
 

 

 

 

 

 

 

 

Chirokamp 2020 
Essen (Antwerpen)  
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SPECIALE (CORONA) KAMPEDITIE 
Zoals jullie waarschijnlijk allemaal weten, maakten we in maart kennis met het gruwelijke Corona virus, ook 

wel COVID-19 genaamd. We besloten, na advies van de Veiligheidsraad, onze Kiekefret en Chirozondagen af 

te lassen. 

Wie had gedacht dat ook het kamp in het gedrang zou komen? Al snel werd duidelijk hoe ernstig dit virus ons 

land zou aantasten. We mochten niet meer afspreken met vrienden, gaan zwemmen, geen feestjes meer 

bouwen, niet meer naar school,… Ons leven viel voor even een beetje stil. 

Alle leiding hoopte nog steeds op het organiseren van een volwaardig, leuk kamp, waarin we zeker bereid 

waren om alle nodige maatregelen te treffen. 

Begin mei kregen we het goede nieuws van de Veiligheidsraad: de jeugdkampen mogen doorgaan! We 

sprongen een gat in de lucht (jullie hopelijk ook!!!!) maar we realiseerden ons al snel dat dit geen eenvoudige 

opdracht zou worden voor de leiding, leden en ouders. 

Dit allemaal op voorwaarde dat we bubbels van 50 leden, inclusief leiding, zouden creëren. Om deze 

voorwaarde te kunnen naleven en omdat wij een erg grote Chiro zijn, hebben wij helaas moeten beslissen om 

onze Tsjoepkes en Speelclub niet te kunnen laten meegaan. Dit was een moeilijke beslissing met erg 

veel spijt in ons hart maar we hopen dat u, als ouder, enigszins die beslissing kan begrijpen. 

De leiding van de Tsjoepkes en Speelcub gaan wel mee op kamp. Zij zullen instaan voor de hygiëne en zullen 

in het oog houden of iedereen de correcte maatregelen hanteert. 

We lieten de moed niet zakken en besloten er volledig voor te gaan. We gingen op zoek naar tips, advies bij 

Chiro Nationaal, bij onze gewestleiding, de gemeente,… en konden een mooi, realistisch logboek uitwerken 

voor dit speciale, nu al onvergetelijke 😊, kamp. 

Wij zijn er ons van bewust dat wij een grote verantwoordelijkheid dragen over uw kinderen. Wij willen jullie, 

ouders, dan ook beloven dat wij de beste zorgen zullen voorzien voor uw kinderen. We zijn alvast blij dat de 

inschrijvingen heel snel binnenstroomden en willen jullie alvast bedanken voor het vertrouwen! 

Gezondheid en hygiëne zullen centraal staan. Wij vragen om ons te melden wanneer uw kind 

symptomen heeft/gehad heeft van COVID 19. Deze personen kunnen helaas niet mee op kamp. Behoort uw 

kind tot een risicogroep, dan dient u formulier in bijlage in te vullen. 

Aangezien dit kamp helemaal anders zal verlopen dan andere kampen, willen wij u uitgebreid alle informatie 

meegeven. Wanneer u nog bijkomende vragen hebt, twijfel dan zeker niet om contact op te nemen 

met de (hoofd)leiding. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Het concept van de 3 ‘bubbels’ 
Omdat de nationale Veiligheidsraad begin mei besliste dat het kamp mocht doorgaan, op voorwaarde 

dat er bubbels van 50 leden, inclusief leiding, zouden gecreëerd worden, gingen we hiermee aan de 

slag. 

Concreet betekent dit het volgende: 

- Bubbel 1 bestaat uit de Rakwi’s, hun leiding en de Tjoepkesleiding 

- Bubbel 2 bestaat uit de Keti’s, Aspi’s en hun leiding 

- Bubbel 3 bestaat uit de Tito’s, hun leiding, de Speelclubleiding en de kookouders 

Iedere bubbel zal het aantal van 50 personen niet overschrijden. De bubbels zullen alles apart 

doen: slapen, eten, afwassen, de toiletten gebruiken, groet aan de vlag,… Op deze manier zal er geen 

contact zijn tussen de verschillende bubbels, waardoor we het risico op besmetting zo klein mogelijk 

houden. Ook gebruikt iedere bubbel zijn eigen materiaal. 

