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Beste ouders 

 

We zijn alweer een jaartje verder en hoewel we na vorige zomer dachten dat dit jaar er ééntje 

zonder al te veel scoutszorgen zou zijn, was het toch weer bibberen of we al dan niet op kamp 

mochten gaan. Quarantaine, besmettingsgolven en overlegcomités: woorden die we inmiddels 

allemaal wel moe zijn gehoord. Het leek wel een scenario waarvan je enkele jaren geleden nog 

zou hebben gezegd: “Zoiets gebeurt enkel in films!” Zo een film zullen wij toch niet in de 

bioscoop gaan kijken…  

 

Uiteindelijk kregen we ook dit jaar het verlossende nieuws dat we in juli op kamp mochten 

vertrekken. Toen we dat nieuws hoorden, besloten we dan ook om tijdens de komende zomer 

die lelijke coronafilm om te toveren in een ‘Oscarwaardige’ film geregisseerd door Scouts 

Mastentop Eisden! Heb jij tijdens de lockdown iets te veel Netflix gekeken? Droom je weleens 

over jouw favoriete Star Wars personage? Of ben je helemaal gek van Nickelodeon? Deze 

zomer komen al je lievelingspersonages tot leven, niet op het scherm maar in het echt! Daarom 

is ons kampthema dit jaar “2021: Van op het scherm tot in de natuur!” En het wordt nog 

mooier, want in juli gaan we weer naar een toplocatie: Andler! Die prachtige weide waardoor 

de rivier ‘Die Our’ stroomt.  

 

Het corona-beestje loert echter nog om de hoek en enige voorzichtigheid is nog steeds vereist.  

Om die reden weiden we verder in dit kampboekje nog enkele pagina’s aan de corona-aanpak 

die we dit jaar zullen hanteren om een veilig kamp te kunnen garanderen.  In de rest van dit 

boekje vinden jullie alle informatie terug die jullie nodig hebben om jullie kinderen goed voor 

te bereiden op weer een onvergetelijke ervaring. Mochten jullie na het lezen nog met vragen, 

twijfels of problemen zitten, aarzel dan niet om de takleiding te contacteren. Mochten zij door 

het drukke studeren niet bereikbaar zijn, kunnen jullie altijd bij de hoofdleiding terecht. 

 

Tot slot willen we langs deze weg ook even de tijd nemen om alle ouders te bedanken voor het 

vertrouwen dat we elk jaar opnieuw krijgen om met jullie kinderen op pad te gaan. Ook voor 

jullie steun die wij het afgelopen anderhalf jaar hebben gekregen tijdens de COVID-periode 

zijn we enorm dankbaar. Ondanks dat we ons laatste jaar als hoofdleiders heel wat anders 

hadden voorgesteld, zijn we enorm trots op onze hele leidingsploeg die  - zij het online of zij 

het fysiek – altijd paraat stond om jullie kinderen een leuke activiteit te bezorgen. Want noch 

Corona, noch de lockdown heeft dit jaar kunnen verhinderen dat er prachtige herinneringen zijn 

gemaakt, fantastische spellen zijn gespeeld en enorm veel gelachen is. Kortom, het was weer 

een raar, maar geweldig jaar waarin we veel plezier met jullie kinderen hebben gehad. Dat alles 

was niet mogelijk geweest zonder de inzet van onze leidingsploeg. Om af te sluiten richten we 

ons dus ook even tot onze leiding en willen we hen bedanken voor hun noemenswaardige inzet 

en motivatie! 

 

De hoofdleiding 

Pieter, Dieter, Laurien en Aeron  
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Op kamp in coronatijden 
 

Om het kamp veilig en zonder risico’s te laten verlopen hebben we met de leiding een corona-

bestendig plan uitgewerkt. Hieronder lichten we toe wat er zal veranderen. 

De bubbels 
In tegenstelling tot vorig jaar mogen we dit jaar met een bubbel van 100 personen op kamp 

vertrekken. Toch zal elke tak net zoals vorig jaar enkel spellen spelen met een kleinere bubbel. 

Dat doen we om de contacten toch zo veel mogelijk te beperken. Dat wil zeggen dat de leden 

per tak enkel onderling contact hebben en geen spellen zullen spelen met andere groepen. 

Hetzelfde geldt ook voor de leiding. Ook zullen we in tegenstelling tot voorgaande jaren, een 

eigen taktent binnen het leidingkamp hebben. Zo beperken ook wij zoveel mogelijk contact met 

de leiding van andere groepen. 

