je misschien niet 

de sterkste bouwvakker maar wel de meeste chique werk(st)er! Wees creatief     

    

  



  

Kan je niet wachten tot Chirokamp? Maak dan snel deze woordzoeker!  

     



RAKKERS  
Dag stoere Rakkers,   

   

Zoals jullie wel weten komt de zomer eraan.  Jammer 

genoeg wilt dit zeggen dat jullie Chirojaar met ons er 

bijna op zit …  

Maaaaar niet getreurd, want dat jaar eindigen we niet 

zomaar. Eerst gaan we nog op een onvergetelijk 

Chirokamp!!! JOEPIEEE!  

Op de bouwwerf zitten ze niet stil en dat zal ook deze 

tien dagen niet anders zijn. We hebben grootse plannen 

en gaan echte werklieden van jullie maken!  

  

Tien dagen lang zullen we van ‘s morgens vroeg tot ‘s 

avonds laat knotsgekke avonturen beleven op onze 

bouwwerf met ontelbaar veel leuke spelletjes.  

Wie kan het best een muur metselen? Wie kan het 

hardst met een hamer slaan? Wie kan het best 

bouwplannen lezen? Wie zorgt voor de leuke sfeer op 

de werkvloer? Wie kan Bob De Bouwer vervangen als 

hij op pensioen is? Kortom, welke Rakkers zijn de 

beste werkers? Dat komen we allemaal te weten!  

Haal dus jullie hamer, boor, helm, werkkledij … maar 

al boven.   

  

Natuurlijk moet er zoals elke Chirozondag geluisterd 

worden naar jullie werfleiders zodat we alles in 

goede banen kunnen leiden. We willen geen 

instortingen of ongelukken.  

Wij kijken er alvast enorm naar uit om met jullie het 

grootste project van ons leven uit te bouwen en 

hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons! 

WANT DE BOUW IS WAUW!   

Zo maken we er samen een mega-geweldig-kei-

toffantastisch-schitterend kamp van!   

Groetjes van jullie liefste leiding  

Mats, Talia, Lucca en Nica   



TOPPERS  
Gegroet Toppers,  

  

Na bijna een compleet jaar de Chiro gemist 

te hebben, kijken jullie ongetwijfeld, net als 

ons, mega hard uit naar het Chirokamp 

editie 2021.   

We verzekeren jullie dat dit kamp het beste 

en gekste zal worden in jouw Chirocarrière. 

We kunnen samen tien dagen lang de 

stoom afblazen en er dubbel en dik van 

genieten na het vermoeiende schooljaar en 

de weinige ontspanning.   

  

Nu jullie in het middelbaar zitten, zijn jullie 

misschien al aan het nadenken over wat 

jullie willen studeren en/of welke job je wil 

doen na het middelbaar? Op kamp zal je 

tien dagen als bouwvakker door het leven 

gaan en kunnen proeven van het leven op 

de werf.   

Niet getreurd voor onze leden met twee 

linkerhanden: we hebben véél meer 

spelletjes en activiteiten in petto waarin je 

al jouw talenten zal moeten inzetten. Wie 

weet kom je dit kamp wel te weten wat jouw levensroeping 

is? ...   

  

Kortom: haal die werkbroek en vuile kleren maar al boven want binnenkort vertrekken 

we naar Tessenderlo, waar je voor het eerst zal slapen in grote tenten met de rest van 

de Toppers. Vergeet dus zeker niet om een matras(je) en/of veldbed mee te nemen.   

Over de rest hoef je je nog geen zorgen te maken, alles wat je nu moet doen is 

aftellen naar 1 juli 2021!   

Tot dan!   

  

Veel behendige, stoere en sterke groeten van jullie leiding  

Lander, Luna en Maïté  



KETI’S  
  

Beste zweti bouwvakkers  

  

Eindelijk is het moment daar: het kampboekje met de bekendmaking van het thema! 

Alweer een stap dichter bij 10 dagen plezier, zweten en verbranden, maar vooral 

weinig slaap (oei, was da luidop?)! Dit jaar is het ongetwijfeld een geniaal thema 

waarbij iedereen in de rol van nen echten bouwvakker kan kruipen. Nu jullie het 

thema weten, kunnen jullie langzaamaan beginnen aftellen naar de meest zalige 

10daagse van heel de zomer. Euhhh, we bedoelen de meest zalige 10 dagen van 

jullie leven!! Na dit kamp gaan jullie in zo’n zwart gat vallen dat zwarter zal zijn dan 

jullie stinkvoeten en vuile onderbroeken.     