Iedere bubbel heeft een bubbelverantwoordelijke, een leiding die alles van zijn/haar bubbel zal 

opvolgen en een EHBO verantwoordelijke, een andere leiding die telkens verantwoordelijk zal zijn 

voor het meten van de koorts, opvolgen van symptomen, contacten,… 

 

2. Kampreglement/veiligheidsmaatregelen 

- De bubbels mogen niet in contact komen met elkaar. Dit zal nauw opgevolgd worden door de 

bubbelverantwoordelijke. Wanneer een lid toch bewust contact zoekt met een andere bubbel, zal die 

persoon hierover een opmerking krijgen. 

Gebeurt dit nog, wordt een sanctie overwogen. 

 

- Wanneer de afstand tussen de bubbels in bepaalde situaties niet kan bewaard worden, dienen deze 

personen een mondmasker te dragen. Wij vragen om aan uw zoon of dochter minstens 2 

mondmaskers mee te geven.  

 

Regelmatig worden de handen gewassen/ontsmet. De handen worden afgedroogd met papier en niet 

met handdoeken. 

Wij vragen om uw kind, indien mogelijk, een klein flesje handgel mee te geven. 

 

- Indien je moet niezen, doe je dit in je elleboog. 

- Het gezicht wordt zo weinig mogelijk aangeraakt.  

 

- Indien je je ziek voelt, meld je dit direct. De EHBO verantwoordelijke neemt dit verder op. Indien er 

symptomen van COVID 19 zijn, wordt die persoon in quarantaine gezet in de voorziene ruimtes.  

 

- Fysiek contact wordt zoveel mogelijk beperkt, ook in uw eigen bubbel. 

- 1 persoon = 1 matras  

 

- Volgende zaken zijn verboden: 

o Drank van alcoholische aard  

o Drugs (hard, semi-hard of soft!) Als wij vaststellen dat iemand drugs gebruikt op kamp, wordt 

hij/zij onverbiddelijk naar huis gestuurd. Tevens zijn wij ook verplicht het PISAD te verwittigen, 

want wij hebben een charter ondertekend.  

o Sigaretten, tabak, blaadjes, aansteker, …  

o Wapens (M16’s, Kalasjnikovs, zakmessen…)  

o Zwart geld (zakgeld dus, tenzij anders aangegeven door de groepen zelf) 

o Snoep!!!!!!!!!!!!!!!!!  

o Consoles, mp3-speler, IPod, …  

o Condooms WANT 1 BED = 1 PERSOON!         

o GSM    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Indeling slaapruimtes 

Om jullie helemaal gerust te stellen, willen wij graag nog even een visueel beeld geven over het verdelen 

van de slaap- en eetruimtes. Zo zal u zien dat er geen contact zal zijn tussen de verschillende bubbels. 

De kampplaats is verdeeld in 2 verschillende delen: ‘Side’ en ‘Zuid’. 

- Side 

Side bestaat uit gelijkvloers en verdiepingen: 

 

• Gelijkvloers:  

Eetruimte bubbel 2 (Aspi’s en Keti’s) 

Sanitair rechtsboven is voor bubbel 2  

Noodtrap is voor Tito’s en kookouders (trap op grijs vlak) 

De toiletten rechtsonder zijn enkel voor Tito’s  

 
• De verdiepingen 

Slaapruimte bubbel 3 (verdieping +1) 

Slaapruimte kookouders (verdieping +2) 

Eetruimte voor de Tito’s (dagzaal verdiep +1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zuid 

Dit gebouw is volledig voorzien voor de Rakwi’s (bubbel 1) 

Het sanitair gedeelte, dagzaal, kamers worden voorzien voor exclusief gebruik voor de Rakwi’s.  

Het toilet voor mensen met beperkingen wordt ingezet als quarantaineruimte indien er een lid van 

deze bubbel met de symptomen van Covid-19. 

