
  



 

Redactioneeltje    

App Redactioneeltje 
Beste,  

Met “MEDIA” als  kampthema voelen we ons verplicht om ons 

traditioneel steekje in een nieuw digitaal kleedje te steken.  

Daarom hebben we voor jullie enkele interessante, gratis, 

applicaties bijeengezocht . 

Ze bieden jullie multimediaal de nodige informatie over het 

komende kamp. Hieronder vind je eveneens de handleiding: 

 

 

Handleiding 

Ga naar de eerste pagina en druk kort met je rechter 

wijsvinger op het symbool van de gewenste 

applicatie. Wacht dan even, en probeer opnieuw…En 

probeer opnieuw en nogmaals opnieuw…, tot je 

geduld helemaal op is (dit kan van persoon tot 

persoon sterk verschillen).  

Vervolgens blader je dan handmatig/eigenmachtig 

naar de passende pagina waarop je het aangetoetste 

symbool terug vindt. Daar vind je de gevraagde 

informatie. Veel succes  



 

adressen  

App Adresgegevens 
het kamphuis 

De Kleppe (Deelwerking vzw De Overmolen) 

Everbeekplaats 4 

9660 EVERBEEK (Brakel) 

Telefoon: 055/42 37 53 

Meer info op : http://www.dekleppe.be/de_kleppe/  

 

Picknickplaats de Gavers 

Parking Gavers  

Kampstraat  

Geraardsbergen  

 

Het natuureducatief centrum 

De Kaaihoeve te Meilegem 

Oude Scheldestraat 16 - 9630 Meilegem (Zwalm) 

055 496 796  

http://www.dekaaihoeve.be/   

 

Pari daiza 

Domaine de Cambron, 7940 Brugelette 

068 25 08 50 

https://www.pairidaiza.eu/nl   

http://www.dekleppe.be/de_kleppe/
http://www.dekaaihoeve.be/
https://www.pairidaiza.eu/nl


 

deelnemers   

App Deelnemers 
 

Voltijds 

1. Annie 

2. Gerda 

3. Bert 

4. Jan 

5. Sophie 

6. Flurk 

7. Marijke 

8. Paul l 

9. Colette 

10. Mia 

11. Johan 

12. Vincent 

13. Bernard 

14. Ann d 

15. Ann v 

16. Kiem 

17. Paul v 

18. Mieke 

19. Lieve 

20. Eveline 

21. Jos 

22. Siska 

23. Annie h 

24. Rik h 

25. Dotte 

26. Claudine 

27. Leen 

28. Donaat 

29. Rita 

30. Pirre 

 

Deeltijds 

1. Myriam (zaterdag en donderdag) 

2. Katrien (zaterdag en zondag)  



 

fietsen   

App Per fiets naar Everbeek 
 

Wie wenst kan ook per fiets op het kamp geraken. Een aantal 

overmoedigen hebben zich reeds kandidaat gesteld. 

 Paul  

 Paul 

 Pirre  

 Jan 

 Flurk  

 Vincent 

 Donaat 

 

Zonder tegenbericht spreken ze af om 9.30u bij Pirre thuis. 

Van daaruit is het nog ongeveer 59 Km fietsen. Een ruime 

kijkpauze tijdens de finale van de 14de tourrit Blagnac-Rodez is 

voorzien.  

De vooropgestelde lengte van het traject is echter een 

benadering en is sterk afhankelijk van de eensgezindheid over 

de keuze van de picknickplek en van het ruimtelijk inzicht van 

de voorste fietser  

  



 

Extra   

App Extra verantwoordelijkheden… 
 

Enkele mensen hebben volgende extra taken opgenomen: 

 leen: tillift en douchebrancard 

 katrien : aanvragen camion 

 myriam: besturen camion 

 katrien en claudine : autoverdeling 

 leen : taakverdeling 

 bert : muziekinstallatie 

 bert : riemen om te wandelen 

 claudine : EHBO-koffer 

 bert en myriam : knutselkoffer 

 bert : reserverolwagens 

 katrien : kamerverdeling 

 donaat : financiën 

 bert en myriam : houtkachel 

 donaat : beamer en computer 

 claudine : ideeënbus voor de planning 

  



 

Dag  -

 verantwoordelijke 

 