Hygiëne 
De verschillende hygiëne maatregelen gaande van de handen regelmatig wassen, eigen 

drinkflessen meenemen, meer toiletten enzovoort, zullen nog altijd van kracht zijn. Voor elke 

tak zal er een jerrycan met kraantje en zeep aanwezig zijn in het eigen kamp. Aan de wasplaats 

voorzien we voor elke tak waskommen in een andere kleur. Zo weet iedereen welke kom 

specifiek voor hun tak is voorzien. De wasplaats zal uitgebreid worden zodat contact met andere 

takken vermeden kan worden. Onderstaande pictogrammen zullen worden opgehangen. Op die 

manier heeft iedereen zicht op de nodige maatregels.  Die zullen toegelicht worden binnen elke 

tak. Ook voorzien wij extra handgels, EHBO kisten, mondmaskers etc. 
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Natuurlijk hopen we dat het niet gebeurt, maar in het geval van een coronabesmetting zullen 

we de nodige stappen ondernemen. Op de weide wordt er eerst en vooral een tent ter 

beschikking gesteld voor het geval er iemand coronasymptomen vertoont. De ouders zullen op 

de hoogte worden gebracht en er wordt contact opgenomen met een dokter. Daarnaast houden 

we een logboek bij waar de verschillende contacten instaan. Normaal gezien beperkt zich dat 

tot de eigen tak met leiding. Bij besmetting is het mogelijk dat deze gegevens doorgegeven 

moeten worden in functie van eventuele tracing. 

Er zullen toch momenten zijn waarop de leden op hetzelfde moment aan eenzelfde activiteit 

deelnemen zoals eten of de formatie. Hierbij houden we rekening met social distancing. De 

afstand tussen de takken zal hierbij bewaard worden door de tafels verder van elkaar te zetten, 

en tijdens de formatie worden de groepen verder uit elkaar geplaatst. Ook bij de leiding houden 

we hier rekening mee, iedereen zal per tak staan.  

Het materiaal dat over groepen heen gebruikt wordt, zal na gebruik ontsmet worden vooraleer 

het doorgegeven wordt aan een andere groep. We willen jullie vragen om een eigen drinkbus 

mee te nemen. Dat doen we om te vermijden dat iedereen van dezelfde fles gaat drinken.  
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Algemene info 
 

Wie? 
Alle leden die dit jaar deelgenomen hebben aan onze activiteiten én verzekerd zijn, mogen mee 

op kamp. Er verandert wel iets in verband met corona. Om deel te mogen nemen dient uw 

zoon/dochter 3 dagen symptoomvrij te zijn voor aanvang van het kamp. We vragen om deze 

maatregel zorgvuldig na te leven. 

 

Waar? 
We zullen dit jaar kamperen op een weide in Andler.   

Adres: Andler 3, 4782 Sankt Vith 

 

Wanneer? 
Voor de kapoenen, kabouters en welpen gaat het kamp door van 5 t.e.m. 11 juli. Zij zullen 

met de bus naar de kampweide worden gebracht. We vertrekken op maandag 5 juli om 9:30 

op de parking van de tennis in Eisden. De kinderen worden om 9:00 verwacht zodat we op tijd 

kunnen vertrekken.  

 

Helaas zit een bezoekdag er ook dit jaar niet in, een bezoekdag gaat immers gepaard met heel 

wat planning en wat de situatie in juli zal zijn, kunnen wij niet voorspellen. Om jullie toch de 

mogelijkheid te geven om een babbeltje te slaan met de leiding en de kampplaats van jullie 

scout te zien, zal het ophalen van de kinderen op verschillende tijdstippen gebeuren. Indien u 

kinderen heeft binnen verschillende takken, mogen ze uiteraard op hetzelfde tijdstip opgehaald 

worden.  

 

 Kapoenen: tussen 13:00 en 14:00 

 Kabouters: tussen 14:00 en 15:00 

 Welpen: tussen 15:00 en 16:00 

We willen jullie vragen deze uren te respecteren en rekening te houden met de social distancing. 

Dat maakt zowel het waarborgen van de regels als de organisatie van de dag een stuk 

gemakkelijker voor ons.  

 

Voor de jong-givers en givers gaat het kamp door van 3 t.e.m. 12 juli. Zij vertrekken op 

zaterdag 3 juli met de fiets aan het scoutslokaal zelf. Door de werken aan de Dokter 

Haubenlaan vertrekken we dus niet zoals gewoonlijk aan de kerk in Maasmechelen. De 

fietstocht bedraagt ongeveer 120 km. Bij elke tak rijden voldoende ervaren fietsers mee om de 

kinderen veilig tot op de weide te begeleiden. Meer info daarover in een andere sectie. 
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Brieven 
Wilt u uw zoon/dochter een briefje schrijven, vermeld dan volgende gegevens op de 

enveloppe: 

Scouts Eisden  

t.a.v. naam lid + tak 

Andler 3 

4782 Sankt Vith 

 

Verzekering 
Ben je nog niet verzekerd, dan wordt dit dringend tijd! We vragen zo spoedig mogelijk het 

verzekeringsgeld te storten op BE12 4543 0966 5192. Vergeet niet de geboortedatum en naam 

te vermelden van het lid. Het verzekeringsgeld bedraagt €25 voor nieuwe leden (na 1 maart) en 

€40 voor leden die sinds het eerste trimester bij onze vereniging zijn. 

