
 

 

 

 

 



 

1 
 

Woordje van de hoofdleiding 
 

Beste mama’s en papa’s 

Lieve Chirogrieten 

 

Nu het Chirojaar op zijn einde loopt, is het tijd om af te tellen tot de tien meest fantastische dagen van 

het jaar, het Chirokamp! Ook dit jaar trekken we er met z’n allen tussenuit om een onvergetelijke tijd 

te beleven. De leidsters zijn al een aantal maanden bezig met de voorbereidingen zodat iedereen tien 

dagen ten volle kan genieten. Ravotten in de modder, gekke verkleedpartijtjes, zotte spelletjes spelen 

en nog zoveel meer! Samen met Donna, Rosie, Tanya en Sophie geven we er in Heusen-Zolder een lap 

op. 

Daarnaast nemen wij ook een knotsgekke en getalenteerde keukenploeg mee om iedereen elke dag 

te voorzien van een ongelooflijke maaltijd. Tien dagen lang zullen onze buikjes goed gevuld worden. 

Volgens de maatregelen betreffende COVID-19 zouden we het Chirokamp dit jaar kunnen laten 

doorgaan in één bubbel waar zowel leden, leidsters en keukenploeg deel van mogen uitmaken. Indien 

dit toch nog zou veranderen, brengen wij jullie zo spoedig mogelijk op de hoogte. Verder in het 

kampboekje vinden jullie heel wat informatie terug over het verloop van het kamp. 

Graag willen wij bij deze de leidingsploeg, de keukenploeg, de VB, maar vooral ook de ouders bedanken 

voor het vertrouwen dat jullie in ons hebben en de steun die we het afgelopen jaar hebben mogen 

ontvangen! 

Niet alleen wijzelf, maar ook de andere leidsters staan al te popelen om met iedereen op kamp te 

vertrekken! Ben je nog niet overtuigd of zit je nog met vragen? Blader even door het kampboekje en 

contacteer ons gerust voor verdere vragen. 

 

Groetjes 

Anke Van Sande 

0473/80.78.45 

Nena Saerens 

 0483/11.33.83 
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Woordje van de VéBé 
 

EINDELIJK!!! Het mooie weer heeft zijn weg gevonden naar België. We kunnen dus chillen op onze 

billen in de tuin en genieten van de zon, mooie zomeravonden op het terras, BBQ’s, … . En de meisjes 

van Sonneveld kunnen ook beginnen dromen over het kamp in augustus. Het is bevestigd dat de 

jeugdkampen mogen doorgaan. Geen tijd te verliezen dus. Begin maar al lijstjes te maken van wat er 

allemaal mee moet in de valies. Wat zeg ik, voorzie maar twee valiezen, want er moeten altijd extra’s 

mee die het net dat tikkeltje specialer maken. Ja, meisjes, dat wordt weer 10 dagen ravotten, 

verkleden, meegaan in de zotte verhalen van de leidsters, nachtje door doen om dan een dutje doen 

tijdens de platte rust, ‘s morgens, ’s middags, ’s avonds en soms ook al eens ’s nachts jullie buikje rond 

eten (want aan diëten doen we niet mee op kamp      ). Jullie kunnen weer 10 dagen plezier maken, 

weg zijn van alle zorgen en genieten van alles wat er op je afkomt. Dat willen jullie toch voor geen geld 

van de wereld missen! 

Achter de schermen wordt er al hard gewerkt en worden alle voorbereidingen getroffen om alle 

meisjes 10 zotte dagen te laten beleven. De keukenploeg bereidt alle gangen voor om jullie buikjes te 

vullen, daar mogen jullie zeker van zijn. En de leidsters zijn al hun zotte ideeën aan het uitwerken, 

zodat iedereen zich amuseert. Het enige waar jullie mee kunnen helpen, is jullie inschrijven en 

meegaan. 

Ook jullie, ouders, kunnen uitkijken naar 10 dagen rust. Als jullie kleine pruts voor het eerst meegaat 

op kamp  is het heel normaal dat je je af en toe afvraagt hoe ze het daar stelt. Maar neem het van mij 

aan, ze zal zich rot amuseren. Elke dag opnieuw= 100% fun en al die leuke en mooie momenten zal ze 

delen met vriendinnen. ’s Nachts zal ze in dromenland vertoeven en nagenieten van alles wat ze die 

dag heeft meegemaakt.  

