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Hallo allemaal!
Het is alweer eind september en dat betekent dat het tijd is voor CHIRO! We willen jullie
dan ook allemaal van harte welkom heten bij Chiro Loksbergen. In dit infoboekje kom je te
weten wat onze Chiro inhoudt, wat de nieuwigheden zijn dit jaar en welke belangrijke data
je alvast kan noteren in je agenda. Je leest ook iets over onze Chirokledij, het
inschrijvingsgeld, de leidingploeg,… Kortom, alles wat je dit jaar moet weten!

Chiro Loksbergen: waar staan we voor?
De Chiro is de grootste jeugdbeweging van
Vlaanderen en België. Ze bestaat uit een kleine
duizend groepen en een regionale en Vlaamse
structuur die de groepen ondersteunt. De
Chirogroepen willen alle kinderen en jongeren
in hun vrije tijd samenbrengen, zonder
onderscheid. Via spel willen we hen ervaringen
laten opdoen, leren samenleven, een kijk
bieden op zichzelf en op de wereld.

De Chiro is meer dan spel op de wekelijkse
zondagnamiddag, we willen een leerschool
voor het leven zijn. Vertrekkend uit de
leefwereld van kinderen en jongeren willen
we met hen streven naar een Chirodroom:
een wereld waarin de Chirowaarden graag
zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid
centraal staan. We streven ernaar om een
hechte groep te vormen waarbinnen men
zichzelf kan zijn. In de Chiro maak je vrienden
voor het leven en beleef je onvergetelijke
momenten...
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Voor onze jongste leden is Chiro iets waar ze naar uit kijken omwille van de originele
knutselactiviteiten, de fijne groepsspelen, het lachen om gekke toestanden, de spannende
ontdekkingstochten, enzovoort.
Voor de oudere leden is Chiro een echte familie. Ze voelen zich er thuis en kunnen niet
wachten tot het hoogtepunt van het jaar, namelijk het kamp, is aangebroken. Survival,
sneeuwtochten, stadsspelen, relaxnamiddagen, ... zijn de favoriete bezigheden van deze
leden!

De leidingsploeg
De leidingsploeg bestaat uit vrijwilligers die zelf al vele jaren bij Chiro Loksbergen horen.
Leiding zijn is het onderste uit de kan halen om samen met je leden plezier te maken en toffe
activiteiten te doen. Als leiding steken we veel tijd en energie in onze afdeling,
kampvoorbereiding, het volgen van vormingscursussen tot monitor, het organiseren van
evenementen zoals de dia-avond, de fuif, de restaurantdag, het Chirocafé en zoveel
meer.
Dit Chirojaar mogen we jullie voorstellen aan
enkele nieuwe leiding: Emma Rodiers,
Freeke Polleunis, Femke Pichal en Caro
Vanlaer. Ze zijn helemaal klaar om er dit jaar
als leiding in te vliegen. Een nieuw Chirojaar
betekent spijtig genoeg niet alleen
verwelkomen. We nemen dit jaar afscheid
van twee geweldige leiding: Mestawet
Loots en Lieselotte Schurmans en van onze
super-kok Annie: bedankt voor de mooie
Chirojaren die we samen met jullie mochten
beleven. We gaan jullie super hard missen!

Buiten de 30-koppige leidingsploeg heeft onze Chiro ook nog een ondersteunende
groep van kookouders, volwassen begeleiders en hulpvaardige ouders. Je kan steeds
met al je vragen terecht bij de leiding, hoofdleiding en volwassen begeleiding. Het
volledige overzicht van de leidingploeg met de volwassen begeleiding en hun adressen
en telefoonnummers vind je terug op de volgende pagina’s.

