
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Bivakamberke  

Ozo 2013 



Beste ouders en liefste leden, 

 

Het einde van het schooljaar is in zicht en spijtig genoeg komt stilaan ook het einde 

van ons Chirojaar eraan. Gelukkig wil dit ook zeggen dat de zomervakantie in 

aantocht is en dat ook ons jaarlijkse BIVAK dichterbij komt.   

Dit jaar zullen we met z’n allen 10 onvergetelijke bivakdagen beleven in Ozo 

(Durbuy)! In dit boekje vinden jullie alle informatie die jullie nodig hebben om op 

kamp te vertrekken. Eind juni of begin juli zal de leiding ook eens langskomen om de 

medische steekkaart en het inschrijvingsformulier op te halen. Alle documenten 

moeten voor 15 juli in ons bezit zijn. 

De kampprijs dit jaar bedraagt: 
145 EUR voor LEDEN (= lidgeld betaald en minimum 8 keer naar de chiro geweest) 

170 EUR voor NIET-LEDEN (iedereen is welkom, neem dus gerust een vriendje, 

vriendinnetje, neefje, nichtje,…mee!) 
90 EUR voor de RIBBELS 

Storten op rekeningnummer 068-8891172-82 

Het Bivak zal dit jaar doorgaan van 3 tot en met 13 augustus 2013. We zullen op 3 

augustus ons kamp starten met een ouderbezoekdag. Dit wil concreet zeggen dat we 

aan de ouders vragen om de leden zelf naar de kampplaats te brengen, waar we 

voor iedereen een warm welkom, een broodje en een drankje voorzien. Op 13 

augustus keren we gezamenlijk met de bus terug naar huis. Voor onze allerkleinsten, 

de Ribbels, start het Bivak op dinsdag 6 augustus en eindigt het op dinsdag 13 

augustus. 

Op de volgende pagina’s vinden jullie de overige praktische gegevens: uur van 
vertrek en terugkomst, adres,…  
 
Voor de goede orde is het belangrijk dat iedereen nog eens op de hoogte gebracht 
wordt van wat nu wel en niet kan op kamp:  
 
-Gebruik van soft- of harddrugs is ten strengste verboden! Bezit of gebruik van drugs 
geeft de leiding het recht om het lid naar huis te sturen.  
 
-Gedrag dat de werking van het kamp ernstig hindert, is ongepast en 
onaanvaardbaar.  
 
- Het is verboden om zelf alcohol mee te nemen op kamp.  
 
-Roken is verboden voor Ribbels, Speelclub, Rakwi’s en Tito’s. Bij Keti’s en Aspi’s 
worden er hieromtrent onderlinge afspraken gemaakt tussen de ouders en leiding. 
 
-Leden nemen zelf geen elektronische apparatuur mee (iPods, gsm’s, game-
materiaal,…)! 



Verder kunnen wij jullie al het thema verklappen……  
 

STRIPVERHALEN ! 
 
We vragen dat iedereen 3 augustus verkleed op kamp toekomt in het thema 
‘Stripverhalen’. Stripverhalen is een breed thema dus… wees creatief!  
Zorg er wel voor dat iets aan je kostuum de kleur heeft van jouw groep!! (Ribbels = 
paars, Speelclub = geel, Rakwi = groen, Tito = rood, Keti = blauw, Aspi = oranje.)  
 
De mensen die ons tien dagen lang van lekker eten en drinken gaan voorzien, zijn 
niemand minder dan Tarras, Linda, Lio, Valérie, Jonas, Shana, Bram en Vanessa. 
Zieke leden kunnen bij Katrien terecht voor een plakker voor de wondjes, zalf voor de 
pijntjes, …  
 
Voor de Ribbels, Speelclubbers, Rakwi’s en Tito’s is het een open kamp. Dit wil 
zeggen dat alle vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes,… ook meer dan welkom 
zijn om mee te gaan op kamp, zelfs al waren ze nog niet ingeschreven of zijn ze in 
het jaar niet naar de Chiro gekomen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Voor de 
Keti’s en Aspi’s zal het een gesloten kamp zijn. Dit wil zeggen dat enkel de leden die 
ingeschreven waren of tijdens het jaar gekomen zijn, mee op kamp kunnen gaan. 
 
Wij kijken er alvast enorm naar uit en wij hopen natuurlijk dat jullie dat ook doen!  
 