Iedereen zal het naar zijn zin hebben in Heusden-Zolder. Zoals elk jaar weer slagen heel wat mensen 

er in om deze 10 dagen kamp om te toveren tot iets uitzonderlijks waar ze later nog veel over zullen 

vertellen! 

Als er toch nog vragen zouden zijn, stuur mij gerust een berichtje, een mailtje of bel me even op. Ik 

ben te bereiken via isabelle.duquenne@yahoo.com of 0494/16.72.70 

 

Liefs 

Isabelle Duquenne 

  

mailto:isabelle.duquenne@yahoo.com
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Woordje van de kampkeuken 
 

 

“Gimme, gimme, gimme een kamp met vogelnestjes, rijst met pittavlees en af en toe een vijfde 

maaltijd!” Dat horen we de meisjes van Chiro Sonneveld de laatste weken door de Lebbeekse straten 

zingen. En of we zin hebben om ons de komende 10 dagen achter de kookpotten van deze Mamma 

Mia-bende te zetten! Wij zijn free, take a chance on me!  

Ook dit jaar gaan we misschien opnieuw creatief uit de hoek mogen komen met verschillende kleuren, 

plastiek bakken en toegekende plaatsjes in de koelcel om al die bubbels uit elkaar te houden. Gelukkig 

is ons keukenassortiment uitgebreid genoeg om iedere bubbel te voorzien van voldoende kommen en 

wapens om al die hongerige mondjes te voeden. Ook wij waren in de afgelopen maanden al volop 

bezig met de voorbereidingen voor 10 dagen keukenpret waaronder emblemen knippen, de friteuse 

(aka Berta) opblinken en het opmaken van de menu met maar liefst 600kg aardappelen, 252 liter melk 

en 996 eieren. Wist je dat er veel vitaminen en mineralen zitten in eieren? Alleen maar gezonde kost 

dus! En ja, de huisgemaakte chocomousse en pannenkoeken zijn nodig als brandstof om te kunnen 

klefferen en klauteren in de bossen van Heusden-Zolder. Een noodzakelijk kwaad dus op onze menu!  

Naast het kokkerellen kijken we er uiteraard ook ontzettend naar uit om de vuile spelen te mogen 

aanschouwen, de oudste groepen te zien vertrekken op tweedaagse (en ze te gaan depaneren in nood) 

en om alle dancing queens te zien shaken op de melodie van de kampdans die we 2 maanden na ’t 

kamp nog staan te neuriën in onze eigen keuken. Na een hele kampdag toch wel wat te hebben 

gezwoegd en gezweet (geen nood, dit drupt niet altijd in het eten van jullie dochter) vinden we het als 

keukenploeg ook waanzinnig gezellig om de leidsters ’s avonds te mogen ontvangen voor een chipje 

en een drankje. We vragen uiteraard altijd: does your mother know that you’re out? En we sturen ze 

altijd braaf op tijd naar hun bed, maakt u zich maar geen zorgen.  

Net zoals ieder jaar trommelen we graag wat helpers op om te vragen: “Voulez-vous?” Willen jullie ons 
ook dit jaar helpen met het laden en lossen van de camion (en er voor een enkeling ook mee rijden), 
het zetten en afbreken van de tenten en het kuisen van de kampplaats? Ook de bezoekdag – die dit 
jaar opnieuw niet kan doorgaan, maar zeker het vermelden waard is – draait voor een heel groot deel 
op al onze helpers waardoor wij aan het einde van deze toch wel pittige kampdag er niet uitzien als 
onze schotelvodden na 10 dagen Chirokamp. Merci, helpers!  
 
Nice to know: Cindy stuurt naar onze vertrouwde helpers in de komende weken nog een mail uit om 
een planning op te maken. Ben je een nieuw vake of moeke die ons helpersteam graag komt 
vervoegen? Neem dan gerust contact op met Cindy Vanhoomissen (0486/12.24.89 of 
cindy.vanhoomissen@skynet.be).  
 
 
Honey honey, we gaan er weer een lap op geven! Wij zijn al aan het aftellen sinds 21 augustus 2020. 

Hoeveel keer is het nog slapen?  