App Dagverantwoordelijken op kamp 
 

Zaterdag 15 juli : Katrien en Claudine 

Zondag 16 juli : Rik en Bert 

Maandag 17 juli : Anny en Gerda 

Dinsdag 18 juli : Marijke en Leen 

Woensdag 19 juli : Colette en Siska 

Donderdag 20 juli : Annietje en Lieve 

  



 

Programma   

 

App Activiteiten op kamp 
 

Zaterdag 15 juli 

 Voormiddag : samenkomen en camionladen (katrien) & 

“Vive le vélo” : start fietstocht (paul) 

 Middag : “De leukste beste vrienden” : picknick en 

wandelen in de Gavers te Geraardsbergen (bert en myriam 

 Vooravond : “Met vier in bed” klaarmaken kamers (katrien 

en claudine) 

 Avond: “Gert’s Late Night Show”voorstelling rode draad 

(mia, johan, jos en eveline) 

Zondag 16 juli 

 Voormiddag en namiddag : dagtocht “Vlaanderen 

vakantieland” (paul en jan) 

 Avond : “Gert’s Late Night Show”rode draad (mia, johan, 

jos en eveline) 

Maandag 17 juli 

 Voormiddag : “ De Afspraak” :visie en werking van De 

Kleppe (siska) 

 Namiddag : “ Dieren in Nesten” : bezoek aan het 

natuureducatiefcentrum Meilegem (leen) 



 vooravond : “Gert’s Late Night Show” rode draad (mia, 

johan, jos en eveline) 

 laatavond :  “Een onvergetelijke dag “compilatie-

uitzending .Het beste uit de voorbije 

zonnewijzersafleveringen” (flurk) 

Dinsdag 18 juli 

 Voormiddag en namiddag :”Allemaal beestjes” : bezoek 

aan Pari Daiza (leen) 

 Avond : “Gert’s Late Night Show” rode draad (mia, johan, 

jos en eveline) 

Woensdag 19 juli 

 Voormiddag : “De Zevende dag “ planning (kern) 

 Namiddag : “Iedereen Beroemd” : we maken kunstige 

karakterfoto’s van elkaar (claudine en flurk) 

 vooravond : bezinning “Zomeruur” (ann d) 

 avond : zangstonde “Liefde voor muziek”  (bert en jan) 

donderdag 20 juli 

 voormiddag:” Reizen Waes”Inpakken  en wegwezen” 

(lieve) 

 namiddag : “ Voor hetzelfde geld” :winkelen in Ronse 

(johan, mia, leen en paul) 

 vooravond : thuiskomen om 18 uur “ Thuis” en “Familie”   



 

Weer   

App Het weer in Everbeek 
 

De weersvoorspelling voor de week van 15 tot 20 juli 2017 

(Vlaanderen) 

 

Overdag schijnt de zon : tussen, door of achter de wolken. 

Maar schijnen doet ze sowieso.  

Het blijft de hele dag droog, tenzij het regent.  

Bij valavond wordt het donker en valt de duisternis. Of er ook 

andere dingen vallen (sneeuw, hagel, regen…) is dan amper te 

merken omdat het donker is.  

Het blijft zo voor de hele week. 

  



 

Kampprijs  

 

App Financiën 
 

De kampprijs voor de hele week : verblijf, maaltijden, 

attracties, vervoer en traktaties is 250 €.  

Het lidgeld voor het komend werkjaar bedraagt 27 €.  

 

Je kan beide storten op zonnewijzersrekening : 

BE06 7785 0613 3022 

  



 

Begin en einde  

 

App Waar en wanneer vertrekken we? 
We verzamelen op zaterdagochtend 15 juli 2017 om 10 uur met 

onze bagage bij Leen en Paul Vannieuwenhuyze-Accou, Dreef 

ter Winkel 32 in Gullegem. Wie te laat komt of het niet vindt, 

kan ons telefonisch bereiken :  056/41.81.35 of 

0032/485829493 

Om 10.30u wordt daar de camion geladen. 

De handbagage met onze picknick  (eten en drank) houden we 

apart. Die reist niet mee per camion, maar houden we bij ons. 

Ook andere spullen die we die dag misschien nodig hebben 

(regenjas, trui…) houden we best in de handbagage 

Katrien verdeelt de groep over de verschillende auto’s. 

 

App Waar en wanneer zijn we terug? 
Op donderdagavond 20 juli 2017 komen we omstreeks 18.00u 

terug bij Leen en Paul Vannieuwenhuyze-Accou, Dreef ter 

winkel 32 in Gullegem.  