3

Waar en wanneer?
Onze lokalen bevinden zich in de Loksbergenstraat, die grenzen aan de basisschool
waar het 4e, 5e en 6e leerjaar gevestigd is. Hier zullen iedere zondag van 14u tot 17u
onze chiro- activiteiten doorgaan. Andere belangrijke Chiro-datums zijn terug te
vinden op het kalenderblad van dit infoboekje en op onze site en facebookpagina.
Indien de maatregelen rond COVID-19 veranderen zullen wij net zoals vorig jaar
gebruik maken van de speelterreinen op de Panoven. Verdere info hierover zal steeds
op de facebookpagina en onze website te vinden zijn.
We hopen dan dat ieder lid zo vaak mogelijk aanwezig is op de activiteiten gedurende
het hele Chirojaar. Dit zorgt voor een leuke groepssfeer en een eens zo toffe sfeer
tijdens het kamp.
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Voorstelling groepen en leiding
Ribbels
Bij de ribbels maken alle jongens en meisjes van 1ste en 2de leerjaar kennis met de
Chiro. Ze leren ravotten in de modder, knutselen en vooral samen spelen. We hopen
bij hen het chirovlammetje aan te wakkeren.
Wouter Cosemans
Zilveren Helmenstraat 35
3545 Loksbergen
0487 26 79 11
Geboortedatum: 21/09/2001
Studie: Diergeneeskunde
Hobby’s: Chiro, fietsen, fitness
Emma Rodiers
Rijnrode 47b
3460 Assent
0471 96 43 42
Geboortedatum: 17/05/2003
Studie: Toegepaste Economische
Wetenschappen
Hobby’s: Chiro, volleybal
Brenda Vandermeulen
Hazebroekstraat 5
3545 Loksbergen
0470 27 49 62
Geboortedatum: 24/09/1999
Studie: Meertalige communicatie
Hobby's: Chiro, zwemmen
Freeke Polleunis
Hazenbroekstraat 29
3545 Loksbergen
0476 61 22 98
Geboortedatum: 29/09/2003
Studie: Psychologie
Hobby: Chiro
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Speelclub meisjes
In de speelclub meisjes verwelkomen we alle meisjes van 3de en 4de leerjaar. Ze
trekken eropuit voor een tocht vol spelletjes, gaan op schattenjacht in de holle wegen,
of leven zich helemaal uit in de vele leuke pleinspelen.
Naomi Pichal
Keibergstraat 61
3545 Halen
0489 40 75 06
Geboortedatum: 11/02/2000
Studie: Economische
wetenschappen
Hobby: Chiro
Fleur De Meyer
Lindestraat 88
3545 Loksbergen
0474 11 09 71
Geboortedatum: 20/10/2000
Studie:
Communicatiemanagement
Hobby’s: Chiro
Mirthe Vos
Kauwplasstraat 11
3545 Loksbergen
0489 58 99 11
Geboortedatum: 20/01/2000
Studie:
Communicatiewetenschappen
Hobby’s: Chiro, piano
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Speelclub jongens
De jongens van acht tot en met negen jaar kunnen zondags terecht in de speelclub
jongens. Ze trekken eropuit voor een tocht vol spelletjes, gaan op schattenjacht in de
holle wegen, of leven zich helemaal uit in de vele leuke pleinspelen. Van een beetje
regen of modder zijn ze niet bang, maar hun leiders houden hen wel in bedwang!
Toke Liekens
Hazenbroekstraat 19
3535 Loksbergen
0488 70 13 11
Geboortedatum: 25/11/2000
Studie: Biomedische
Hobby: Chiro
Lomme Liekens
Hazebroekstraat 19
3545 Loksbergen
0489 36 25 75
Geboortedatum: 16/01/2003
Studie: Sportwetenschappen
Hobby’s: Skaten, fietsen, Chiro
Femke Pichal
Keibergstraat 61
3545 Halen
0485 12 90 63
Geboortedatum: 14/08/2003
Studie: Sociale Technische
Wetenschappen (STW)
Hobby: Chiro
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Kwiks
De jonge dames van tien tot en met twaalf jaar vormen samen de kwiks. Ze ravotten
zich te pletter, trekken er al eens op uit met de fiets en lopen zich de ziel uit het lijf bij
een groot bosspel. Ze zijn ook altijd te vinden voor een gezellige knutsel- of
kooknamiddag.
Caro Vanlaer
Halensebaan 128
3473 Waanrode
0499 26 22 72
Geboortedatum: 10/03/2003
Studie: Voeding en dieetkunde
Hobby: Chiro
Stephanie Jordens
Lindestaat 11
3545 Loksbergen
0497 81 74 05
Geboortedatum:
12/02/1999
Studie: Agogische Wetenschappen
Hobby's: Chiro, fietsen, lopen,
fitness
Charissa Clemens
Oude Leuvensebaan 14
3545 Loksbergen
0493 77 95 22
Geboortedatum: 09/10/1999
Werk: Psychiatrische Afdeling
Algemeen Ziekenhuis in RZ Tienen
Hobby’s: Chiro en fietsen
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Rakkers
De tien- tot en met twaalfjarige jongens hangen samen met hun leiding de aap uit.
Regen en wind houdt hen niet tegen om buiten te ravotten. Het liefst springen ze dan
nog in een grote plas om lekker vuil te worden. Deze stoere jongens zijn van niets of
niemand bang.
Pieter Cosemans
Zilveren Helmenstraat 35
3545 Loksbergen
0487 54 60 29
Geboortedatum: 18/08/2000
Studie: Industrieel ingenieur
Hobby’s: Chiro, lopen, fietsen
Hanne Vlayen
Hazebroekstraat 20
3545 Loksbergen
0471 85 92 06
Geboortedatum: 14/05/2002
Studie: Toegepaste Economische
Wetenschappen
Hobby's: Chiro, lopen
Ferre Polleunis
Hazenbroekstraat 29
3545 Loksbergen
0470 11 93 23
Geboortedatum: 17/01/2002
Studie: Integrale Veiligheid
Hobby’s: Chiro, volleybal en
fietsen
Jethro Pans
Panovenstraat 54
3545 Loksbergen
0470 20 68 64
Geboortedatum: 13/10/1999
Studie: Industriële
wetenschappen: Elektronica –
ICT
Hobby’s: Chiro, dwarsfluit,
cosplay
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Tippers
De dertien- en veertienjarige meisjes gaan er bij elk spel weer keihard tegenaan. Ze
maken uitstapjes naar andere dorpen en steden om één of ander groot zoekspel te
doen. Natuurlijk wordt er in deze groep ook gebabbeld over de eerste vriendjes.
Marieke Verboven
Rozenstraat 49
3545 Loksbergen
0476 09 99 29
Geboortedatum: 11/03/1998
Studie: Rechtspraktijk
Hobby's: Chiro, fitness, zwemmen,
lopen

