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Allerbeste leden en ouders,  

  

Na ons vorige avontuur in Tsjechië, was het weer 4 jaar wachten op het volgende 

buitenlands kamp. Een heel tijdje toch… Maar nu dit jaar staan we weer aan de voet 

van een hoogstwaarschijnlijk onvergetelijk buitenlands kamp. Dit jaar gaan we naar het 

mooie Lechtal in Oostenrijk. Wij hebben er alvast veel zin in!  

I. Waar gaan we naartoe? 
Het Lechtal is een van de mooiste en tevens met 60 km 

een van de langste dalen die het 12.640 km² grootte Tirol 

kent. Ten westen van de Oostenrijkse hoofdstad Wenen 

op een 500 km en op 100 km van de Tiroolse hoofdstad 

Innsbruck. Het leent zijn naam van de rivier de Lech die al 

eeuwen kronkelt tussen de bergketens. Ze ontspringt in 

Voralrberg , een andere deelstaat van Tirol en mondt 

later weer uit in de bekende Donau. De zijdalen 

Hornbachtal,  Tannheimer Tal, Berwang, Bichlbach en veel 

anderen zorgen voor een uitgestrekt natuurgebied met weides, bergen, bossen en 

onnoemelijk veel soorten dieren zoals gemzen, steenbokken en marmotten. 

 

Aan de zijkant van Außerfern, een regio die min of meer samenvalt met het Tiroolse 

district Reutte dat vroeger bevolkt werd door respectievelijk Alemannen en daarna 

Beierse overheersers om later onder het bestuur te staan van de monarchie van de 

Habsburgers vinden we onze thuisbasis voor deze reis, namelijk het dorpje Bach. Hier 

gaan wij op kamp! Bach is een gemeente met een oppervlakte van 56,86 km² wat 

ongeveer overeenkomt met 5 maal Ramsel. Dit is niet gek, want Bach is de 

verzameling van vele deeldorpen zoals Kraichen, Sulzlbach, Schönau, Stockach, Winkl, 

Unterbach, Oberbach, Benglerwald, Seesumpf, Klapf en Bichl. Bach ligt in het 

bovenste deel van het Lechtal en werd reeds in 1427 in een oorkonde vermeld. De 

met fresco's versierde huizen herinneren aan de vroegere seizoensarbeiders die 

vanuit het Lechtal naar het buitenland trokken.  

 

Het is een uitgangspunt voor vele (berg)wandelingen in de zomer. Verder is het een 

heel authentiek gebied, namens het toerisme er nooit helemaal losgebroken is 

waardoor alles is zoals honderden jaren geleden. Met 1070 meter boven zeeniveau is 

Bach een van de toppen van het Lechtal, wat zeker tot uiting komt in de wintersport. 

Wie er tot rust wil komen, zal dit zeker kunnen doen. Men leeft er, zoals in gans Tirol 

met zeer weinig mensen op een grootte oppervlakte, namelijk slechts 614 inwoners.  

 



 

 

4 

Kortom een prachtige bergstreek die vol zit van natuur, cultuur, historie, rust & 

avontuur en nog zoveel meer!  

 

Ons kamp wordt medegeregeld door JEKA, JEKA vzw is een non-profit organisatie die 

duurzame reizen voor groepen jongeren en/of personen met specifieke behoeften wil 

vergemakkelijken, zodoende iedereen een reëel perspectief krijgt op de ontdekking 

van nieuwe horizonten, andere culturen en van zichzelf. 

II. Praktische informatie 

 Vertrek en aankomst   

We vertrekken zaterdag 10 juli in de vroege ochtend met de bus. Dinsdag 20 juli 

komen we ook terug met de bus. Het uur van aankomst zal later nog worden 

meegedeeld. 

Extra info over de busreis en de exacte uren hiervan worden meegedeeld via de 

site en Facebookpagina zodra wij hiervan op de hoogte worden gebracht door 

JEKA, net zoals nog andere belangrijke informatie dus hou deze zeker de laatste 

weken goed in het oog!   

Vertrek en aankomst zal steeds zijn op het dorsplein in de Wasserijstraat (dus niet het 

chiroheem!).  

 

 Wat steken we in onze rugzak voor de busrit? 

 

• ID-kaart of geldig paspoort  

Opgelet: kijk goed na of deze niet vervallen is 

 

• Europese ziekteverzekeringskaart  

Opgelet: kijk heel erg goed na of deze niet vervallen is 

want deze vervallen snel! Het is uiterst aangeraden om 

deze mee te hebben. (aanvraag is volledig gratis en te 

verkrijgen bij jouw ziekenfonds) 

 

Extra info hierover kan u vinden op:  

Europese ziekteverzekeringskaart - EU  

Europese ziekteverzekeringskaart - RIZIV 

 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=nl#nationalinfo
https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/internationaal/vakantie/Paginas/vakantie-eer-zwitserland.aspx
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• Medische fiche (af te geven aan je leiding bij vertrek)  

De medische fiche wordt naar jullie doorgemaild, dus hou je mail in de gaten. 