Vele Chirogroeten  
 
De groepsleiding en veebees  
 
Karen De Waele        Sven Van Grembergen                Ine De Smet 
 0479/41.63.50                 0473/53.46.70                      0477/20.33.46 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRAKTISCHE AFSPRAKEN  
 
- De medische fiche en het inschrijvingsformulier dienen afgedrukt en ingevuld aan 

de leiding of aan Linda bezorgd te worden voor 15 juli. Op 3 augustus (6 

augustus voor de Ribbels) geef je een kopie van je identiteitskaart en je SIS-kaart 

aan Linda. Voorzie ook 2 kleefbriefjes van de mutualiteit.  
 

- We starten het Bivak met een ouderbezoekdag. Op die manier krijgen jullie de 

gelegenheid om de weide waar jullie oogappels gedurende tien dagen zullen 

verblijven eens te bezoeken. We verwachten alle leden op de kampplaats op 

zaterdag 3 augustus tussen 10.00 en 11.00 uur. Let op, het is minstens anderhalf 

uur rijden! We vragen ook dat iedereen instaat voor het transport van zijn of haar 

eigen bagage. Op de kampplaats kan iedereen genieten van een broodje en een 

drankje. Rond 15.00 starten de activiteiten en nemen de leden voor 10 dagen 

afscheid van papa en mama.  

 

- Het adres van de kampplaats is Ferme de Strasbourg 100 (verlengde van de 

straat ‘Ozo’), 6941 Ozo-Durbuy. Om het adres met een GPS te vinden, kan de 

kampplaats ook in graden ingegeven worden: 50° 22' 15.58", 5° 33' 39.95". Op 

onze chirosite (www.sikambers.be) zal ook de link naar een stratenplan, waarop 

de kampplaats aangeduid is, staan.  

 

- Indien er leden zijn die niet op de kampplaats kunnen geraken, gelieve dit dan 

tijdig te laten weten aan de leiding. Op die manier weten wij of we nog auto’s van 

de leiding moeten inschakelen of kunnen we zoeken naar een andere oplossing.  

 

- Voor de Ribbels vragen we aan de ouders om hen te komen afzetten aan de 

kampplaats op dinsdag 6 augustus. We verwachten iedereen daar omstreeks 

10u. Er zal daar een drankje voorzien worden, de ouders kunnen meehelpen met 

het installeren van hun kleine spruit en we zullen vragen om tegen de middag de 

kampplaats te verlaten, zodat de activiteiten van start kunnen gaan. 

 

- Iedereen krijgt graag eens post op kamp. Brieven kunnen gestuurd worden naar:  

 

Chiro Sikambers  

LUDWIG t.a.v. (naam kind) 

Ferme de Strasbourg 100 

6941 OZO- Durbuy 

 

 
 

 

http://www.sikambers.be/


 
- In geval van nood kan je de kampplaats steeds telefonisch bereiken. De 

groepsleidster, keuken en volwassen begeleiders zijn steeds bereikbaar. 
 

Karen: 0479 41 63 50 

Tarras (Eric Mathues): 0495 84 48 62 

Ine (0477 20 33 46) en Sven (0473 53 46 70) 

  

LEDEN NEMEN ZELF GEEN GSM MEE! 

Ook de Keti’s en de Aspi’s niet  

 

- Op dinsdag 13 augustus zullen wij ons Bivak afsluiten en gezamenlijk met de bus 

terug naar huis komen. We zullen omstreeks 18u toekomen aan de chirolokalen 

(Romeinsesteenweg 55, 1800 Koningslo-Vilvoorde). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSCHRIJVINGSSTROOKJE  
 

Naam+Voornaam:  

Adres:  

Telnr:  

Afdeling: Ribbel – Speelclub – Rakwi – Tito – Keti – Aspi  

Lid: 145 EUR – Niet-Lid: 170 EUR – Ribbel: 90 EUR  

 

 

Naam+Voornaam:  

Adres:  

Telnr:  

Afdeling: Ribbel – Speelclub – Rakwi – Tito – Keti - Aspi  

Lid: 145 EUR - Niet-Lid: 170 EUR – Ribbel: 90 EUR  

 

 

Naam+Voornaam:  

Adres:  

Telnr:  

Afdeling: Ribbel – Speelclub – Rakwi – Tito – Keti - Aspi  

Lid: 145 EUR - Niet-Lid: 170 EUR – Ribbel: 90 EUR  

 

 

Naam+Voornaam:  

Adres:  

Telnr:  

Afdeling: Ribbel – Speelclub – Rakwi – Tito – Keti - Aspi  

Lid: 145 EUR - Niet-Lid: 170 EUR – Ribbel: 90 EUR  

 
 
 
TOTAAL aan inschrijvingsgeld TE BETALEN: … EUR 
 



 
 
WAT NEEM JE MEE?  
 