Lotte Janssens
Hazenbroekstraat 6
0496 39 01 66
Geboortedatum: 07/10/2002
Studie: Sociaal werk
Hobby’s: Chiro, zwemmen

Sien Swartenbroekx
Panovenstraat 12
3545 Loksbergen
0477 08 87 04
Geboortedatum: 21/05/2001
Studie: Kleuteronderwijs
Hobby’s: Chiro
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Toppers
De toppers zijn onvermoeibaar, snel en sterk. Ze zetten alles op alles om elk spel te
winnen. Deze dertien- en veertienjarige gasten trekken op avontuur met rugzak en
kompas of bouwen zelf een vlot om de rivier over te steken. Hun leiding zal hen
ongetwijfeld ook voorzien survivalparcours, stadsspelen en de nodige tijd om de laatste
stand van zaken in voetballand te bespreken.
Senne Dekeyser
Panhovenstraat 27a
3545 Loksbergen
0468 16 78 34
Geboortedatum: 07/03/2000
Studie: Integrale veiligheid
Hobby’s: Chiro, voetbal

Pieter Vandenwijngaert
Betserbaan 59a
3545 Halen
0472 32 60 51
Geboortedatum: 31/10/2001
Studie: Automechanica
Hobby’s: Chiro,
Skateboarden, fietsen
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Tiptiens
De Tiptiens zijn onze vijftien- en zestienjarige meisjes. Met al hun vragen en dilemma’s
over liefjes en al wat daarbij komt kijken, kunnen ze terecht bij hun leiding. Soms
kunnen zo ook weer even helemaal kind zijn. Zo spelen ze zelfverzonnen pleinspelen
en verkleden ze zich af en toe in de gekste figuren.
Diede Cresens
Hagelandstraat 11
3545 Loksbergen
0486 30 97 11
Geboortedatum:
07/05/2000
Studie: Biomedische
laboratoriumtechnologie
Hobby’s: Chiro

Lotte Severijns
Stokstraat 25
3545 Loksbergen
0479 93 69 14
Geboortedatum:
06/07/2002
Studie: Leerkracht Lager
Onderwijs
Hobby’s: Chiro, dwarsfluit