Als je geen mail krijgt, mag je altijd sturen naar 

buitenlandskamp2021@hotmail.comom een exemplaar doorgestuurd te 

krijgen. Druk de medische fiche af, vul ze in en geef ze af aan de leiding van je 

afdeling bij het vertrek. 

 

Belangrijke informatie over allergieën moet je voor 21 juni 2021 bezorgen aan 

buitenlandskamp@chiroramsel.be. 

Voor belangrijke informatie over medicatie kan je best de leiding hierover 

aanspreken. 

 

• Toelating voor het buitenland als je jonger bent dan 18 

Opgelet: officieel document te verkrijgen bij het gemeentehuis (afgestempeld). 

Indien dit niet in orde is, kan het lid niet mee vertrekken! Deze dient afgegeven 

te worden aan de leiding vóór het opstappen op de bus. Het vakje met 

‘verantwoordelijke’ zullen wij invullen, dit is onze hoofdleider Jef Vanhoof.  

Deze aanvraag kan ook online gebeuren op: 

https://www.herselt.be/reistoelating-voor-minderjarigen  

 

• Formulier van de negatieve PCR-test, antigeentest of de vaccinatie van het lid 

 

Als we kijken naar de huidige covidsituatie, zijn de voorlopige regels voor het 

inreizen naar Oostenrijk als volgt: 

Oostenrijk aanvaardt zowel PCR- en antigeentests. De PCR-test mag niet 

ouder zijn dan 72 uur, de antigeentest niet ouder dan 48 uur. De PCR-test zou 

dus tussen 7 en 10 juli afgelegd moeten worden, de antigeentest tussen 8 en 

10 juli.  

 

Het voorleggen van een negatieve test is niet nodig als u kan aantonen dat 

u (gedeeltelijk) gevaccineerd of genezen bent. Dit bewijs moet u 

voorleggen in het Duits of Engels. Alle EMA vaccinaties zijn erkend. 

(BioNtech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna en Sinopharm) 

Een vaccinatie is geldig vanaf de 22e dag na de eerste vaccinatie voor 

maximaal 3 maanden. Na de 2de vaccinatie is de geldigheid 9 maanden. Bij 

vaccinaties die slechts 1 dosis vereisen, is deze geldig vanaf de 22e dag voor 9 

maanden. 

 

mailto:buitenlandskamp@chiroramsel.be
https://www.herselt.be/reistoelating-voor-minderjarigen
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Je kan deze test verkrijgen bij de huisarts. De eerste 2 PCR-testen die je doet, 

worden terugbetaald door de overheid en zijn dus gratis.  

De test dient dus enkel afgenomen te worden voor vertrek. Aangezien 

Oostenrijk geen rode zone is, moet er geen nieuwe test afgenomen worden bij 

terugkomst. We raden dus aan om hiervoor zo snel mogelijk een afspraak 

te maken. Het bewijs van de test zal waarschijnlijk onder de vorm van het 

digitale coronapaspoort voorzien worden. Op dit moment is dat paspoort er 

nog niet, maar als we hier meer info over hebben, laten we het weten zeker 

weten. 

 

Extra info hierover kan je  vinden op volgende sites: Covidmaatregelen 

Oostenrijk en Austria Info 

 

Dit is momenteel de informatie waarover wij beschikken. Wanneer hier enige 

verandering in komt, communiceren wij dit via mail, site en facebookpagina. 

 

• Doktersattest wanneer je tot een risicogroep behoort  

Leden die zich in een risicogroep bevinden, mogen mee op voorwaarde dat: 

 

o Ze een doktersattest kunnen voorleggen 

o Hun ziekte onder controle is door medicatie, bv. bij astma 

 

Leden die zich in de risicogroep bevinden moeten hun doktersattest kunnen 

voorleggen aan Jef Vanhoof. Dit mag met een mailtje naar 

hoofdleiding@chiroramsel.be . De lijst met risicoprofielen en allerhande 

informatie omtrent Covid-19 vind je op de website van Chirojeugd Vlaanderen. 

Uiteraard staat ook de leiding klaar om jouw vragen te beantwoorden. 

 

• Zakgeld   

Het zakgeld dient voor onderweg of als we een uitstap maken. Dit mag je 

volledig zelf kiezen. Als je je bankkaart daarom meeneemt, moet je er zelf 

goed zorg voor dragen. Dit is je eigen verantwoordelijkheid. Wij geven een 

richtlijn van ongeveer 30€. 
 