Je geeft ons best het telefoonnummer van de persoon die je 

komt ophalen. Zo kunnen we hen verwittigen als we het 

afgesproken uur niet halen  



 

Gezocht   

App Wat zoeken we nog ? 
 

????  Wie liedjes kent die verwijzen naar één of ander 

medium (krant, telefoon, computer, televisie, fotografie…) geeft 

best zo vlug mogelijk de titel en uitvoerder, eventueel ook de 

tekst, door aan Bert. Die knutselt samen met Jan een 

multimediale zangstonde in elkaar.: feys.bert@gmail.com  

 Liedjes zoals : “Ik hou van de radio” – Stef Bos 

 “Wie heb ik aan de lijn” – K3 

 “Draai dan 7-9-7-2-0-4” – Will Tura 

 

????  We zijn ook nog op zoek naar laptops en 

fototoestellen om de zelf genomen foto’s in de fotoshoot-

activiteit in de groepjes te kunnen bekijken. Wie een fototoestel 

met geheugenkaart , en/of een laptop kan meebrengen, geeft 

best eens seintje aan Flurk : wimvanstaeyen@hotmail.com  

 

????  We zoeken ook originele ideeën voor de 

activiteitenkalender van komend werkjaar. Op kamp zal een 

ideeënbus staan, maar het is handig als je op voorhand al wat 

informatie opzoekt en meebrengt. Over optredens, uitstappen, 

evenementen…  

mailto:feys.bert@gmail.com
mailto:wimvanstaeyen@hotmail.com


 

foto’s   

App foto’s voorbije activiteiten 
 

  

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer foto’s van de voorbije activiteiten kan je terecht op : 

 

http://www.zonnewijzers.be/galerij2/fietstocht1705/index.html  

http://www.zonnewijzers.be/galerij2/fietstocht1705/index.html


 

Weetjes  

App Weetjes verzameld door ann 
 

Februari - spelletjesnamiddag  
 

- Toen wij aankwamen in ‘De Voncke’ bleken Annie en Rik er al 

te zijn, hun chauffeur had hen er afgezet. Bert & Myriam die de 

sleutel hadden, waren er nog niet. Gelukkig  moesten we niet 

lang wachten. 

 

- Veerle die met ons de spelletjes namiddag had helpen 

voorbereiden, was met pak en zak  toe gekomen. Zij had 

gezelschapspelletjes van de buren en ook van haar werk mee  

gebracht. 

  

- Het idee voor zo’n namiddag was op kamp gegroeid toen we 

Stragiggo gespeeld hadden de dag dat we naar de Leeuw van 

Waterloo waren geweest. 

 

- Iedereen kwam mondjesmaat binnen gesijpeld en ik ontving 

van iedereen een bedrag om  te onkosten te betalen. 

 



- Johan & Mia, waren er ook. Johan zag die spelletjes niet zitten 

en ging terug weg. Was hij bang om te verliezen of spel te 

krijgen met de groep? Wie zal het zeggen.?  

 

- Leen kwam ook toe met het nodige materiaal, zij had namelijk 

ook pannenkoeken mee gebracht van Dries. Bert en Myriam 

hadden ook veel materiaal meegebracht. Zo hadden ze 

zelfgemaakte cake mee. 

 

- Het was voor Veerle haar eerst activiteit, voor haar was het 

een blij weerzien met  bekenden. Ze voelde zich meteen in haar 

sas. 
 

- Nadat we genoten hadden van een lekker potje koffie, legde 

Veerle de verschillende  spelletjes uit. Flurk en Veerle namen 

plaats bij een bepaald spel.  

 

- Bert zei: ‘We gaan nu spelletjes spellen, ik hoop dat er hier 

geen spel van komt’. Dat is een typische uitspraak voor Bert en 

het was zeker als grap bedoeld. 

 

- Ik ging ook bij een spel plaatsnemen dat we hadden gespeeld 

toen we de spelletjes namiddag hadden voorbereid. Hoe het 

spel precies heet, weet ik niet. Er lagen enkele voorwerpen op 

tafel en je moest een kaartje nemen. Aan de hand van wat er 

op het kaartje stond moeten de spelers zo vlug mogelijk het 

voorwerp nemen dat er niet bij hoort. 

 



- Er was ook een spel bij waar we moesten een toren bouwen 

en eenmaal die gebouwd was moest je proberen blokken weg 

te nemen zonder dat de toren in elkaar stortte. Telkens je een 

blokje had weggenomen moest je het er ook weer van boven 

terug opleggen. De spanning werd hoger naarmate de toren 

hoger kwam. Nu en dan stortten de torens in en dan ontstond 

het nodige jolijt. 

