
 

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! 

Vergeet niet om twee kleefbriefjes van het ziekenfonds aan deze medische steekkaart toe te voegen.  

 

Graag zouden we ook vragen om bij aankomst een zakje te maken met het kids-ID of de identiteitskaart van je 

dochter, haar medicatie en onderstaand medicatie-overzicht nogmaals bij (zie laatste pagina). 

 

 
 

IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN HET KIND 

Afdeling:  



 

vul aan op laatste pagina 

Ik geef de toestemming om foto's van mijn dochter te nemen en ze vervolgens op een besloten groep te plaatsen. 



MEDICATIE OP KAMP 

  

Graag zouden wij vragen dit document zo goed mogelijk in te vullen en reeds mee met de inschrijving in de bus te steken. Ook op 12 

juli bij het afzetten van jullie dochter zouden we graag dit document opnieuw ontvangen. Moest er nieuwe medicatie genomen 

worden bij de start van het kamp kunnen we dit hier op terug vinden. 

 

‘S ochtends 

Data en uur Medicatie  Dosis Toedieningswijze 

    

    

    

 

’S middags 

Data en uur Medicatie  Dosis Toedieningswijze 

    

    

    

 

‘S avonds 

Data en uur Medicatie  Dosis Toedieningswijze 

    

    

    

 

Medicatie indien nodig bij last of symptomen  

Medicatie  Dosis Toedieningswijze 

   

   

   

 

 

Naam en handtekening(en) 

 

 



Beste ouders en leden, 

 

Helaas kunnen we dit jaar weer geen BBQ houden omwille van Covid-19, maar niet getreurd wij hebben een leuke vervanging 

gevonden zodat jullie toch nog gezellig samen kunnen eten voordat het kamp begint.  

Mogen wij u voorstellen aan onze drive-in frituur!  

Er is de mogelijkheid dat jullie frietjes eten voor het kamp. Hierbij heeft u de keuze uit: 

- Formule 1: friet met of zonder saus/special + 1 snack (€5,50) 

- Formule 2: friet met of zonder saus/ special + 2 snacks (€6,50) 

 

Het is de bedoeling dat de leden gegeten hebben als het kamp begint. Je hebt de mogelijkheid om zelf iets mee te nemen, op 

restaurant te gaan voordien of gebruik te maken van onze super leuke en lekker drive-in!  

Zoals al eerder vermeld gaat het dus over een drive-in. Op de kampplaats is er een ‘rotonde’ aanwezig waar de drive-in wordt 

georganiseerd. Aan de kampplaats is er voldoende plaats voorzien, waar jullie in de auto, samen met jullie gezin deze frietjes 

kunnen opeten. Mocht u geïnteresseerd zijn om gebruik te maken van onze drive-in, vragen wij u om onderstaande inschrijving in te 

vullen. Inschrijven kan tot 20 juni. 

Mogen wij u vragen om de betaling van de drive in APART te betalen en dus NIET bij de kampinschrijving te rekenen dat maakt het 

voor ons een stuk gemakkelijker om een duidelijk overzicht te hebben. 

Uw mag het juiste bedrag storten op het rekeningnummer:  

Chiromeisjes Sint-Antonius 

BE23 7360 4104 3491 

Vanaf wij uw betaling hebben ontvangen krijgt u een bevestigingsmail. Let op bij het schrijven van uw e-mailadres op hoofdletters,... 

 

Om het voor onze drive in overzichtelijk te houden, gaan wij u vragen om te komen volgens de uren die hieronder vermeld staan. 

- 18:30 - 19:30: Prutsen en Speelclub 

- 19:30- 20:30: Kwiks en Tippers 

- Tiptiens en aspiranten moeten nog niet bestellen. Dit wordt later nog besproken met hun leiding! 

 

Alvast bedankt en tot snel! 

Groetjes 

Meisjeschiro Sint - Antonius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRIEFJE VOOR EIGEN GEBRUIK 

Naam:  

Voornaam:  

Opties: 

- Formule 1: friet met of zonder saus/ special + 1 snack  

- Formule 2: friet met of zonder saus/ special + 2 snacks 

Keuze Aantal  Prijs Totaal 

Formule 1 
 

x €5,50 =  

Formule 2 
 

x €6,50 =  

Zelf eten voorzien 
   

TOTAAL BEDRAG 
  

=  

 

Vleesjes:  

Keuze Aantal  

Viandel 
 

Bamischijf 
 

Vleeskroket 
 

Gehaktbal/boulet 
 

Gehaktbal/ boulet speciaal 
 

Curryworst 
 

Curryworst speciaal 
 

Kaassoufflé 
 

Kipcorn 
 

 

!!Briefje meenemen naar de kampplaats!! 

 

 

 

 



BRIEFJE VOOR CHIRO (graag hebben wij dit van iedereen terug, ook indien je eigen eten voorziet!) 

Naam:     Voornaam:    Afdeling:   

  

E-mailadres:    Telefoonnummer: 

Opties: 

- Formule 1: friet met of zonder saus/ special + 1 snack  

- Formule 2: friet met of zonder saus/ special + 2 snacks 

Keuze Aantal  Prijs Totaal 

Formule 1 
 

x €5,50 =  

Formule 2 
 

x €6,50 =  

Zelf eten voorzien 
   

TOTAAL BEDRAG 
  

=  

 

Vleesjes:  

Keuze Aantal  

Viandel 
 

Bamischijf 
 

Vleeskroket 
 

Gehaktbal/boulet 
 

Gehaktbal/ boulet speciaal 
 

Curryworst 
 

Curryworst speciaal 
 

Kaassoufflé 
 

Kipcorn 
 

 

Briefje liefst in brievenbus te steken, samen met de rest van de medische fiche!  

Hanne Louwagie: Violetlaan 28 Sint Antonius 