- De 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAAR GAAN WE HEEN? 
Vorig jaar trokken we met alle superhelden en FC De Kampioenen fans richting Buizingen! Dit jaar worden we 

welkom geheten in het verre Essen. 

Hier enkele gegevens over de kampplaats en haar omgeving: 

✪ De kampplaats heet ‘De Caernhoeve’ en bevindt zich op 150 km van Chiro Ruien 

✪ Een schitterende gelegen bivakplaats omgeven door een groot, groen terrein, speelruimtes, 

tentengrond, slaapzalen, eetzalen, sanitair blok, keuken, …  

Ben je benieuwd waar we naartoe gaan? Neem dan zeker een kijkje op de website: 

https://zelfkook.cjt.be/nl/detail/2204030201/caernhoeve-volledig#. 

Omwille van de maatregelen, zullen de Rakwi’s en Tito’s in bedden, binnen slapen en slapen de Keti’s en 

Aspi’s in tenten. 

 

Op gebied van technologie keren we, op Chirokamp, eventjes terug in de tijd. Bovendien wordt er ook van alle 

leden verwacht dat ze hun gsm/smartphone thuis laten. Via sms’jes kunnen ouders hun kroost dus niet 

bereiken. Maar hé? Wat is er leuker dan een zelfgeschreven brief te mogen ontvangen!? Een brief met tekst, 

tekeningen, mopjes, gebeurtenissen, foto’s… die jaren nadien nog steeds een mooi plekje heeft op de kamer.  

Schrijf dus zeker eens een briefje of stuur een kaartje op! De leden (en ook de leiding) vindt het heel tof 

dit te mogen ontvangen. Vraag het ook eventueel rond in de familiekring of bij vrienden. Het is niet plezant 

wanneer een kind geen post krijgt, en zijn/haar vriendjes wel. Dit leidt vaak tot heimwee en huilbuien, boe!  

Het adres: 

Chiro Ruien t.a.v. (naam kind(eren)) + afdeling 

      Schanker 70 

      2910 Essen 

 

Wil je voor het kamp begonnen is meer informatie? Gelieve je te richten tot de leiding van de groep waarin 

je kind zich bevindt. Voor vragen of noodgevallen tijdens het kamp zelf, kan je altijd terecht bij de 

hoofdleiding.. Hun nummer, en dat van de leiding, is te vinden op het einde van dit boekje. Indien je het 

antwoordapparaat treft, gelieve dan iets in te spreken, na de biep! Wij bellen jou dan zo snel mogelijk terug. 

 Het is niet de bedoeling om ons op te bellen omdat je benieuwd bent hoe je kind het stelt, … Geen 

nieuws, goed nieuws, toch? Bij noodgevallen contacteren wij u onmiddellijk.  

 

Geen nood, ook dit jaar zullen wij onze Facebookpagina ‘Chiro Ruien’ up to date houden en jullie dagelijks 

(dat proberen we toch) te verrassen met leuke foto’s van jullie zoon of dochter! 

We willen ook meegeven dat activiteiten waarbij de leden in contact komen met derden, zoveel mogelijk 

vermeden worden. We hebben dan ook beslist dergelijke activiteiten zoals dagtocht, 2 daagse,… af te lassen. 

Ook zal er geen thematoneeltje plaatsvinden iedere avond. Dat mag je natuurlijk niet tegenhouden om je te 

verkleden! 

  

   

 

 

 

https://zelfkook.cjt.be/nl/detail/2204030201/caernhoeve-volledig


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET VERTREK 
 

De bagage dient gebracht te worden op dinsdag 30 juni (zowel voor de Rakwi’s als +12) tussen 18u en 

19u naar de parking aan de Chiro.  

Iedereen (ouders, leiding en +12 leden) dienen hierbij een mondmasker te dragen!! 

De temperatuur zal hier voor de eerste keer gemeten worden bij de leden. Heb je koorts? Dan nemen we 

jouw valies niet mee.  

De bagage zal kunnen afgegeven worden per bubbel, dat wil zeggen dat er een scheiding zal zijn 

tussen de bagage van de Rakwi’s, Tito’s,… Enkel de leiding behorende tot die bubbel zal de bagage 

aannemen. 