Slapen:  
 
- Isoleermatje (indien nodig)  

- Veldbed of luchtmatras (indien luchtmatras: breng ook een pomp mee!)  

- Slaapzak  

- Pyjama  

- Knuffeldiertje  

- Kussen met kussensloop  
 
Hygiëne:  
 
- 4 handdoeken  

- 4 washandjes  

- Toiletzak met toiletgerief (shampoo, zeep, tandpasta, tandenborstel, 
drinkbeker, borstel of kam, deo, scheergerief (voor de ouderen )  

- Waskom  
 
Kleding:  
 
- Uniform!  

- Voldoende speelkledij: houd er rekening mee dat het in augustus regenachtig 
kan zijn, niemand doet graag natte kleren aan dus voorzie zeker voldoende 
speelkledij (kledij die vuil mag worden)  

- Voldoende warme pulls en lange broeken  

- Badmuts en zwembroek  

- 12 paar sokken en 12 onderbroeken (minstens!)  

- Voldoende schoenen, ook 1 paar stapschoenen voorzien.  

- Regenjas en gewone jas 
- Regenlaarzen 
 
Andere:  
 
- Zaklamp  

- 10 wasknijpers  

- Briefpapier, omslagen (voor de kleinsten: schrijf best de adressen reeds op 
de omslagen) 

- Schrijfgerief  

- Rugzak (trekrugzak) 

- Drinkbus  

- Zonnecrème  
- Eventueel medicatie 
- Fluovestje 



Beste chirovrienden, 

 

Van een oud Chirolied (uit de tijd, toen ik nog jong was en kon zingen), herinner 

ik mij nog de volgende woorden: "De dennen roepen ons, de lente lokt ons weer, 

de zomer nodigt ons veel meer, Pak dan je zak, zwaai je om je schouder maat, 

op naar het bivak.” 

Inderdaad de zomer is in aantocht en nodigt ons uit om aan het naderende bivak 

te denken. De leiding is al druk bezig om weer een tof kampprogramma met vol 

verrassingen op te stellen. Ge gaat zeker iets missen, als ge thuis blijft. 

Misschien speelt het kamp reeds door jullie hoofd en droomt ge nu al van 

spannende bosspelen, griezelige avondspelen, avontuurlijke tochten of pittige 

pleinspelen.... 

Kortom we hopen op een tof, gezellig en zonnig kamp. De zon hebben we niet in 

onze hand, (we kunnen alleen hopen, dat zij met ons is), maar we kunnen zelf 

wel zorgen voor een gezellige blije sfeer, die zoals de zon ons goed doet. 

Hebben jullie wel eens alpinisten een bergbeklimming zien doen? Als die een 

moeilijke beklimming doen, dan maken ze zich met een sterk touw aan elkaar 

vast. Zo trekt de een de ander mee. Dit brengt mee, dat ze volledig op elkaar 

zijn aangewezen. Als de een niet mee wil, hindert dat de hele groep. 

Als iemand dreigt te vallen, zullen de anderen zich inspannen om hem te helpen. 

Wie goed doorklimt trekt de anderen mee, maar wie valt, kan ook de anderen 

meesleuren in de diepte. 

We zouden ons ook als alpinisten kunnen beschouwen die de berg, ons bivak, 

gaan beklimmen. 

Op de 10e dag moeten we allemaal op de top aankomen, misschien wat moe, 

maar enthousiast, omdat we de top bereikt hebben. 

Dit kunnen we alleen, als we altijd vlot aan het spel deelnemen, iedereen 

betrekken in het spel en niemand uitsluiten en vooral als we elkaar helpen, 

vooral bij de diensten, en geen ruzie maken. 

Wie niet mee wil of niet mee wil doen hindert de groep in de beklimming en kan 

de groep doen vallen d.w.z. het bivak doen mislukken. 

Zoiets zal niemand willen, dus we werken allemaal geestdriftig mee aan elke 

geplande activiteit. 

Ik duim alvast voor een deugddoend bivak en een enthousiaste succesvolle 

bergbeklimming ! 

