
Asjemenou?! Sjaloom in Friesland! 
Infoboekje buitenlandskamp 

7 juli- 14juli 2017



1. Waar gaan we naartoe? 

Adres + datum 

We vertrekken van 7 t.e.m 14 Juli op buitenlandskamp! Hopelijk sta jij ook al te popelen om er weer een lap op te geven en te 
genieten in Friesland?

Osingahuzen 4 
8621 XD Heeg 
http://trijepeppels.nl/elzenbeam-tot-48-personen/ 
vertrek 

Post  

Je kan bij de kantoren van PostNL terecht voor allerlei postzaken. Brieven naar Friesland worden verstuurd met volgende 
gegevens: 

 Chiro Sjaloom Aalst + groepsnummer + naam van de deelnemer, afdelingsgroep
 DE ELZENBEAM
 Osingahuzen 4 
 8621 XD + Heeg 
 NEDERLAND 

2. Hoe gaan we er naartoe?  

Bus + Vertrek 

• We vertrekken allemaal samen met de bus van Jeka naar Friesland. Het vertrekuur weten we pas 2 weken voor vertrek, 
dus kunnen we nog niet meedelen. Hou dus zeker de laatste weken voor vertrek je e-mail en onze website in het oog! Het zal rond 
de middag zijn normaal gezien. 

• Je mag voor in de busrit zeker en vast een drankje en koekje meenemen, maar morsen is zelf opruimen! De buschauffeur 
voorziet ook tussenstops om een plasje te doen en eventueel een drankje te kopen. De wc mag niet gebruikt worden in de bus. 

3.  Wat nemen we mee?  

Bagage   

Per persoon is slechts 1 koffer of rugzak van max. 20 kg + 1 stuk handbagage (20x30x30 cm) toegestaan. 
De slaapzak mag in een aparte zak meegenomen worden (bij voorkeur geen vuilniszak). Gelieve deze echter niet aan de 
buitenkant van de koffer of rugzak te bevestigen: dit bemoeilijkt het stapelen in de kofferruimte van de bus. 



Individuele bagage 

Papieren & portomonee: 
 - Identiteitskaart, identiteitsbewijs of internationaal paspoort 
 - Medische fiche ( Leidster Anthea ontvangt deze met plezier)  + eventuele persoonlijke medicatie 
 - Formulieren van de mutualiteit: Europese Ziekteverzekeringskaart (EU) World Assistance Card (EuroCross, EuroCall)   
    bij medische verzorging moet je onmiddellijk je mutualiteit contacteren 
ZIE EINDE BOEKJE --> INVULPAPIER 
 
Slaapgerief:
 - Hoeslaken en kussensloop (verplicht, ook voor wie een slaapzak gebruikt !) 
 - Slaapzak of een extra laken (dekens zijn ter plaatse beschikbaar) 
 - Pyjama 

Schoenen:
 - Pantoffels (schoenen binnenshuis dragen brengt alleen maar extra poetswerk met zich mee)
 - Wandelschoenen ( ja, we gaan ook wat stappen) 
 - Eventueel waterschoenen voor wateractiviteiten
 - Makkelijke sportschoenen 

Kledij:
 - Chirotrui + rok: vertrek!
 -(wollen) Trui --> Warme kledij voor bij slecht weer en in de avond! 
 - t-shirts
 - ondergoed
 - zomerkledij (kleedje, rokje,.. ) 
 - lange broek
 - Zwemkledij!! 
 - Regenkledij
 -Voldoende reservesokken waaronder een paar dikke sokken

Toilet: 
 - de pil! 
 - Zonnebril en zonnebrandolie (voor hooggebergte: hoog factornummer!) 
 - Handdoeken & washandje 
 - Tandenborstel, kam, shampoo, zeep 
 - Tampons, maandverband 
 - 
Keukengerief: Iedereen neemt dit mee
 - Keukenhanddoeken
 - Aardappelmesje 

4. Wat nemen we niet mee?
 
 - Alcohol 
 - Drugs
 - Stijltang, krultrang, make-up… we zijn een chiro geen beautycenter ! 
 ! De leiding is niet verantwoordelijk voor eventuele schade van elektronische materialen !  
 
 
 
 



5. Geld 
 
• Een kleine som zakgeld voor eventueel ijsje, drankje,...  ( aangeraden: 10/ 20 euro ) 

• Alle activiteiten zitten in de prijs inbegrepen dus hiervoor moeten jullie niks meer betalen. 

6. Wat staat er op de planning?  

• De exacte planning van alle activiteiten kunnen we nu nog niet meegeven. Deze krijgen we zelf pas 2 weken voor het vertrek. 
De eerste avond krijgt iedereen een persoonlijk planning-blad met alle zotte activiteiten beschreven.

• Ik kan wel al verklappen dat het super zot zal worden! Jullie gaan je zeker niet vervelen! 
 
7. Aspi en tiptiens als leiding
• We hebben met de leidingsploeg beslist dat de leden hun leidingskills mogen bovenhalen en een spel moeten organiseren voor 
de groep. Vraag hier gerust meer informatie over bij je huidige leiding! Spreek dus af met je medeleden van je afdeling om een 
zotte activiteit in elkaar te steken. PAS OP: Je mag niet heel veel extra materiaal meenemen omdat we beperkte bagage hebben, 
bij deze sturen jullie je spel door naar de leiding op 1Juli met materiaallijst! Wees dus creatief!   