Wij vragen hierbij om de bagage snel af te zetten en niet te blijven plakken. Zo hebben er zo weinig 

mogelijk personen contact met elkaar. 

Omdat we met een grote groep zijn en 3 aparte bubbels vormen, beslisten we het openbaar vervoer zo veel 

mogelijk te vermijden. We kozen er daarom voor om ons met de bus te verplaatsen naar de kampplaats. 

 

1. Vertrek voor de +12 op 1 juli 

Alle Tito’s, Keti’s en Aspi’s worden verwacht op de parking om 8u, opnieuw met een MONDMASKER 

AAN. 

De temperatuur zal hier voor de tweede keer bij alle leden gemeten worden. Heb je koorts? Dan kan en mag 

je niet mee op kamp. 

Ook hier vragen we aan de ouders om snel afscheid te nemen, zodat er zo weinig mogelijk contact is met 

andere bubbels of ouders. Aangezien er 2 bussen worden ingeschakeld omdat er 2 aparte bubbels zijn, zullen 

er ook 2 aparte ingangen zijn. Dit zal aangeduid zijn. 

De medische fiches en identiteitskaarten worden afgegeven aan de leiding, dit in een afgesloten 

plastiek zakje per persoon! Indien uw kind behoort tot een bepaalde risicogroep, dient dit zeker vermeld te 

worden.  

Iedereen dient een lunchpakket mee te nemen en een herbruikbare drinkfles (van de Chiro) voor de 

middag. Deze zullen worden opgegeten bij aankomst in Essen. 

Alle kampregels, veiligheidsmaatregelen worden die dag toegelicht door alle bubbelverantwoordelijken.  

 

2. Vertrek voor de Rakwi’s op 4 juli 

Alle Rakwi’s worden om 8u verwacht op de parking. Een mondmasker is niet verplicht bij – 12 

jarigen, wel aan te raden. 

De temperatuur zal hier voor de tweede keer bij alle leden gemeten worden. Heb je koorts? Dan kan en mag 

je niet mee op kamp. 

Ook hier vragen we aan de ouders om snel afscheid te nemen, zodat er zo weinig mogelijk contact is met 

andere ouders.  

De medische fiches en identiteitskaarten worden afgegeven aan de leiding, dit in een afgesloten 

plastiek zakje per persoon! Indien uw kind behoort tot een bepaalde risicogroep, dient dit zeker vermeld te 

worden.  

Iedereen dient een lunchpakket mee te nemen en een herbruikbare drinkfles voor de middag. Deze 

zullen worden opgegeten bij aankomst in Essen. 

Alle kampregels, veiligheidsmaatregelen worden die dag toegelicht door alle bubbelverantwoordelijken.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE BAGAGE 
Ik ga op Chirokamp en ik neem mee… 

Probeer op elk kledingstuk EN schoenen de naam + achternaam van je zoon/dochter te zetten!!! 

Dit verkleint de berg verloren voorwerpen; die precies elk jaar groter wordt! 

✓ Chiro-uniform HOEFT NIET in de valies, dat mag/moet je AAN hebben bij het vertrek. 

✓ Voor iedere dag vers ondergoed (plus paar reserve – voor waterspelletjes of eventuele accidentjes) 

✓ Zelfde voor kousen 

✓ Zomerkledij (kleren die vuil mogen zijn) 

✓ Warme kledij voor regenachtige dagen en ’s avonds (kleren die vuil mogen zijn) 

✓ Regenjas (K-way) 

✓ Pyjama 

✓ Toiletgerief (zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta, scheerschuim, washandjes, …) 

✓ Handdoeken 

✓ Stevig en sportief schoeisel (min. 2 paar. Zo kan je het ene nat maken terwijl het andere droogt) 

✓ Pet of zomerhoedje (want wij spelen altijd buiten) 

✓ Zwemgerief/zonnecrème!!!/handdoek/slippers 

✓ Zakdoeken 

✓ Linnenzak (voor je vuile kleren) 

✓ Zaklamp 

✓  Voor de Rakwi’s: waterpistool (met je naam op!) en witte t-shirt om te beschilderen 