Lieze Cosemans
Zilveren Helmenstraat 35
0484 30 52 25
Geboortedatum:
10/10/2002
Studie:
Revalidatiewetenschappen
en kinesitherapie
Hobby’s: Chiro, Piano,
sporten in vrije tijd
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Kerels
De Kerels zijn de oudste onder de mannen. Ze gaan op tocht, leren sjorren, leren
verschillende survivaltechnieken en zijn natuurlijk altijd enthousiast om die goeie oude
speelclubspelletjes terug vanonder het stof uit te halen.
Tijs Dumont
Zilveren Helmenstraat 49
3545 Loksbergen
0470 32 84 51
Geboortedatum: 08/02/2003
Studie: Biomedische
wetenschappen
Hobby’s: Chiro, fitness,
voetbal
Sander Schildermans
Kauwplasstraat 9
3545 Loksbergen
0473 76 67 70
Geboortedatum:
09/05/2002
Studie: Informatica
Hobby’s: Chiro, voetbal
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Aspi’s
De oudste afdeling neemt het er goed van en wisselt hevige spelen af met stevige
babbels in het gezelligste hoekje van het lokaal. Af en toe staan ze stil bij ‘leiding zijn’
of proeven ze van het leiden van een jongere afdeling. Ook al zijn ze de oudsten, toch
leven ze zich heel graag uit in een leuke tocht, een boeiende quiz, een goed
discussiespel, een uitdagende knutselactiviteit of een levensgroot gezelschapsspel.
Anna Merckx
Lindestraat 2
3545 Loksbergen
0493 56 45 96
Geboortedatum: 25/02/1999
Studie: Bio-Ingenieur
Hobby’s: Chiro, viool, yoga
Lieze Mathijs
Zilveren Helmenstraat 51
3545 Loksbergen
0471 84 33 39
Geboortedatum: 14/05/1999
Werk: Leerkracht lager onderwijs in
Herk-de-stad
Hobby’s: Chiro, lopen
Louis Merckx
Lindestraat 2
3545 Loksbergen
0474 10 37 39
Geboortedatum: 19/09/2000
Studie: Industrieel ingenieur
Hobby’s: Drum, Chiro
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EN DAN IS ER OOK NOG...
Hoofdleiding
Pieter Cosemans
Stephanie Jordens
Lieze Mathijs
Volwassen begeleiding (Chiro)
Elke Beelen & Thierry Polleunis
Hazenbroekstraat 29
3545 Loksbergen
0474 28 15 53 & 0494 15 13 74
013/33 8 632
Kookploeg
Cindy Bex

Volwassen begeleiding (kookploeg)
Sandra Bellen
Bergeneinde 35
3454 Rummen
0476 49 65 95 & 0475 29 34 29

Valerie Nijns
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Kalender
❖ Vrijdag 22 oktober 2021: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Op vrijdag 22 oktober is het de Dag van de Jeugdbeweging. De bedoeling van deze
dag is dat je laat merken dat je in de jeugdbeweging zit door je uniform aan te doen.
Dus draag je volledige Chiro outfit die ganse dag op school, hobby, werk enz... en laat
merken dat je bij Chiro Loksbergen hoort!
❖ Zaterdag 16 oktober 2021: DON SIMON FUIF @derietbronHalen
Onze chirofuif zal dit jaar gelukkig weer kunnen doorgaan! Je kan alle informatie
hierover vinden op de facebookpagina, instagrampagina’s of website van Chiro
Loksbergen.
❖ 21 november 2021: CHRISTUS KONING
Op zondag 21 november vieren we Christus Koning: het jaarlijkse feest van de Chiro.
Dit betekent dat we al om 10u beginnen met onze activiteiten. Allereerst is er een
misviering waarop ook ouders, familie en vrienden welkom zijn. Hierna trekken we met
onze chirogroep naar de lokalen voor een heerlijke maaltijd van onze kookploeg. Na
de middag hervatten we onze chiro-activiteiten. Om 17u is deze chiro-feestdag
afgelopen!
❖ 13 februari 2022: RESTAURANTDAG
Op zondag 13 februari gaat onze jaarlijkse restaurantdag door in ‘De Rietbron’ in
Halen. We hopen dan natuurlijk zoveel mogelijk Chiro-sympathisanten te mogen
verwelkomen! Er zullen hiervoor nog inschrijvingspapieren rond gaan, maar
inschrijven kan ook via de site.
❖ 31 juli 2022 tot 9 augustus 2022: KAMP
Dit hoogtepunt van het jaar wil je gewoonweg niet missen! De oudsten groepen (Aspi’s,
Keti’s, Tito’s) vertrekken op 31 juli al te voet of met de fiets. De jongste groepen
(Ribbels, Speelclub, en Rakwi’s) stappen op 1 augustus de bus op. De allerjongste
leden (ribbels, speelclub) kunnen ook kiezen voor een half kamp. Dit jaar gaan we op
kamp naar MunsterBilzen. Op 9 augustus is het bezoekdag voor de ouders + een BBQ
en is het kamp ten einde. In het begin van de grote vakantie zal de leiding bij iedereen
persoonlijk thuis langs komen met het kampboekje. Hierin zal je alle details over ons
kamp kunnen lezen.