 

Veel oven-warme groetjes 

De Kitchen Crew 

 

mailto:cindy.vanhoomissen@skynet.be
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Gouden tips 

 
♫ Voorzie je kleine spruit van voldoende spelkledij. Elk jaar moeten we vaststellen dat er 

kindjes zijn die te weinig kledij mee hebben. Stop verkleedkledij in een aparte zak zodat het 
niet tussen de gewone kleren raakt. 
 

♫ Je mag gerust een snoepje meegeven op kamp, maar alle snoepjes zullen in één grote pot 
verzameld worden zodat iedereen kan mee-eten. Achteraf worden alle snoepjes die 
overblijven verdeeld onder alle kindjes van de groep. Wees gerust, elke dag wordt er heerlijk 
gekookt voor uw dochter en wij voorzien zelf ook wat snoepgoed, dus geef alsjeblieft niet te 
veel snoep mee. 
 

♫ Wegens een overvloed aan snoepgoed zijn postpakketten ook dit jaar verboden. Ze zullen 
met de slotformatie worden uitgedeeld. Wij maken natuurlijk uitzonderingen voor spullen 
die vergeten zijn bij het inpakken en per post worden opgestuurd. 
 

♫ Geef een duidelijke adressenlijst mee aan je dochter als ze kaartjes moet versturen of nog 
gemakkelijker, schrijf de adressen vooraf op de enveloppen, vergezeld van een postzegel. Uw 
dochter kan natuurlijk ook kaartjes, postzegels en enveloppen kopen op kamp zelf. Probeer 
het aantal kaartjes te beperken, wij spelen liever buiten! Hierbij doelen we vooral op de 
Prutskes, zij hebben hun rust nodig. 
 

♫ Geef niet te veel zakgeld mee. Dit is enkel nodig voor kaartjes en postzegels (muntgeld is het 
handigste). De portefeuilles van de drie jongste groepen worden zoals elk jaar bewaard door 
onze technische ploeg. Gelieve hun naam duidelijk te vermelden op de geldbeugel. 
 

♫ Vul de medische fiche volledig in en geef deze samen met de inschrijving af. Hun ID en 2 gele 
klevertjes kan je op de dag van het vertrek zelf afgeven. Dit moet ten laatste tegen 1 
augustus aan de leidsters bezorgd worden. 
 

♫ Wij gaan ervan uit dat iedereen voor 10 volledige dagen meegaat op kamp. Voor Chiroleden 
die omwille van herexamens, familiale gebeurtenissen (zoals bijvoorbeeld een overlijden) of 
medische redenen geen volledig kamp kunnen meemaken, voorzien we echter een aparte 
regeling. Voor reizen, andere kampen of cursussen maken we echter geen uitzondering! 
 

♫ Alle Chirogrieten die mee willen gaan op kamp, hebben een uniform nodig. Het uniform 
bestaat uit een rode Chiro T- shirt, een blauw Chirohemd, een Chirorokje of -short, 
donkerblauwe kousen en donkere schoenen. Je kan dit prachtige uniform kopen in De Banier 
(Molenstraat 65, 9300 Aalst) of eens navragen bij de leidsters of er nog tweedehandsstukken 
zijn. 
 

♫ Je kan inschrijven tot zondag 25 juli. Gelieve je aan deze datum te houden zodat wij op 
voorhand weten met hoeveel kinderen we op kamp zullen gaan. Dit is tevens de uiterste 
betaaldatum. Ons rekeningnummer staat verder in dit boekje bij ‘inschrijvingsstrookje’. 
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Ons uniform  
Verplicht te dragen bij het vertrek!
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Kamplied 
Melodie: Waterloo -ABBA 

 

 

 

Hé griet, weet je nog 

die zomer van negenenzeventig 

Hé jij, ook benieuwd 

Hou je dan maar klaar we gaan op pad 

Met ons valies in de hand 

Reizen we door heel het land 

Sonneveld 

Hou je maar klaar want het kamp is daar 

Wees alert 

Want dit kamp wordt een heus concert 

Be prepared 

ABBA-liedjes hoor je heel de tijd 

Chiromeid 

Nee van dit kamp krijg jij geen spijt 

Oh – oh – oh – oh 

Chiromeid 

Van dit kamp krijg je echt geen spijt 

Donna, zo helemaal alleen 

Volg jij je dromen 

Gesteund 

Door de Dynamo’s, haar girlgang die staat 

altijd voor haar klaar 

 

 

 

 

 

 