✓ Voor Rakwi’s en Tito’s: matrasbeschermer, slaapzak en kussen 

✓ Voor Keti’s en Aspi’s: veldbed/matras, slaapzak en kussen 

✓ Favoriete knuffelbeer 

 

EXTRA dit jaar: 

✓ Doos papieren zakdoekjes 

✓ 1 potje handgel 

✓ Minstens 2 mondmaskers 

✓ Herbruikbare drinkfles die gekenmerkt is met naam én afdeling 

Zoals jullie weten, hebben wij coole, knalrode gepersonaliseerde drinkflessen laten maken van de 

Chiro. Wil jij zo een exemplaar mee op kamp? Je kan er op 30 juni, bij het brengen van de valiezen, 

nog eentje kopen voor de prijs van €5! 

 

 

 

 

 

✓ Drank van alcoholische aard 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons kamp stond, zoals andere jaren, gepland te eindigen op 11 juli. Helaas kregen wij een berichtje van de 

kampplaats dat wij een dag vroeger het terrein zullen moeten verlaten, nl op 10 juli. Dit omdat zij alles 

voldoende willen kunnen reinigen voor de volgende groep aankomt. 

We begrijpen deze keuze zeker maar het maakt het er niet makkelijker op. Omdat wij opnieuw liever het openbaar 

vervoer willen vermijden, vragen wij om uw kind(eren) te komen halen op vrijdag 10 juli in Essen. 

We weten het, het is niet bij de deur. Met een beetje geluk kunnen jullie er nog een daguitstap van maken 😊 

Wij vragen om jullie zoon of dochter te komen halen tussen 10u en 12u. Hierbij is het erg belangrijk dat 

jullie wachten aan de straat, met een afstand van 1,5 meter per gezin. Gelieve ook met zo weinig 

mogelijk leden van het gezin uw kind te komen halen. 

Een bubbelverantwoordelijke zal u komen halen en zal u begeleiden naar de kampplaats, waar uw 

kind in zijn/haar bubbel op u aan het wachten is. 

Wij zullen de fiches en identiteitskaart meegeven met de leden om zoveel mogelijk contact te vermijden. 

Wij vragen om zo snel mogelijk opnieuw te vertrekken en de aangeduide routes te volgen om het terrein te 

verlaten. 

 

                                                                     

PRIJSKAARTJE 
Wat de prijzen betreft, kiezen we voor dezelfde prijs als vorige jaren. We willen, ondanks de maatregelen 

omwille van het virus die we zullen moeten nemen, de prijs niet veranderen.  

Weet wel dat, wanneer de bubbels van elke 50 personen, vol zijn, wij leden moeten zullen weigeren. Dit zouden 

we heel erg jammer vinden maar we kunnen hier helaas niet aan onderuit. 

Dit zijn de prijzen voor het kamp te Essen: 

Rakwi’s: €130 

Tito’s: € 150 

Keti’s: € 150 

Aspi’s: € 150 

Overschrijven kunnen jullie op het volgende rekeningnummer: BE72 8002 1762 3016 

Overgeschreven met vermelding van naam en afdeling & een bevestiging gestuurd naar Guillaume 

(0497/32 22 45) = ingeschreven! 

Geen goedkope kost, dat weten we zelf ook wel. Maar er wordt wel degelijk gerekend en gepuzzeld! De volledige 

kampplaats moet worden betaald, materiaal aangekocht. Er zijn drie maaltijden per dag (waarvan één heerlijke 

warme platdujour), alle dagen een vieruurtje en limonade, … Ook vervoer, een uitgebreide EHBO-koffer, water en 

elektriciteit zijn niet gratis. 

Wanneer je via je ziekenbond het Chirokamp ingeeft, krijg je vast een deeltje terugbetaald. Kom een stempel 

vragen bij de leiding en geniet van dat extra beetje korting! 

Nogmaals: aan het kamp maken wij zeker geen winst, integendeel, wat ouders hier betalen, leggen wij minstens 

nog eens met de kas er bij! We zullen dit jaar enorm moeten toesteken vanuit onze kas maar omdat het voor 

iedereen een vreemde en moeilijke situatie is, stellen we voor om het democratisch te houden voor onze leden. 