Als echte bouwvakkers gaan wij ons 10 dagen niet wassen tot we zwart zien van het 

vuil en lekker luieren in onze kampstoelekes tijdens platte rust. We gaan  

boterhammekes fretten alsof het onze laatste dag op deze wereld is en koffie drinken 

alsof we niet meer zonder kunnen. Dit kamp is voor velen onder jullie ook het eerste 

kamp als keti, wat op zich ook al een giga-beleving is! Wij vertrekken namelijk samen 

met de aspi’s een dagje vroeger met de fiets naar onze kampplaats. DA’S DUS NEN 

DAG EXTRA AMUSEMENT HE, maakt da mee! Hierover zullen we zeker de weken voor 

kamp nog communiceren wat jullie moeten meenemen etc.   

Nog een ander extraatje dat wij voor jullie in petto hebben (jaja, we zitten vol 

verrassingen), is dat jullie op TWEEDAAGSE gaan en de vertrouwde bouwwerf dus 

even achterlaten voor een zalige activiteit en een nog zaligere locatie waar we dan 

overnachten. Wij gaan jullie hierover verder nog even in spanning houden, maar we 

beloven alvast dat het fenomenaal en memorabel zal zijn!   

  

Liefdevolle groetjes  

Bauke en Celine   

 

  



Aspi’S  
Beste mannen en vrouwen die het gas doen branden en klinken repareren en nog iets 

maar da ben ik vergeten…  

Goed nieuws: de beste 10 dagen uit jullie leven staan voor de deur. Bereid jullie voor 

op de meest epische momenten die je heel je leven zal koesteren. Jullie kunnen 

beginnen uitkijken naar een prachtig Chirokamp dat al jullie dromen zal overtreffen. 

Leer alvast op jullie vingers fluiten en zet die frigobox maar al klaar want dit jaar is 

het kampthema: Den bouwwerf.  

Tijdens deze 11-daagse zullen we ons dan ook volledig smijten op de werf, maar als 

de ouderdomsdekens moeten we natuurlijk tijdig pauzes nemen zodat onze rug en 

knieën het niet begeven.  

Nog meer goed nieuws, door jullie anciënniteit hebben jullie ook nog eens 2 extra 

verlofdagen opgebouwd en dit in het midden van onze werkweek, hier houden we 

jullie nog wat in spanning maar we beloven wel dat onze 2-daagse fenomenaal zal 

worden.  

Ook in onze bouwsector is de toekomst moeilijk te voorspellen, maar het is normaal 

gezien de bedoeling om een dagje vroeger te vertrekken dan de rest, met de fiets 

samen met onze collega’s van de keti’s. Door die corona toestanden zullen we daar 

later nog verder over communiceren! Alle info die jullie daaromtrent nodig hebben, 

laat de werfleiding dan nog wel weten.   

Wij zijn er alvast van overtuigd dat we er een prachtig kamp van kunnen maken.   

  

Groeten van jullie hiërarchische meerdere   

Mister Thomas en Mister Emile  

  

   

 
  



KOFFER CHECKLIST  
!!Vergeet AUB niet om alle kleren & handdoeken e.d. te naamtekenen!! (enkel Chirotrui en  

T-shirt naamtekenen blijkt uit ervaring onvoldoende!!)  

 Er zijn bedden voorzien voor de Sloebers, Speelclub en Rakkers/ 

de Toppers, Keti’s en Aspi’s dienen zelf een veldbed/luchtmatras mee 
te nemen om op te slapen in de tenten  
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)  
Zeker voldoende regenkledij, dit jaar kan het voorvallen 

dat er binnen niet voldoende plaats is voor alle groepen om te 

schuilen wanneer het regent.  

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.  

Mondmasker voor op uitstap  
Zelf aan te vullen:  
Zelf aan te vullen:  

Zelf aan te vullen:  

  

PS: gelieve geen GSM/smartphone, IPod, IPad, of ander duur materiaal mee te 

geven aan uw kinderen. Eerst en vooral zijn deze niet nodig op kamp en 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 ons kamp. Indien wij ze toch 

opmerken, worden deze afgenomen en door ons bijgehouden.  

  De bouwvakkers verlaten de werf/kampplaats niet zonder 

toestemming/begeleiding van hun werfleiders (de leiding).  

  De keuken, het materiaalkot en het werflokaal van de werfleiders 

zijn ten strengste verboden voor kleine bouwvakkers.  