Plots was daar dochter Sophie, 

Haar vader die kent ze nog niet 

Trouwpartij 

Maar welke vader hoort daar dan bij 

Met hun drie 

Maar ze kennen de clue nog niet 

Paniek alom 

Dat sloeg bij Sky in als een bom 

Chaos daar, en bovenop is ‘t hotel niet klaar 

Whoa, whoa, whoa, whoa 

Op ’t Grieks eiland, daar is toch altijd iets aan 

de hand 

Benieuwd naar dit hele verhaal 

Geef ons dan snel een signaal (JAAAAA) 

Sonneveld, hou je maar klaar want het kamp is 

daar 

Wees alert, want dit kamp wordt een heus 

concert 

Oh - oh – oh – oh 

Chiromeid, nee van dit kamp krijg jij geen spijt 

Ooh, ooh, ooh, ooh 

Chiromeid, van dit kamp krijg je echt geen 

spijt 
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Bivaklied 
 

 

Leven op het ritme van de wind en van de zon,  

zingen op de melodie van bos en beek en bron. 

Slapen met ‘t getrommel van de regen op het dak, 
ontwaken met de morgendauw: we zijn weer op bivak. 

 
Ieder die ons ziet, kijkt raar, 

wat niet kan, dat wordt hier waar. 
Vreemd wordt vriend en klein is groot; 
in onze ploeg valt geeneen uit de boot. 

 
Trek er mee op uit, breek grenzen open; 

samenspel wordt teken om te hopen. 
Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan; 

een nieuwe wereld roept om door te gaan. 
 

Leven op het ritme van de wind en van de zon, 
zingen op de melodie van bos en beek en bron. 

Slapen met ‘t getrommel van de regen op het dak, 
ontwaken met de morgendauw: 

we zijn weer op bivak! 
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Woordzoeker 
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Een dag op kamp 
 

 

8u00   Opstaan!  

 

8u30   Lekker ontbijten. 

 

9u00   Klusjes (de afwas doen, vegen ...). 

 

9u30   Formatie. 

 

10u00   Start van knotsgekke spelletjes. 

 

12u30   Middageten! Nadien doen we nog snel enkele klusjes. 

 

13u30   Platte rust: een halfuurtje rusten en een halfuurtje fluisteren of lezen. 

 

14u30   Start van de spelnamiddag. 

 

16u30   Vieruurtje. 

 

18u30   Avondeten, met liefde bereid door de beste keukenploeg van het land. 

 

20u00   Formatie. 

 

20u15   De Prutskes kruipen in bed. 

 

21u00   Ook de Speelclubbers krijgen een beetje vaak... 

 

21u45   De Kwiks doen hun oogjes toe. 

 

22u00   De Tippers zeggen slaapwel en kruipen in bed. 

 

22u15   De Tiptiens halen hun slaapzakken boven. 

 

22u30  Ook de Aspi’s houden het voor bekeken en zorgen dat het weer rustig wordt in 

Heusden-Zolder. 
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Planning 
 

09/08 Vandaag is het de allerlaatste Chirodag van het jaar. Van 15 uur tot 17 uur overlopen    

we alles eens voor het vertrek, van bivaklied tot formatie. Na afloop kunnen jullie 
mama’s en papa’s de valiezen binnenbrengen tot en met 18 uur. Wees op tijd zodat je 
valies niet tussen het kampmateriaal terechtkomt. 

 

10/08 Het is zover: we vertrekken richting Heusden-Zolder! Jullie dochter wordt om 11u30 

stipt verwacht op de Chiro, want om 12u30 stappen we op de bus onder begeleiding 
van de muziekkapel. Mogen we jullie vragen niet vroeger aan het terrein te komen 
staan? De leidsters zijn namelijk nog volop voorbereidingen aan het treffen. Gelieve 
ook voor de formatie je KIDS-ID af te geven aan het tafeltje van de TP. 

 

20/08 JOEPIE, jullie kleine (of minder kleine) spruit komt terug! Aankomst wordt verwacht 

 rond 15 uur. Voorbije jaren was er ook een kampcafeetje, door de huidige maatregelen 
weet onze vzw nog niet of dit zal kunnen doorgaan komend kamp. Meer info hierover 
volgt op hun facebookpagina en de website.  