 

- Veerle en Flurk legde ook hun spelletjes uit aan hun 

deelnemers en er werd duchtig gespeeld. Het spel van het 

groepje van Veerle bleek met geld te maken. Ze moesten 

zoveel mogelijk wegen bezeten met wagonnetjes vermoed ik.  

 

- Er was ook een spel dat je alleen kon spelen en had iets weg 

van het gekende Sjoelbakken, je moest met een elastiek zoveel 

mogelijk ronde schijfjes naar de andere kant proberen te 

krijgen.   

 

- Sommigen van ons wisselden eens van spel, zodat je 

verschillende dingen kon beleven.  

  Iedereen amuseerde zich heel goed, zodat de tijd zonder dat 

we er erg in hadden, voorbij vloog. 

 

- Veerle, had ook een soort groot groepsspel meegebracht. Het 

was de bedoeling de spelnamiddag daarmee af te sluiten, maar 

de tijd was voorbij gevlogen. We beslisten dit spel niet meer te 

spellen. Dit houden we eventueel voor een volgende spelletjes  

  namiddag. Iedereen was het erover eens dat deze activiteit 

zeker en vast voor herhaling vatbaar is. 



 

-  Enkelen hadden de pannenkoeken opgewarmd en 

bedienden de groep. Van al dat spelen hadden we honger 

gekregen en ze smaakten ons heerlijk. Er werd gezellig 

gekeuveld over van alles en nog wat.     

-  Enkelen onder ons hielpen met de afwas en met het weer in 

orde zetten van het lokaal.  

  Alles verliep heel vlot. 

 

- Omdat er pannenkoeken over waren verkocht Leen die aan de 

mensen die er goesting in hadden. 

 

- Mia vroeg wie ging komen naar de volgende activiteit in 

maart, de kookactiviteit onder leiding van onze chefkok Johan. 

Veerle had haar blijkbaar goed geamuseerd, daarom schreef 

ze zich ook in voor de kookactiviteit. 
 

Maart - kookactiviteit 
 

- Johan & Mia waren wellicht enkele dagen in de weer geweest 

om de ingrediënten voor onze kookactiviteit te gaan halen. 

 

- We begonnen de activiteit met een potje koffie. Op de 

koffietassen van ‘Grootmoeders Koffie’ stond er een portret van 

de grootmoeder van Johan. 

 

- Johan had alle receptjes mooi uitgetypt en deelde die aan ons 

uit. Er was ook een receptje bij van Katelijne. 

 



- We verdeelde ons in groepjes en iedereen ging aan de slag. 

Er werd een voorgerecht, hoofdgerecht - (Nijntje) -  klaar 

gemaakt. Een dessert mocht zeker niet ontbreken. 

 

- Johan kwam nu en dan eens een kijkje nemen bij de groepjes 

en zag dat ze goed bezig waren. Af en toe gaf hij waarschijnlijk 

een tip. 

 

- Er stonden ook enkele mensen aan de kookpotten en nu en 

dan kwamen we een kijkje nemen en Johan gaf dan wat uitleg.  

 

- Toen alle gerechtjes klaar waren, begonnen we met een 

aperitief die ook een groepje had klaargemaakt. We konden 

kiezen tussen een alcoholvrij aperitief of een met alcohol. 

 

- De tafels werden klaargezet en iedereen begon wel trek te 

krijgen. Het smaakte ons dan ook voortreffelijk. 

 

- Leen at niet mee, want ze was namelijk bezig aan haar 

zuiveringskuur. Dit moet  waarschijnlijk niet altijd gemakkelijk 

zijn als je anderen zo smakelijk ziet eten. 

 

- Veerle deed mee aan de veertig dagen zonder vlees. Dit was 

een bewuste keuze. 

 

Hieronder vind je enkele sfeerbeelden van de activiteit. 

    

 



 

Flurk en Johan aan de kookpotten                                                                          

 

                                            

  

                                           De mannen zijn smakelijk aan het eten  

 

April - weekend Mesen  

 

- Er werd verzameld bij Paul & Leen: daar kwam iedereen 

mondjesmaat binnen. Iedereen zag het wel zitten om op 

weekend te gaan, want het beloofde mooi weer te worden. 

