
      
 
 
 
 

  
7 maart 2020 

 
 
 
Beste deelnemer, beste ouders 
 
 

Nog minder dan een maand! We kunnen haast niet wachten om te vertrekken. Om het vertrek en de reis zo 
vlot mogelijk te laten verlopen, geven we jullie met deze brief de laatste richtlijnen. 
 

Vertrek / opstapplaats: Bijeenkomst zaterdag 4 april 2020 op parking Bodart (Leuven) om 18.30u 
en stipt vertrek om 19.00u. Busmaatschappij: Linden Cars.   

 

Verblijfplaats:  Alpenlodge Kühboden,        

    Fiescheralp 1, CH-3984 Fiesch, Chweiz       

    GSM Erwin 0032478 31 70 19 (alleen in noodgevallen!)    
                      

Terug thuis:   Zondagochtend 12 april 2020 komen we aan op parking Bodart.   

    De aankomst is voorzien om 8.00u. Indien we veel te vroeg of te laat zijn, laten de 

    deelnemers (ev. organisatie) dit aan de ouders per gsm weten.                                                   
 

De aankomst zondagochtend in Fiescheralp is voorzien om 8.00u (ontbijt inbegrepen). Dan installeren we ons 
op de kamers, worden de skipassen uitgedeeld en huren we het ski- en snowboardmateriaal. In de 
voormiddag worden de groepen ingedeeld en gaan we skiën. Onze eerste les van de Zwitserse Skischool 
gaat door op maandag gedurende twee uur en dit elke dag tot en met vrijdag. De rest van de tijd skiën jullie 
samen met onze begeleiders. Zaterdagavond na het avondeten (inbegrepen) vertrekken we terug naar huis. 
            

Wat mag je zeker niet vergeten (naast de gebruikelijke kleding)  
vraag eerst aan familie of vrienden of je skikleding kan lenen vooraleer je iets gaat kopen!  
In 1 reistas of –koffer voor in de bagageruimte van de bus: 
- (stap)schoenen (voor in de sneeuw), 
- zachte kousen voor in je ski- of snowboardbotten (kunnen ook lange sportkousen zijn), 
- een skibroek en -jas (waterdicht), 
- t- shirts (zeker je ski t-shirt) en sweaters en/of fleece om je in meerdere lagen te kleden (geeft warmte), 
- warme handschoenen of wanten, sjaal, muts, 
- zonnebril, skibril (voor als het sneeuwt) en je geleende of eigen helm (in je bagage verpakt), 
- zonnecrème (hoge factor!) en eventueel een lippenstift, 
- toiletgerief en handdoeken (lakens en dekens zijn aanwezig), 
- 1 gezelschapsspel, muziek, strips, boek, dvd, eventueel poepslee (overal naam opschrijven), 
- een klein beetje zakgeld, best Zwitserse Frank (30 CHF = meer dan voldoende), 
- gsm, Ipod, fototoestel, e.d. kan gebruikt worden op afgesproken tijdstip (organisatie is niet verantwoordelijk). 
In een rugzakje voor op de bus: 
- identiteitskaart wordt opgehaald voor het vertrek! EZVK (zie achterzijde) wordt dinsdag 31 maart opgehaald. 
- lunchpakket en een flesje water (of drinkbus) voor tijdens de busreis (geen chips, snoep of frisdrank).  
 

Tijdens de reis kan je onze belevenissen volgen via onze blog, skireis.sintpieterscollege.be Hierop vind je 
dagelijks nieuwe verslagen en foto’s. Vrijdag 7 maart wordt deze brief overlopen met alle deelnemers om 
12.00u in het technieklokaal. Aarzel niet om ons te contacteren wanneer jullie nog vragen hebben.  
 
Sportieve groeten en tot binnenkort 
 
  

Het skiteam                                                  Erwin Huybens    0478 31 70 19   erwin.huybens@spc.ksleuven.be  
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EZVK of Europese ziekteverzekeringskaart: 
Deze kaart, met geldige vervaldatum (!), is in het 
ziekenhuis verplicht en wordt op dinsdag 31 maart 
opgehaald (samen met het uitdelen van de helm). 
 
 
We vragen uitdrukkelijk aan elke deelnemer een 
EZVK mee te hebben. Deze kaart bewijst in het 
buitenland dat je in België in orde bent met de 
ziekteverzekering. Alleen aan dit document wordt 
door buitenlandse medische instanties belang 
gehecht. Een kaart van een Belgische 
hospitalisatieverzekering wordt niet aanvaard. 
 
 
De EZVK kan je verkrijgen bij je ziekenfonds. Deze kaart vervangt het oude formulier E111. Afhankelijk van de 
tarieven in het land waar je verblijft, worden de medische kosten op eenvoudig vertoon van deze kaart volledig 
of gedeeltelijk terugbetaald. Op deze manier word je gelijkgesteld met een patiënt van dat land. De skireis 
wordt gedekt door de schoolverzekering en het verschil na tussenkomst van je ziekteverzekering en de 
werkelijke kostprijs van de medische zorgen wordt nadien door deze verzekering in België bijgepast. 
 

 

 

 

 

 

  