TERUGKOMST 



  

BIKKE, BIKKE, BIK! 
Onze lieve kookouders: Chantal, Jean-Paul, Christelle, Jef, Martine en oud-leidsters Silke De Moor, 

Sora Bodyn en Evy Bonte zijn van de partij! Al jaren zijn ze een vaste waarde bij Chiro Ruien, waarvoor wij 

hen nogmaals hartelijk willen danken! Jullie vullen niet alleen onze buikjes elke dag met de lekkerste kost, jullie 

staan de leiding ook op elk moment bij!  

Dit jaar zal ook voor hen een speciaal kamp zijn, een echte uitdaging! Wij mogen ons ‘pollekes’ kussen met 

zo’n top kookouders. We konden alvast op heel wat steun van hen rekenen de voorbije weken. 

Wat eten we zo allemaal op Chirokamp? Wel, alleen maar geweldige dingen die iedereen zeker lust! Balletjes in 

tomatensaus, WAP, BBQ, frietjes, spaghetti, macaroni,  lekkere soep (met sliertjes?), croque monsieurs, 

boterhammen met choco, ijsjes, enzovoort! 

’s Morgens is er een ruime keuze aan dranken (melk, chocomelk, fruitsap, water, koffie) en boterhammetjes met 

choco, confituur, speculaas en ook cornflakes.  

’s Middags eten we meestal lekkere boterhammetjes met kaas, hesp, salami, hespenworst, rauwe groentjes, 

soep en eens croque monsieurs.  

Als 4-uurtje voorzien onze koks altijd wat lekkers. Dit jaar zorgen we er voor dat het gaat om vooraf ingepakte 

koekjes of fruit die niet versneden werd. 

’s Avonds eten we warm! We worden nogal goed verwend, hé, door die kookouders van ons?! 

Indien jouw kind een allergie heeft aan een bepaalde voedingsstof gelieve dit duidelijk te vermelden op de 

medische fiche! Die geven we dan de eerste kampdag aan onze kookouders, zo kunnen ze rekening houden met 

jouw spruit. Zij maken dan bijvoorbeeld een beetje puree  zonder melk, voorzien sojamelk/amandelmelk/… bij 

het ontbijt, bieden waterijsjes i.p.v. vanille-ijs aan, etc…  

Weet wel: een allergie is niet gelijk aan iets niet lusten! 

Extra: wanneer je voor zo’n groep leden moet koken, heb je natuurlijk ook veel en groot kookmateriaal nodig. 

Daarom organiseren onze kookouders elk jaar een koekenkaarting! Met de winst kopen ze kook- en 

spelmateriaal aan. 

 

                                      



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSJOEPKES- EN SPEELCLUBKAMP 

Omdat wij de moeilijke beslissing moesten maken om onze 2 jongste groepen niet mee te laten gaan op kamp, 

willen wij toch tegemoet (proberen te) komen met een 3daagse dagkamp voor de Tsjoepkes en de Speelclub. 

Wat houdt dit in? De Tsjoepkes- en Speelclubleiding zal tal van leuke activiteiten voorzien, dit op ons eigen 

Chiro terrein in Ruien. We blijven natuurlijk niet alleen ter plaatse! Een uitstapje naar het Kluisbos of naar de 

Fruitige Speelweide staat zeker op de planning. 

✓ Wanneer vinden deze dagkampen plaats? 

De Speelclub is welkom van maandag 13 juli tem 15 juli. 

Voor de Tsjoepkes is dit de periode van maandag 20 juli tem woensdag 22 juli. 

 

Omdat wij iedere dag dezelfde bubbel willen behouden, vragen wij om niet één of 2 dagen 

te komen, maar alle 3. 

 

 

✓ Hoe laat worden jullie verwacht? 

De dagkampen starten om 8u30 en eindigen om 17u. Jullie zoon of dochter mag afgezet worden en 

afgehaald worden vooraan aan zaal Volkswelzijn. Daar zullen wij iedere dag de aanwezigheden 

noteren. 