 

- De autoverdeling werd uitgedeeld en we verdeelden ons over 

verschillende auto’s. Bert was gekomen met zijn kleine 

camionette en hij nam enkele rolstoelen mee. 

 

- Samen met Colette reed ik mee met Johan & Mia. We 

moesten nog Anny in Komen gaan ophalen en daarna konden 

we doorrijden. Terwijl we naar Ieper reden, konden we 

genieten van het landschap en er werd ook heel wat bijgepraat.  

 



- We hadden afgesproken om te verzamelen aan de poort van 

een school. Piet - de broer –  van Marijke - was de sleutel van 

de poort ergens gaan afhalen en hij had Marijke naar daar 

gebracht.  

 

- Piet kon blijkbaar de poort niet openkrijgen met de sleutel. 

Gelukkig hadden we enkele  handige mensen die daar geen 

enkel probleem mee hadden.  

 

- Nadat de auto’s allemaal geparkeerd waren op de 

binnenplaats van de school, besloten we nog even te gaan 

wandelen op de Vesten.  

 

- Iedereen genoot van het mooie weer en ik vermoed dat er 

hier en daar een pullover werd afgespeeld. 

 

- We genoten van de landschappen die we om ons heen zagen 

en er werd bijgepraat.  

  Plotseling kregen we in de gaten dat de groep niet compleet 

was. We stonden met enkelen op een bruggetje en zagen dat 

er naar ons gezwaaid werd.  

 

- Omdat wij bijna aan het einde van de Vesten waren, besloten 

ze niet meer achter te komen en daar op ons te blijven 

wachten. Jos toeterde er natuurlijk duchtig op los, dat zorgde 

voor het nodige plezier. 

 



- Het werd stilletjes tijd om richting de plek te gaan waar we 

zouden gaan picknicken. Dat gingen we doen in een sociaal 

café voor mensen met een handicap.  
 

- Veerle moest in de voormiddag werken in Ieper en besloot de 

groep te vervoegen voor de picknick. 

 

- In het verleden waren we daar ook al eens op bezoek 

geweest, maar als ik het mij goed herinner, was het toen op 

een andere lokalisatie. 

 

- De broer van Paul en zijn vrouw waren bereid om dit speciaal 

voor ons open te houden.  

  Normaal gezien is dat in het weekend niet open. Op vraag van 

Paul & Leen deden ze dit voor ons.  

 

- Terwijl we bediend werden, gaf de broer van Paul wat uitleg 

over het café waar er verschillende activiteiten doorgaan tijdens 

de week.  

 

- De picknick smaakte na onze wandeling wel goed en er werd 

natuurlijk veel bij gepraat. 

 

- Nadat we de innerlijke mens hadden versterkt, trokken we 

verder. Bij het buitengaan kwam ik Elien - iemand die bij ons in 

dagcentrum van ‘De Molenreke’ werkt - tegen. Zij vroeg mij wat 

ik daar deed. Ik vertelde dat ik op weekend was met een toffe 

bende.  



 

- In de namiddag bezochten het ‘Flanders Flieds’ museum, dat 

sinds een hele tijd volledig  vernieuwd is. We lieten ons 

onderdompelen in de verschrikkelijk oorlog. 

Enkele verrassende antwoorden uit onze juni-zoektocht 

Als originele naam voor het voetgangerspaadje :  

“Slingerwegje,  het bomenpad, de heerlijke heulse heuveltjes” 

Meer auto’s in tegenwijzerszin dan in wijzerzin 

“Omdat iedereen naar zee gaat” 

Over die plompverloren lantaarnpaal 

“Het romantische plekje van mia en johan” 

Over het spiraaltje als fietsenstalling bij de tandarts 

“Mooi maar meedogenloos” 

 

Lief en Leed 

 

Donderdag 23 maart overleed Jenny Glorieux 

de mama van Mia Vromant 

 

 

 

Zaterdag 10 juni werd Vic Feys geboren 

kleinzoon van Bert en Myriam... 