 
 

21/08 Jullie valiezen staan op jullie te wachten. Vanaf 16 uur tot 18 uur kunnen jullie deze       

komen ophalen op ons Chiroterrein.  
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Verboden op kamp 
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Valiezenlijst 
 

♫ Veldbed/luchtmatras (enkel de drie oudste groepen) 

♫ Slaapzak 

♫ Kussen 

♫ Hoeslaken 

♫ Pyjama (min. 2) 

♫ Onderbroeken (min. 12) 

♫ Kousen (min. 10 + 2 paar donkerblauwe) 

♫ T-shirts (min. 6) 

♫ Shorten (min. 5)  

♫ Lange broeken (min. 3) 

♫ Truien (min. 5) 

♫ Handdoeken - grote (min. 3) en kleine (min. 5) 

♫ (Wegwerp)washandjes (min. 10) 

♫ Linnenzak  

♫ Toiletzak (bekertje, tandenborstel, tandpasta, kam en/of borstel, rekkertjes, zeep, shampoo 

en muggenmelk) 

♫ Regenjas 

♫ Drinkbus 

♫ Kapstokken (5) 

♫ Wasspelden (5) 

♫ Badpak 

♫ Pet 

♫ Schoenen (min. 2 paar om mee te spelen, pantoffels/slippers + 1 paar stevige stapschoenen 

voor onze dagtocht) 

♫ Tenue voor de vuile spelen (die daarna rechtstreeks in de vuilbak mag) 

♫ Zakdoeken 

♫ Verkleedgerief 

♫ Adressenlijst (eventueel geprinte etiketten) 
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Verkleedgerief 
 

♫  

♫  

♫  

♫  

♫  

 

 

Adres 

 

 

Chiro Sonneveld 
Naam Chirogriet (afdeling) 
Jeugdverblijf Berkenheim 
Pastoor Paquaylaan 127 

3550 Heusden-Zolder 
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! Belangrijk ! 
 

Beste ouders 

Graag zouden wij jullie nog iets meedelen over de luizenplaag waar wij twee jaar geleden op kamp 

mee te maken kregen. Nogal plots stonden we met onze handen in het haar (letterlijk). Vele liters 

luizenshampoo werden aangekocht en alle betrokken leden werden behandeld. Om desbetreffende 

situatie dit jaar te vermijden, zouden we willen vragen om vóór het kamp uw dochter(s) te controleren, 

en indien nodig te behandelen. In het geval dat uw dochter met luizen te maken heeft, wordt verwacht 

dat u zelf luizenshampoo voorziet. Deze kan u afgeven aan de TP. Wanneer wij merken dat leden met 

luizen op kamp vertrekken zonder bovenstaande afspraak na te komen, zal de luizenshampoo, die wij 

hiervoor moeten aankopen, aangerekend worden. 

 

 
Inschrijvingsstrookje 

 

 

Ik, .................................................................. (naam), lid van de.................................(afdeling) ga mee 

op kamp van 10 t.e.m. 20 augustus 2021. Wij maken hier enkel uitzonderingen voor herexamens, 

familiale omstandigheden (zoals een overlijden) of medische redenen. Andere kampen, reizen of 

cursussen zijn geen geldige reden om een deel van het kamp te missen. Hiervoor wordt het bedrag van 

€....... (€140 voor het eerste kind, €120 vanaf het tweede kind) overgeschreven naar Chiro Sonneveld. 

Gelieve uiterlijk voor zondag 25 juli in te schrijven en te betalen.  

Indien u via overschrijving wenst te betalen, kan dit via het rekeningnummer BE44 7835 3152 1045, 
met de vermelding “Bivak 2021 + naam van het kind + afdeling”. 
 
Gelieve hieronder ook aan te kruisen of u al dan niet akkoord gaat met het publiceren van de 
kampfoto’s waar uw dochter herkenbaar zou opstaan. Zet ook zeker uw handtekening erbij, zodanig 
dat wij dit steeds officieel kunnen aantonen. 
 

 

Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord Handtekening 
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Weirkmensjen 
 

Beste ouders  

 

Beste sympathisanten 

 

Hoewel we ervan overtuigd zijn dat we geen mannen nodig hebben, moeten we toch 

toegeven dat een paar spierbundels onmisbaar zijn op een Chirokamp. Al jaren komen de 

“weirkmensjen” (zoals wij ze noemen) onze tenten opzetten en weer afbreken, valiezen in 

en uit de camion laden, helpen op onze bezoekdag, ... We weten dat we met ons gat in de 

boter gevallen zijn en zijn deze mensen dan ook enorm dankbaar. 