  Als je spel- of knutselmateriaal nodig hebt uit het materiaalkot, 

moet je dit altijd eerst vragen aan de leiders en daarna in zijn 

oorspronkelijke staat terugbrengen.  

  Bij het horen van het verzamelliedje komen alle bouwvakkers naar 

de centrale verzamelplaats.  

  Na een lange dag, moeten alle bouwvakkers op tijd gaan slapen om 

er de volgende dag weer tegenaan te kunnen:  

o Sloebers: 20u30 o 

Speelclub: 21u00 o 

Rakkers om: 21u30 o 

Toppers: 22u00 o Keti’s: 

22u30 o Aspi’s: 23u00  

  Opstaan doen we bij zonsopgang, namelijk om:  

o 7u30 de leiders van 

wacht o 7u45 voor de 

andere leiders o 8u00 

voor alle bouwvakkers  

  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  

De Sloebers, Speelclub, Rakkers en Toppers vertrekken op donderdag 1 juli. Hoe en 

wanneer dat zal gebeuren, laten we jullie later weten (in afwachting van de geldende 

maatregelen). Je komt best een halfuurtje vroeger dan het aangegeven uur zodat 

alles vlot verloopt.   

De Keti’s en Aspi’s vertrekken vroeger met de fiets, dit wordt via hun groep verder 

afgesproken en gecommuniceerd.  

Indien 10 dagen te veel zou zijn voor uw kind, bestaat er ook de optie om voor een 

half kamp in te schrijven. Uw kind kan dan op 5 juli afgezet worden in Tessenderlo.  

Aankomst  

In normale omstandigheden keren we terug op 11 juli, vorig jaar gebeurde tot op 10 

juli vanwege de opkuis en de bubbels. Dit wordt ook later verder gecommuniceerd.  

  

Bagage  

De valiezen kunnen binnengebracht worden op zaterdag 26 juni en zondag 27 juni, 

vergeet zeker niet de medische fiche en het inschrijvingsformulier op het einde 

van dit bestand af te drukken, in te vullen en mee te nemen wanneer u de valiezen 

binnenbrengt. De uren worden later meegedeeld via de whatsappgroepen.  

Hoe het afhalen van de valiezen zal verlopen, wordt later gecommuniceerd  

  

Adres  

Alle kaartjes, brieven, reclame, … kunnen naar volgend adres gestuurd worden:   

Chiro Den Averaan, naam van het kind  

Waterstraat 42 bus A  

3980 Tessenderlo (Tessenderlo)  

  

Inschrijvingsgeld   

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.  

Om in te schrijven dient dit bedrag vermelding kamp2021 + naam & voornaam 

kind gestort te worden op volgend rekeningnummer: BE64 7835 5085 3852  

Inschrijven voor het kamp kan nu nog niet omdat we nog niet zeker zijn of het door 

zal gaan. Vanaf we een startschot gekregen hebben, laten we weten dat jullie mogen 

inschrijven.  



TELEFOONNUMMERS 

WERFLEIDERS  
Sloebers  

- 0488 69 33 47 Britt Simoen   

- 0491 52 04 07 Delphine De Wilde  

- 0476 66 20 23 Marie Cnops  

- 0476 49 23 03 Arne Van Hoegaerden  

  

Speelclub  

- 0494 91 57 54 Lise Verhoeven  

- 0499 74 76 66 Janne Neus  

- 0472 54 65 39 Tibo Eeckhout  

- 0497 04 80 35 Zeno Van Damme  

  

Rakkers  

- 0498 16 16 21 Nica Van Aken  

- 0484 10 89 21 Talia Canli  

- 0498 59 54 34 Mats De Praeter  

- 0468 22 80 86 Lucca De Wilde  

  

Toppers  

- 0486 47 86 84 Lander Huyghe  

- 0497 50 91 03 Luna Cools  

- 0498 42 95 82 Maïté Van de Velde  

  

Keti’s  

- 0487 12 45 60 Bauke Neus  

- 0471 79 41 67 Celine De Wilde  

  

Aspi’s  

- 0499 35 89 51 Emile Vandekerckhove  

- 0496 07 55 11 Thomas Van Hoecke  

  

  

  

  

  

  



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.  
  
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:  

  

□ bedwateren  

□ epilepsie  

□ hartkwaal  

□ hooikoorts  
□ 

huidaandoeni

ng  

□ reuma  
□ 

slaapwandele

n  

□ suikerziekte  

□ astma  

  

□ 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)    