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp5NKps87UAhXCIVAKHfHwAjoQjRwIBw&url=https://nl.hallmark.be/kaarten/zwanger-in-verwachting/kleinkind&psig=AFQjCNGgrbw9MlePW7VjP4uW9qc_b-VaZw&ust=1498116043536175
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipm6f4s87UAhUOEVAKHR6EAvwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.kleurplaten.nl%2Fde-dood%2Fkruis-k-9071.html&psig=AFQjCNFbzkfOPOYLx6mson7sYASGX1DqPw&ust=1498116211700276


 

Filmpjes  

 

App Interessante achtergrondinfo 
 

Om je nog beter voor te bereiden op het kamp , kan je alvast 

volgende filmpjes raadplegen: 

 

Over de Kleppe 

 https://www.youtube.com/watch?v=z-acbwegtBY  

Over Pari Daisa 

 https://www.youtube.com/watch?v=5Opc5NaBUaI  

 https://www.youtube.com/watch?v=0CM8gUTPGYc  

Over Everbeek 

 https://www.youtube.com/watch?v=Mo9tb-UcXwk  

Over Ronse 

 https://www.youtube.com/watch?v=gr2oTrdfuw8  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=z-acbwegtBY
https://www.youtube.com/watch?v=5Opc5NaBUaI
https://www.youtube.com/watch?v=0CM8gUTPGYc
https://www.youtube.com/watch?v=Mo9tb-UcXwk
https://www.youtube.com/watch?v=gr2oTrdfuw8


 

Bagage  

 

App Wat moet je meebrengen ? 
 beddengoed (dekens, lakens, hoofdkussen)  is ter 

plaatse  hoef je NIET mee te brengen 
 Pyjama of slaapkleed 
 Handdoeken, washandjes en toiletartikelen 
 Voldoende ondergoed (min 5 dagen) 
 Voldoende verse kleren voor 5 dagen 
 Kousen 
 Pantoffels 
 Stapschoenen voor wie dat nodig heeft 
 Degelijke regenkledij  
 Zonnehoedje of pet 
 Zonnecrème 
 Zaklamp 
 Zakgeld 
 Parkeerkaart of lerarenkaart voor wie dit bezit 
 Rolstoel in zeer goede staat (eventueel met extra 

kussen): want er zijn vele kasseistraatjes in de buurt 
 Smartphone, tablet (voor wie dit bezit) ; er is WiFi  
 een duidelijk ingevulde medische fiche 

!!!! Hang een etiket met je naam aan al je bagagestukken en 
ook aan je rolstoel. Zo weten we bij de kamerverdeling en op 
andere momenten snel wat van wie is !!!!! 

  



 

Medische fiche  

App Medische fiche (invullen en meenemen op kamp) 

Naam en voornaam:………….……..…………………………….………………………………………….… 

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………… 

Adres en telefoonnummer waar je het liefst hebt dat we verwittigen als jou iets overkomt: 

……………………………………………………………………………………………………………...…… 

……………………………...…………………………………………………………………………………… 

Een tweede adres voor wanneer we het eerste niet kunnen bereiken: 

……………………………………………..…………………………………………………………...……..… 

……………………………………………………………………………………………………………...…… 

(eventueel andere adressen kan je op de keerzijde schrijven) 

Adres en telefoonnummer van de geneesheer die jou het beste kent: 

………………………………………………………………………………………….…………………….… 

……………………………………..…………………………………………………………………...…….… 

Eventueel telefoonnummer van een andere geneesheer of huisarts:  

………………………………….………………………………………………………………………...….… 

…………...……………………………….………………………………………………………………….… 

Medicamenten die je altijd moet nemen, hoeveel en wanneer:  

…………………...………………………………….………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………...………………………………… 

Medicamenten die je soms neemt  (wanneer of waarom):  

……………………………...…………………………………………………………………………………… 

…………………………………...……………………………………………………………………………… 

Heb je een dieet?…………………...……………………………………………………………………….…… 

Zo ja, welke?…………………………….…………………………………………………………………….… 

……………………………………………………...…………………………………………………………… 

Ben je allergisch voor of ziek van:  

Medicatie:…………………………………………………………………………………………………...… 

Voedsel:…………………………………………………………………………………..…………………… 

Andere:………………………………………………………………………………………………………… 

Heb je een ziekte of aandoening (gehad), die belangrijk is om te vermelden in geval dat er iets met je 

gebeurt?……………Zo ja, welke ? (mensen met ’n aandoening vermelden hier best mogelijk de oorzaak): 

……………………………………………………………………………...…………………………………… 

………………………………………………………………………...……………………………………....… 

Ben je gevaccineerd tegen tetanus (klem) in de laatste 8 jaar?………….……………… …….…… 

Andere opmerkingen ? (b.v.b.: iets waar je je zorgen over maakt, iets dat je moet vermijden) 