Tiptiens: 
• Dag 5: avondspel +- een uurtje spel , wees creatief en maak ons trots! 
• Je mag niet teveel materiaal meenemen: extra materiaal vraag hulp aan je leiding!
• Stuur programma door op: 1juli 

Aspi’s:
• Dag 2: avondspel +- een uurtje spel , wees creatief en maak ons trots! 
• Je mag niet teveel materiaal meenemen: extra materiaal vraag hulp aan hun leiding! 
• Stuur programma door op: 1juli 

8. Eten 
 
• Al het eten wordt gebracht door Jeka zelf. We hoeven het enkel klaar te maken en te smullen!!  
• Zodat alles hiermee vlot verloopt vormen we  kookploegen van 5 mensen : meer info op de eerste avond 
• Zelf snoep meenemen mag maar leiding is niet verantwoordelijk voor verlies, ruzie,..
• Zelf mee te nemen: aardappelmesje en keukenhanddoek 

9. Terugkeer 
Bus 

• 14 Juli komen we terug met de bus en zullen we afgezet worden op onze chirokoer. Het exacte uur kom je nog te weten bij de 
andere uren en planning. 



Chirojeugd-Vlaanderen vzw
  Kipdorp 30 | 2000 Antwerpen
 [ Tel.]  03-231 07 95  [ Fax ] 03-232 51 62
 [ Email ]  info@chiro.be [ Site ] www.chiro.be
 [ PCR ]  000-0150728-87 [ BACOB ] 789-5115766-04

Ouderlijke toestemming
voor een verblijf in het buitenland

Met dit formulier geeft u toestemming aan uw minderjarig kind om deel te nemen 
aan een buitenlandse reis.

Naam van de minderjarige

Naam   
Adres   
postnr.    Gemeente   
Geboortedatum   Geboorteplaats   

Als je’t mij vraagt: 

CHIRO

AutorisAtion pArentAle pour un séjour à l’étrAnger 
Zustimmung der eltern für einen AuslAndsAufenthAlt 

pArentAl AutorisAtion for A stAy AbroAd 
AutoriZAción de los pAdres pArA unA estAnciA en el extrAnjero 

 il permesso pAterno per un soggiorno nel estero

Naam   
Adres   
postnr.    Gemeente   
Geboortedatum   Geboorteplaats   

Verantwoordelijke van de reis

Land    
van  tot  

Bestemming en datum van de reis

Laat dit formulier invullen door de ouder(s) van de minderjarige en laat hen dit wettigen 
door dienst bevolking van de gemeente.  Daarvoor hebben ze én hun eigen identiteits-
kaart én dat van de minderjarige nodig. Neem het formulier mee op de reis.

Vak voor de gemeente
Gezien voor wettiging van de handtekening
Stempel:     Handtekening gemachtigde:

De echtgescheiden of gescheiden levende aanvrager verklaart dat er geen vonnis 
van toewijzing aan één ouder uitgesproken is.
Nummer identiteitskaart    
Handtekening: 

Toewijzing kinderen

Naam   
Adres   
postnr.    Gemeente   
datum   Handtekening: 

Ondertekening

Lorien De Bondt
Brouwerijstraat 26
9300 Aalst

Jette03/10/1997

Friesland- Nederland

7 juli 2017 14 juli 2017



A  
  

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 

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

Chirojeugd-Vlaanderen vzw 
Kipdorp 30 2000 Antwerpen 
      (Tel)  03-231 07 95       (Fax)  03-232 51 62 
(E-mail)  info@chiro.be    (Site)  www.chiro.be 

 

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 Slaapwandelen Allergie voor  bepaalde 

geneesmiddelen: 
Bedwateren 
 

Suikerziekte ............................................................ 

Epilepsie 
 

Allergie voor bepaalde 
voedingsmiddelen: 

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

Hartkwaal 
 

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

Hooikoorts 
 

............................................................
Allergie voor bepaalde stoffen: 

Andere:  

Huidaandoening 
 

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

Reuma ............................................................ ............................................................ 
 
 


 Als je ’t mij vraagt: 

   CHIRO 

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 Slaapwandelen Allergie voor  bepaalde 

geneesmiddelen: 
Bedwateren 
 

Suikerziekte ............................................................ 

Epilepsie 
 

Allergie voor bepaalde 
voedingsmiddelen: 

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

Hartkwaal 
 

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

Hooikoorts 
 

............................................................
Allergie voor bepaalde stoffen: 

Andere:  

Huidaandoening 
 

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

Reuma ............................................................ ............................................................ 
 
 


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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 
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 

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    Neen  Zo ja: welke, hoe dikwijls en hoeveel? .................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................ 
 
Is uw kind vlug moe? 
Ja                 Neen 
 
Kan uw kind deelnemen aan sport en spel afgestemd op zijn/haar leeftijd? 
Ja                 Neen 
 
Kan uw kind zwemmen? 
Ja                 Neen 
 
Heeft uw kind de afgelopen maand last gehad van hoofdluis?  
Ja               Zo ja: wanneer was de laatste behandeling? .................................................................................................. 
    Neen 
 
 
 
Leiding mag - behalve EHBO - niet op eigen initiatief medische handelingen uitvoeren. Zonder toestemming van de ouders mogen ze zelfs 
geen lichte 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 onze zoon of dochter een dosis via de apotheek 

vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen: * 

Ja    Neen 