Ton, de pater 



Allerliefste ribbeltjes, 

Hier is het allerlaatste briefje voor het kamp :-D We verwachten jullie 

allemaal met zoveel mogelijk voor 7 fantastische, geweldige, zotte, 

keicoole dagen in de Ardennen! :-D 

We gaan met ons allen op kamp In Ozo en wij zien er alvast heel hard 

naar uit, wij hopen jullie ook natuurlijk! ;-) En wat gaan we nu allemaal 

doen daar op die wei, wel, hier staat al een klein lijstje met superleuke 

activiteiten: 

- Kampvuurtjes maken 

- Een groot bosspel 

- Een lekker  vuile vettige dag 

- Een geweldige ééndaagse 

- Elke avond toneeltje van de leiding 

- Een themadag 

- En nog veel meer fantastische dagen die jullie staan te wachten… :-D 

En die 7 dagen lang worden jullie verwend met superlekker eten van onze 

kookploeg en 2 keileuke leidsters :-p 

Voor we dit briefje afsluiten, mogen wij jullie het kampthema al 

verklappen…dus vergeet jullie op kamp niet te verkleden in het thema 

STRIPVERHALEN, natuurlijk met een PAARS tintje  

Nu gaan jullie ons eventjes niet meer zien doordat wij volop moeten leren 

voor onze examens, maar wij vergeten jullie zeker niet en komen wel eens 

een kijkje nemen! 

Dikke kussen  

Jolien en Joke :-D 

 

 

 

 



 

 

Hoi supergeweldige speelclubbers, 

 

Hier is alweer ons laatste briefje van het jaar. En dat is dan ook de perfecte gelegenheid om 

nog eens te zeggen hoe leuk we het vonden om dit jaar aan jullie allemaal leiding te geven. 

Hopelijk hebben jullie even veel plezier gehad dit jaar als wij! 

 

Maar dit jaar is nog niet gedaan, want binnenkort komt er nog een super geweldig 

fantastisch, cool, leuk, plezierig bivak! 

 

Zoals jullie al eerder in dit boekje hebben kunnen lezen, gaan we met de hele chiro van 3 tot 

13 augustus op bivak in Ozo. Dat zijn nog 10 dagen waar we allemaal samen met de andere 

speelclubbers spelen en plezier maken, slapen in een tent, lekker eten krijgen van de 

kookploeg, een supercool bosspel spelen met de hele chiro en nog allemaal andere leuke 

dingen gaan doen om het jaar af te sluiten! 

 

Net als elk jaar hebben we met de leidingsploeg ook weer een thema uitgezocht voor het 

bivak en dit jaar is het thema STRIPFIGUREN. Iedereen van de chiro gaat dus verkleed zijn in 

een stripfiguur en aangezien jullie speelclubbers zijn, zouden jullie iets geel aan jullie 

verkleedskleren moeten hebben. 

 

Omdat het altijd leuker is om met zo veel mogelijk op kamp te zijn, hopen we dat iedereen 

mee kan en mogen jullie altijd ook vriendjes of vriendinnetjes mee nemen op kamp die niet 

in de chiro zitten. Hoe meer speelclubbers , hoe toffer het maar kan worden . 

 

Binnenkort komen we nog eens langs bij jullie ouders om wat meer uitleg te geven (of 

misschien zijn we zelfs al geweest!). 

 

Hopelijk zien we jullie allemaal op kamp! 

Ella, Lenn & Sam 

 



Liefste Rakwi’s, 
 
Hier alweer ons laatste briefje van dit jaar... 
Maar niet getreurd! Hierna komt nog het fantastische BIVAK! Dit zal doorgaan van 3 
tot en met 13 augustus en we hopen natuurlijk dat jullie allemaal massaal meegaan! 
We willen jullie bij deze ook nog eens oproepen om zeker en vast al jullie vriendjes, 
vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, schoolmakkers,… te vragen of ze geen zin hebben 
in 10 dagen dolle pret en met ons mee te gaan op kamp! We zijn ervan overtuigd dat 
iedereen toch wel minstens één vriendje moet kunnen overtuigen om mee te gaan. 
Zeker doen dus!!! Meer info over het bivak vinden jullie nog uitgebreid in de rest van 
het bivakamberke. Het thema is dit jaar ‘Stripverhalen’, dus wij verwachten iedereen 
ook origineel verkleed in een stripverhalenpersonage. Doe jullie best! 
 
Om te bewijzen dat het jaar weer fantastisch goed was hebben we voor elk van jullie 
nog enkele mooie herinneringen neergeschreven. Lezen die boel! 
 
We beginnen met Ilka, die dit jaar bijna elke zondag naar de Chiro gekomen is en 
getoond heeft dat ze een ware heldin is bij verstoppertje in het donker, door zich, 
jawel, in de vuilnisbak te verstoppen!  
 
Vervolgens hebben we onze Stijn Stevens, die heeft bewezen een échte rakwi te zijn 
door als enige jongen mee te gaan op rakwiweekend en daar als de beste een 
grassprietje in de wind heeft uitgebeeld! 
 