• Een dubbel lunchpakket voor op de busrit naar Oostenrijk (dus zowel voor ’s 
middags als ’s avonds) 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/oostenrijk
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/oostenrijk
https://www.austria.info/nl/praktische-info/coronavirus-informatie/alles-over-jouw-heenreis-naar-oostenrijk
mailto:hoofdleiding@chiroramsel.be
https://chiro.be/info-voor-leiding/corona?page=1


 

 

7 

• Een gewoon mondmasker + FFP2 masker 

(FFP2 maskers worden door Chiro Ramsel voorzien, deze zijn namelijk verplicht 

in Oostenrijk) 

• Eventueel een kussentje en dekentje voor op de bus (de terugreis gebeurt 

immers ’s nachts)  

• Eventueel reispilletjes zodat je niet ziek wordt tijdens de lange busrit (ook voor 

de terugreis) 

Dit laat je dus aan de leiding zien bij het vertrek: 

• Identiteitskaart of geldig paspoort  

• Europese ziekteverzekeringskaart  

• Medische fiche 

• Reistoelatingsformulier voor minderjarigen 

• Formulier van de negatieve PCR-test, antigeentest of van de vaccinatie 

• Doktersattest wanneer je tot een risicogroep behoort 

 

 Wat steken we in onze valies? 
 

• Slaapzak   

• Hoeslaken en kussensloop  

Opgelet: JEKA staat erop voor de hygiëne dat iedereen een hoeslaken en 

kussensloop meeheeft. Wie geen hoeslaken en kussensloop mee heeft, kan ter 

plaatse een set huren bij de JEKA-medewerker tegen een vergoeding van € 
6,50 per set. Wij raden dan ook aan dit zelf mee te brengen. Kussens zelf zijn 

voorzien. 

• Pyjama(‘s)  
• Washandjes  

• Handdoeken  

• Grote badhanddoek  

• Toiletzak: tandenborstel en tandpasta, bekertje, shampoo, zeep, kam/borstel, 

zonnecrème en naar gelieve aangevuld met haarrekkertjes, maandverband, 

muggenspray… 

• Voldoende ondergoed (+ reserve)  

• Kousen (+ reserve)  

• Broeken, shorten  

• T-shirts, topjes  
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• Sweaters  

• Lange broeken of joggingpak  

• Minstens 2 paar gemakkelijke schoenen (sport- of wandelschoenen)  

!!! Er zal zeker gestapt worden dus een paar stevige wandelschoenen is 

noodzakelijk 

• Regenkledij  

• Pet of hoedje tegen de zon  

• Zakdoeken  

• Zwemgerief (badpak, badmuts, zwembandjes, brilletje, neusknijper, …)  
• Linnenzak(ken) voor de vuile was  

• Stevige rugzak 

!!! voorzie een voldoende grote rugzak voor op tweedaagse waar je een eindje 

mee kan stappen en waar ook een slaapzak en dergelijke in kan zoals bv. een 

trekkersrugzak  

• Drinkbus  

• Grote brooddoos  

• Zaklamp  

• Keukenhanddoek  

• Strips, boeken, roddelblaadjes, kruiswoordraadsels, …  
• Schrijfgerief, briefpapier, enveloppen, adressenlijst, …  

  

Zorg dat op alles je naam staat: T-shirts, chirorok/chirobroek, ondergoed, 

handdoeken… Breng alleen spullen mee die tegen een stootje kunnen. Je mooiste 
kleren laat je thuis. Je gaat op chirokamp = je wordt vuil.  

 

 Opgelet: iedereen mag slechts 1 koffer of rugzak van max. 20 kg + 1 stuk 

handbagage (20x30x30 cm) meenemen. Deze koffer heeft dus een 

maximumgewicht van 20 kg. Gelieve u daaraan te houden. De organisatie is hier 

streng in en de buschauffeur mag ter plekke beslissen om valiezen tegen te houden 

en deze niet mee te nemen. Weeg dus zeker thuis je valies na!   

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.   

Label de valiezen, rugzakken en slaapzakken goed, zet dus overal duidelijk je naam 

op.  



 

 

9 

 Wat laten we thuis? 

• Gsm’s meenemen is volledig op eigen risico, hou dus in het achterhoofd dat je 

zelf ervoor instaat als deze stuk zou gaan. Het blijft een Chirokamp en daar 

wordt nu eenmaal gespeeld en geravot. Het is niet de bedoeling om de Chiro 

of een ander lid verantwoordelijk te stellen als er schade is. Dit geldt trouwens 

voor alle kostbare spullen. Een gsm is trouwens ook niet nodig, de leiding 

heeft er eentje bij voor als er iets moet gecommuniceerd worden en de 

hoofdleiding is ook altijd beschikbaar.  