 

Doorheen de jaren hebben we al een trouwe bende opgebouwd, maar elk jaar proberen we 

een aantal nieuwe mensen te motiveren om dit team te vervoegen. Als je weet dat 

sommigen al meer dan 40 jaar meegaan, dan is reclame voor dit team volledig overbodig. 

 

Ook stoere mama’s die van aanpakken weten, zijn meer dan welkom. 

 

Als je geïnteresseerd bent om ons een handje te komen helpen, stuur dan een mailtje naar Cindy en 

zij bezorgt je de nodige informatie.  

 

Hopelijk tot dan! 

 

E-mail Cindy: cindy.vanhoomissen@skynet.be 
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Contact 
 

Prutskes 

Dayna Janssens 
Frances De Leebeecke 
Lotte Vergauwen 
Marieke Van den Borre 
Marthe Limbourg 
Scarlet Tirez 

0491/88.17.14 
0472/05.12.06 
0471/83.25.03 
0489/62.46.54 
0470/05.16.42 
0470/32.76.81 

prutskes@chirosonneveld.be 

Speelclub 

Judith De Visscher 
Louise Aelbrecht 
Marie Dujardin 
Melanie Van den Borre 
Sien Scheirlinckx 

0478/17.75.56 
0460/94.43.36 
0472/64.24.87 
0470/95.97.81 
0495/94.00.13 

speelclub@chirosonneveld.be 

Kwiks 

Cato Van Belle 
Jozefien Aelbrecht 
Manon Meskens 
Nona Bosteels 
Olga Eeckhout 

0471/84.68.23 
0498/50.87.13 
0488/81.39.14 
0470/06.31.19 
0486/17.66.84 

kwiks@chirosonneveld.be 

Tippers 

Caitlin Lauwers 
Freya Abbeel 
Jante Saerens 
Lynn Vermeir 

0471/53.66.69 
0476/03.51.91 
0488/33.47.47 
0470/02.04.58 

tippers@chirosonneveld.be 

Tiptiens 

Helene Hiel 
Hendrickje Hiel 
Nena Saerens 

0497/80.67.03 
0475/22.07.29 
0483/11.33.83 

tiptiens@chirosonneveld.be 

Aspi’s 

Amber Van Der Meersch 
Anke Van Sande 
Emma Hiel 

0470/31.98.71 
0473/80.78.45 
0488/09.77.78 

aspis@chirosonneveld.be 

 

 

 

 

 



INDIVIDUELE MEDISCHE STEEKKAART

LET OP!
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.

Met deze Individuele Medische Steekkaart geven ouders alle noodzakelijke inlichtingen over hun 
kind aan de Chiroleiding.  De leidingsploeg zal deze informatie vertrouwelijk behandelen.

IDENTITEITSGEGEVENS VAN HET KIND
Naam ...................................................................................................................................................................................................................... 

Voornamen .......................................................................................................................................................................................................... 

Geboortedatum  ................................................................................................................................................................................................

Straat en nummer .............................................................................................................................................................................................

Postcode en gemeente ...................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer ....................................................................................................................................

Gsm-nummer ouders/voogd ........................................................................................................................................................................

Wie contacteren wanneer ouders niet te bereiken 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 

Als je ’t mij vraagt: 

CHIRO

Chirojeugd-Vlaanderen vzw
Kipdorp 30 | 2000 Antwerpen
[ Tel.]  03-231 07 95  [ E-mail ]  info@chiro.be  [ Site ]  www.chiro.be
[ Ondernemingsnr.]  0415.651.928  [ RPR ] Antwerpen - afdeling Antwerpen
[ Belfius ] BE10 7895 1157 6604



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?

  Ja, namelijk: ...................................................................................................................................................................................................

  Neen

Moet uw kind tijdens het verblijf geneesmiddelen innemen?

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

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

Is uw kind allergisch voor bepaalde geneesmiddelen?

  Ja            Nee          Zo ja: welke? ...........................................................................................................................................................

Is uw kind vlug moe? 

  Ja            Nee

Kan uw kind deelnemen aan sport en spel afgestemd op zijn/haar leeftijd?

  Ja            Nee

Kan uw kind zwemmen?

  Ja            Nee

ANDERE INLICHTINGEN
.................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

Wanneer 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. 

 

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn 

Voornaam en naam

 

Datum

 

Handtekening