Dan hebben we Yana, die ongetwijfeld het record heeft gebroken van aantal 
elastiekjes rond een watermeloen doen en dit jaar ook geleerd heeft dat geesten 
oproepen helemaal niet zo eng is . 
 
Onze Guillaume, die heeft menig bewoners uit Koningslo gecharmeerd door telkens 
de nodige uitleg in het Frans te voorzien wanneer we gingen aanbellen aan huizen! 
Chapeau! 
 
Dan hebben we Viktor, die zich elke chirozondag weer volledig uitleefde en inleefde 
in het programma en een overtuigende rol als tovenaar in ons Rakwi-stripverhaal 
heeft gespeeld. Wij zien alvast een succesvolle acteur in hem! 
 
Vervolgens hebben we Lisa, die ook meeging op Rakwiweekend en daar haar 
angsten voor speculoos in een pamper overwon! Een heel fijn meisje dat altijd voor 
iedereen klaar staat! 
 
Tenslotte hebben we nog onze Stijn Cok, die op zondagen soms niet kon komen 
door zijn hockeywedstrijden, maar steeds vol enthousiasme en energie zat wanneer 
hij er wel was. Hij heeft bovendien bewezen een echte kampioen te zijn door ons 
zintuigenspel samen met de ribbels en speelclubbers met overtuiging te winnen! 
 
Zoals jullie kunnen lezen is alles dus volgens plan verlopen! Het was weer een 
ongelooflijk supergezellig, fun, spannend, keicool jaar met jullie en als mooie  
afsluiter gaan we er een nog beter en zaliger kamp van maken! 
 
Heel veel groetjes en dikke zoenen van jullie onovertrefbare leiding 
Mattias, Dany & Karen XxX 



Heeeej TITOOOOO’s 

 

Hier is het laatste briefje van dit jaar. Wij hebben heeeeeel hard genoten van dit jaar met 

jullie en wij hopen dat jullie het ook een zalig jaar vonden.  

We hebben nog maar enkele zondagen dat we ons samen goed kunnen amuseren, maar in 

augustus komt er natuurlijk het BIVAK! De ideale en zalige afsluiter van zo’n 

ONGELOOFELIJK jaar met jullie!! Hopelijk zullen we op kamp ook met zoveel zijn als op ons 

weekend!!   Aangezien jullie ook examens hebben zullen we de laatste zondagen (9, 12, 

16 en 23 Juni) maar leiding geven van 16u-18u. Zo kunnen jullie stoom komen aflaten op de 

chiro, maar hebben jullie toch ook nog genoeg tijd om goed te leren voor jullie examens!!  

 

Ons Tito weekend is ondertussen ook al achter de rug. En het was …  

 Een weekend, waarin we wel heel dicht op elkaar lagen om te slapen.  

 Een weekend, waarin de meisjes zoveel schrik hadden voor een schriktocht dat ze er niet 

van konden slapen.  

 Een weekend, waarin er heel veel waarheid of zoen werd gespeeld.  

 Een weekend, waarin jullie ons te slim af waren door tijdens het stadsspel alles in de 

Apple winkel te gaan opzoeken. 

 Een weekend, waarin sommige van jullie dachten dat Nederland een stad was. 

Kortom het was een ZALIG weekend met jullie grote bende! :D 

 

Wij hebben heeeeeeeeeel veel zin in het kamp met jullie dus bereid jullie maar voor op een 

FANTASTISCH kamp met onze groep ;) !!  

 

Groetjes  

Kevin, Krisse en Jana  

 

 

 



Willy VanderSTIJN 

Marc SLIEN 

PeJOKE 

 

Willy VanderSTIJN 

Marc SLIEN 

PeJOKE 
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INDIVIDUELE MEDISCHE STEEKKAART

Als je’t mij vraagt: 

CHIRO

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

LET OP!
Geef altijd de volgende zaken mee op bivak/weekend: 
- SIS-kaart 
- 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 ........................................................................................................................................................... 

Bloedgroep en resusfactor ............................................................................................................................................................................. 

Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen ............................................................................................................................................. 

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

Uw kind lijdt aan:

 astma

 bedwateren

 epilepsie

 hartkwaal

 hooikoorts

 huidaandoening 

 reuma 

 slaapwandelen

 suikerziekte 

 allergie voor bepaalde 

voedingsmiddelen  .................................

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

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

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

 allergie voor bepaalde stoffen 

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

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

 allergie voor bepaalde  

geneesmiddelen  .....................................

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

 andere 



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

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

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

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

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

  Neen

Moet uw kind tijdens het verblijf geneesmiddelen innemen?

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

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

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

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            Nee
 

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