 

Op woensdag 15 en 22 juli voorzien wij ’s avonds frietjes en frikandellen, dus vragen wij om de 

leden te komen ophalen om 19u. 

 

 

✓ Wat brengen jullie mee? 

Jullie brengen iedere dag een eigen picknick en drinken (in drinkfles met jouw naam op) mee. 

Wij voorzien een vieruurtje en drankje. 

Op de laatste avond, telkens op woensdag, voorzien wij frietjes. Iets om naar uit te kijken 😊 

Wanneer er speciale kledij of schoeisel nodig is, brengt de leiding jullie hiervan nog op de hoogte. 

 

 

✓ Hoeveel kost dit? 

De kostprijs voor deze 3 leuke, spannende, coole dagen is €15. Inbegrepen: vieruurtje, drankje en 

frietjes. We vragen dit bedrag op de 1e dag cash mee te geven aan uw kind. 

 

 

✓ Hoe schrijf ik in? 

Omdat wij graag weten wie er allemaal aanwezig zou zijn, vragen wij om een berichtje te sturen om 

uw kind in te schrijven. Zo kunnen wij aangepaste activiteiten voorzien en weten wij hoeveel frietjes er 

voorzien moeten worden. 

Om je in te schrijven, stuur je een berichtje naar: 

- Leidster Jitske voor de Speelclub: 0494/70 15 30 

- Leidster Lore voor de Tsjoepkes: 0471/22 19 16 

 

 

 



 

 

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: 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

GSM-NUMMERS 

Tjoepkes 

Torben Vandenhende: 0468/35 94 08 

Lore Messiaen: 0471/22 19 16 

Linde Muylaert: 0499/72 54 66 

 

Speelclub 

Clémence Pauwels:0484/11 09 06 

Bartel Busschaert: 0471/41 09 05 

Jitske Meuret: 0494/70 15 30 

 

Rakwi’s 

Febe Van den Abeele:0499/07 72 58 

Eva Gouwy: 0478/18 44 71 

Lana Messiaen: 0473/60 16 72 

Wodan Tas: 0487/68 82 27 

 

Tito’s 

Laura Desmet: 0471/62 62 69  

Maxime Willequet: 0471/07 25 45 

Silke Maes: 0470/51 39 94 

Jarne Meirlaen: 0473/36 58 55 

 

Keti’s 

Baptist Huysman: 0471/79 44 77 

Arno Baert: 0475/47 93 65 

Simon Tack: 0478/49 44 17 

 

Aspi’s 

Brent D’Haese: 0471/02 35 86  

Guillaume Drappier: 0497/32 22 45 

 

 



MEDISCHE GEGEVENS: verplicht af te geven bij vertrek in plastiek zakje 
(samen met ID en medicatie) 

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 geneesmiddelen: 

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

 

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

 

□ allergie voor bepaalde stoffen: □ 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 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

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

 

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

EXTRA ONDERDEEL: CORONA 

Behoort de deelnemer tot een risicogroep of is er sprake van een chronische aandoening?  

Je kan informatie vinden over wie tot de risicogroepen behoort via deze webpagina. 

(https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerplannen/bijlagen-zomerplannen)  

 

c Ja, namelijk ………………………  c Neen  

 

Indien JA, is er toestemming van de arts en/of ouder om deel te nemen aan het aanbod? 

 

c Ja     c Neen  

 

 

https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerplannen/bijlagen-zomerplannen


Ik geef als ouder/voogd mijn toestemming om wanneer er snelle reactie nodig is 

 

c rechtstreeks contact op te nemen met de huisarts van mijn kind  

 

c mijn kind 1 dosis paracetamol toe te dienen in geval van pijn of koorts.  

 

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.  

Door deze medische fiche in te vullen (en te ondertekenen) erken je als ouder/voogd ook jouw 

verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat COVID 19 geen kansen krijgt deze zomer. Je respecteert 

de deelnamevoorwaarden, de afspraken rond bubbels en het niet mixen van bubbels, de afspraken 

wanneer een kind ziek wordt tijdens het aanbod… 

 

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

 

Handtekening(en) 

 

 

 

 

 

 

 

 