Pauze
Tijdens onze chirozondag houden we steeds even pauze om een drankje te
nemen en eventueel een tussendoortje te eten. Deze drankjes zijn te verkrijgen aan 1
euro per stuk. Onze tussendoortjes kosten 50 eurocent per stuk. Vergeet dus ’s
zondags zeker niet om wat kleingeld mee te nemen/geven voor onder de pauze. Om
praktische redenen aanvaarden wij geen ros geld meer.
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Chiro-uniform
Waar je ons ook tegenkomt, op straat, tijdens jouw vakantie ergens in de Ardennen, je
kunt ons aan onze kleren herkennen. Blauwe T-shirt (en sweaters), beige shorts,
rokken en rode T-shirts zijn symbolen van diezelfde grote Chirofamilie. Ze drukken
onze verbondenheid uit. Als we op pad zijn vormen we zo onmiddellijk één grote,
hechte en herkenbare groep.
Binnen Chiro Loksbergen doen we vooral onze chiroshort/rok aan die te vinden is in
De Banier en de T-shirt en pull die we zelf hebben laten maken. Uiteraard mag ook
andere speelkledij aangedaan worden! We raden zeker aan om de naam in alle
chirokleren te schrijven om te voorkomen dat ze verloren gaan!!!

Kledij chiro loksbergen
Leden die de nieuwe blauwe T-shirt willen, kunnen deze kopen voor slechts 10 euro.
Sinds enkele jaren hebben we ook onze eigen Chiropulls. Zo kan iedereen zien dat je
bij Chiro Loksbergen hoort! ( 20-25 euro) Achteraan in dit boekje vind je een
bestelformuliertje.
Alle andere Chirokledij is te vinden in de Chirowinkel ‘De Banier’ (Vaartstraat 14
Hasselt)
En het kostenplaatje van een volledig nieuw uniform:
- Chirorok / Short : tussen de 31 en 36 euro (afhankelijk van de maat).
- Chirohemd : tussen de 31 en 36 euro (afhankelijk van de maat).

Website
Via www.chiroloksbergen.be kan je de Chirosite raadplegen, hierop komen
programma’s en allerhande andere informatie rond het Chirogebeuren te staan.
Via facebook zijn we terug te vinden door in het zoekkadertje bovenaan ‘Chiro
Loksbergen’ in te typen.

Trooper
Vanaf nu heeft Chiro Loksbergen ook een eigen trooper pagina. Dus als je vanaf nu
iets online koopt, surf dan eerst naar www.trooper.be/chiroloksbergen en zoek daar
de website die je nodig hebt. Kost niks voor jou, maar levert de Chiro wel een centje
op.

17

Inschrijvingsgeld
Net als elke andere vereniging vragen ook wij als Chiro een kleine som
inschrijvingsgeld. Het grootste deel van dit bedrag wordt gebruikt om uw kind te
verzekeren.
Het inschrijvingsgeld bedraagt voor ieder lid 30 euro. Je kan betalen via een
overschrijving op het rekeningnummer BE44 0689 3351 0445. Vergeet hierbij zeker
niet ‘Chiro Loksbergen + Naam van het kind (kinderen)’ te vermelden.
Gelieve ook het inschrijvingsstrookje zo snel mogelijk in te vullen en aan de leiding af
te geven. Het inschrijvingsstrookje kan ook online worden ingevuld via de site.

Terugbetaling inschrijvingsgeld door
mutualiteit
Van de christelijke en socialistische ziekenfondsen weten we dat ze een (gedeeltelijke)
terugbetaling voorzien van het inschrijvingsgeldgeld. De formulieren die hiervoor nodig
zijn kan je vinden op de website van de mutualiteit. Eens het formulier ingevuld, mag je
het aan de leiding bezorgen.
Ben je lid van een ander ziekenfonds? Vraag dan zeker eens na of zij ook terugbetaling
voorzien van het inschrijvingsgeld van een jeugdbeweging.