• Computerspelletjes en andere elektronica  

• Kostbare juwelen, horloges of andere waardevolle voorwerpen  

• Zakmessen en/of wapens allerhande  

• Sigaretten  

• Alcohol en drugs  

We zijn heel streng in het verbod op alcohol en drug. Er worden valiezen 

gecontroleerd bij vertrek op deze middelen. We gaan tenslotte ook 

landsgrenzen over dus het laatste Deze zijn absoluut verboden op ons 

Chirokamp en wie hierop betrapt wordt tijdens het kamp, kan ernstig 

gesanctioneerd worden. Dat zou heel spijtig zijn want je zou dan een superleuk 

kamp missen!  

III. Post 
Wanneer je op kamp bent, is het altijd leuk om een briefje of kaartje te 

ontvangen. Als je graag veel post ontvangt, bezorg dan je kampadres aan 

familie, vrienden, buren…  Een brief vanuit België naar Oostenrijk wordt het best 

aan het begin van de periode en als prioritaire zending met "A prior"-sticker 

verstuurd aangezien de brief minstens 4 dagen onderweg is. 

  

Voornaam + naam van het lid 

Chiro Ramsel  

 Breughel & Nele 

 Oberbach 87 

 A-6653 Bach  

 OOSTENRIJK 
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Moest je ons dringend willen bereiken op kamp, kan je altijd even bellen naar onze 

hoofdleidster of hoofdleider: 

Marjo De Wit: +324 89 40 15 05 

Jef Vanhoof: +324 71 58 10 62 

 

IV. Varia 

 Allergieën en voedselvoorkeuren 

Heb je een voedselallergie of een voedselvoorkeur zoals vegetarisme, veganisme, 

halal… dan vragen we je om voor 21 juni 2021 een mailtje te sturen naar 

buitenlandskamp2021@hotmail.com met alle nodige info hierover. 

Zo kunnen wij en JEKA ervoor zorgen dat je ook in Oostenrijk het juiste voedsel 

voorgeschoteld krijgt! Zet dit zeker ook nog op de medische fiche. 

 Foto’s 

Op kamp zullen we ook leuke foto’s maken als herinnering voor later. Het is mogelijk 
dat enkele van die foto’s tijdens of na het kamp op de facebookpagina van onze 
Chiro verschijnen. Als je er een bezwaar tegen hebt dat we foto’s van je kind 
publiceren, vragen we om voor het kamp begint een mailtje te sturen naar 

buitenlandskamp2021@hotmail.comom ons dat te melden.  

 

 Corona 

Zoals eerder vermeld kan het lid enkel mee als het lid is gevaccineerd is of er een 

formulier van een negatieve PCR-test of antigeentest kan voorgelegd worden. De 

PCR-test zou dus tussen 7 en 10 juli afgelegd moeten worden, de antigeentest tussen 

8 en 10 juli. Waarschijnlijk zal dit formulier onder de vorm van het Europese 

coronapaspoort. Meer info i.v.m. coronatests kan je vinden op: https://www.info-

coronavirus.be/nl/testen/  

 

Een quarantaine voor vertrek is ook niet verplicht. Toch vragen we om extra 

voorzichtig te zijn in de periode voor het vertrek. 

Het lid kan NIET mee indien hij of zij ziek is of ziektesymptomen had in de vijf dagen 

voor de start van het kamp. Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, 

diarree, moeilijk ademen. Allerhande informatie omtrent Covid-19 vind je op de 

website van Chirojeugd Vlaanderen. Uiteraard staat ook de leiding klaar om jouw 

vragen te beantwoorden. 

 

mailto:buitenlandskamp2021@hotmail.com
https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/
https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/
https://chiro.be/info-voor-leiding/corona?page=1
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Updates omtrent corona komen nog op de site en facebookpagina wanneer we meer 

info krijgen hierover! 

 

 Infoavond 

We zijn van plan om een infoavond te organiseren om alles nog eens duidelijk uit te 

leggen zodat iedereen zeker van alles op de hoogte is omtrent het kamp, de 

covidmaatregelen en nog veel meer. De datum hiervan wordt ASAP meegedeeld op 

de site en facebookpagina. We raden je aan om komende weken de Facebookpagina, 

de website en je mailbox (ook spam!) te checken. 

 

Voor verdere vragen mag je altijd mailen naar buitenlandskamp2021@hotmail.comof 

voor dringende vragen kan je terecht bij Rijul Peeters via 0493 87 41 07 

 

We doen ons best om tijdig correcte informatie te bezorgen aan jou. Het is zeker niet 

makkelijk om op alle vragen per direct een antwoord te voorzien. Wij blijven nog 

altijd afhankelijk van JEKA en de Belgische Overheid. Mocht je zelf opmerkingen 

hebben of interessante informatie, mag je die ons ook zeker bezorgen.  

 

 

 

Wij hebben er alvast zin in, jij ook? 

 

 

 

 