Medische fiche
Helemaal achteraan in dit boekje vindt u ook een medische fiche. Wij willen wij vragen
deze zo snel mogelijk in te vullen en aan de leiding af te geven. Zo zijn wij het hele jaar
door op de hoogte van deze belangrijke gegevens van uw kind. De medische fiche kan
ook online worden ingevuld via de website.
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INSCHRIJVINGSSTROOKJE
NAAM + VOORNAAM: ……………………………………………………………………………………………………………
GEBOORTEDATUM: ……………………………………………
ADRES: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
GSM: …………………………………………………………………..
GSM OUDER(s): ………………………………………………………

………………………………………………………………

TELEFOON: ………………………………………………………….
E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
E-MAIL OUDER(s): ……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Het inschrijvingsgeld bedraagt voor ieder kind 30 euro. Je kan betalen via een
overschrijving op het rekeningnummerBE44 0689 3351 0445. Vergeet hierbij zeker niet
‘Chiro Loksbergen + Naam van het kind (kinderen)’ te vermelden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tijdens het Chirojaar worden er heel wat foto’s genomen. Enkele van deze foto’s kunnen op
de facebookpagina en op de website van Chiro Loksbergen geplaatst worden. Om
rekening te houden met de privacy van de leden, vragen wij toestemming aan de ouders
om deze foto’s te nemen en te posten. Om toestemming te geven moet dit papiertje
getekend afgegeven worden aan de leiding samen met de medische fiche. Indien het lid 18
jaar of ouder is, moet hij/zij dit papiertje ook ondertekenen.
Handtekening:
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Wenst te bestellen:
T-shirten (blauw met rood logo)

Pull (rood met blauw logo)

Tshirt

Tshirt

Tshirt

Tshirt

Tshirt

TShirt

7-8

9-11

12-14

S

M

L

€10

€10

€10

€10

€10

€10

Pull

Pull

Pull

Pull

Pull

Pull

7-8

9-10

11-12

S

M

L

M/V

M/V

M/V

€25

€25

€20

€20

€20

€25

Zonnebril Chiro Loksbergen ....................€5

Te betalen € ..................................................................... op rekeningnummer BE44 0689 3351 0445

Deze strook bezorgen aan de chiro

Naam: ……………………………………………………………………………….
Wenst te bestellen:
T-shirten (blauw met rood logo)
Tshirt

Tshirt

Tshirt

7-8

9-11

12-14

€10

€10

€10

Pull (rood met blauw logo)

Tshirt

Tshirt

Tshirt

S

M

L

€10

€10

€10

Pull

Pull

Pull

Pull

7-8

9-10

11-12

S

M

M/V

M/V

M/V

€25

€25

€20

€20

€20

€25

Pull

Zonnebril Chiro Loksbergen ....................€5

Te betalen € ..................................................................... op rekeningnummer BE44 0689 3351 0445

Pull
L
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INDIVIDUELE MEDISCHE STEEKKAART

CHIRO

- ISI—-kaJrt of ide stile :skaart
" ’.'ee kIee'Lfief es '..•’an Let ziek nfo n•Js
?'ie had j° noJij lv j de apotLek I •of e°ri zier°rih'u sondefzc k.

IDENTITEIT EN CONtACTGEGEVENS VAN HET KIND
Voornaam en familienaam.
Geboortedatum
Adres(sen)

Adres 2 (indien nodig):

Straat+nummer.......

Straat+nummer...........

Gemeente...

Gemeente..............

Telefoonnummer(s)
TeI1:

Tel 2

Email 1:

Email 2:

Wie contacteren als ouder(s) en/of voogd(en) niet bereikbaar zijn?

Naam.
Telefoonnummer

MEDISCHE GEGEVENS
Naam en telefoonnumrrer hu\9art6

Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen:

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

a Nee

IJw kind lijdl aan
z astma
z bedwateren
epilepsie
z hartkwaal
z hooikoorts

z allergie voor bepaalde voedingsmiddelen:

allergie voor bepaalde geneesmiddelen

z huidaandoening

z allergic voor bepaalde stiffen:

andere:

z reuma
z slaapwandelen
z suiKefziekte
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