 

In nood 
In noodgevallen vragen we om eerst even contact op te nemen met de hoofdleiding: 

 

           Aeron:                  +32 498 18 82 90 

           Laurien:               +32 474 13 54 01 

           Pieter:                   +32 497 30 66 96 

           Dieter:                   +32 471 66 48 27 

 

Indien we niet onmiddellijk antwoorden, gelieve een boodschap in te spreken. We beluisteren 

onze boodschappen op geregelde tijdstippen en telefoneren indien nodig snel terug! Helaas 

hebben we de vorige jaren ook al ondervonden dat de telefoonverbinding op de weide in Andler 

niet optimaal is.  
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Hoe inschrijven? 
We willen vragen om vooraf in te schrijven via onderstaande link. Via dit formulier bevestigen 

jullie dat jullie zoon/dochter meegaat op kamp en dat jullie het kampgeld betaald hebben.  

 
https://forms.gle/eEPmoxBcCaDu5JA78 

 

Kampgeld 
Het kampgeld bedraagt €100 voor de kapoenen, kabouters en welpen en €130 voor de (jong)-

givers. We willen vragen om het bedrag over te schrijven vóór 25 juni. We zien de betaling van 

het kamp als een bevestiging van deelname.  

 

Medische steekkaart & gelegaliseerd attest 
We vragen jullie om de medische steekkaart en het gelegaliseerde attest bij vertrek af te geven 

aan de takleider. U vindt deze attesten achteraan in dit boekje. Vergeet ook zeker niet de kids-

ID. 

 

Attest van de CM of Voorzorg 
Indien u lid bent van ‘de CM’ of ‘de Voorzorg’, dan kunt u een deel van het kampgeld 

terugvorderen. Indien u aangesloten bent bij een andere mutualiteit, kan u vaak ook een 

gelijkaardig attest bekomen. Het attest vindt u deels ingevuld terug achteraan dit boekje. Nadat 

u dit hebt laten ondertekenen door iemand van de hoofdleiding moet u dit attest zelf afgeven 

bij de ziekenkas.  

https://forms.gle/eEPmoxBcCaDu5JA78
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DE BAGAGE 

 
De veldbedjes van de kapoenen, kabouters en welpen moeten op maandag 28 juni naar het 

lokaal gebracht worden. Dat kan tussen 16:00 en 17:00. De bagage van de (jong-) givers dient 

op dinsdag 29 juni naar het lokaal gebracht te worden tussen 16:00 en 17:00. Wij zorgen 

ervoor dat de bagage veilig op de kampweide geraakt.  

 

Wat moet er zeker mee? 
Scoutsuniform hemd of T-shirt + groepsdas, aanhebben bij vertrek 

Slaapgerief slaapzak, luchtmatras of veldbedje, pyjama, zaklamp, kussen, knuffel, 

extra dekentje 

Wasgerief zeep, handdoeken, washandje, tandpasta, tandenborstel,  

zakdoeken, ondergoed, een linnenzak voor de vuile was. 

Gewone kledij korte en lange broeken, T-shirts en truien, … 

Regenkledij laarzen, regenjas, extra paar schoenen,… 

Zwemgerief klein rugzakje, zwemkledij, badhanddoek, … 

Warme kledij voor tijdens avond- en nachtspelen,… 

Reservekledij extra sokken, ondergoed, ... NIET VERGETEN! 

Allerlei  medicatie indien nodig (altijd even laten weten aan de leiding 

via medische fiche) 

 beetje zakgeld 

 een bol sjortouw 

 3 keukenhanddoeken 

 postzegels om brieven naar huis te schrijven. 

 Kids-ID: Gelieve deze bij het vertrek af te geven aan de 

leiding!  

 drinkbus 

 

Wat nemen we zeker niet mee!!! 

 GSM’s: de leiding is voorzien. Indien we toch ontdekken dat kinderen een gsm                                 

bijhebben, wordt deze in beslag genomen. 

 Radio, MP3, MP4, Ipod, en andere dure elektronische dingen. 

 Massa’s snoepgoed en gesuikerde dranken. Uit ervaring blijkt dat sommige kinderen 

hier meer van eten dan het lekkere eten dat de kookploeg voor hen klaarmaakt! 

 

Verloren voorwerpen 
Na ieder kamp blijven er een heel deel verloren voorwerpen liggen. Die kunnen bij het begin 

van volgend scoutsjaar en gedurende heel de maand september, worden afgehaald. Voor 

dringende zaken kunt u de leiding contacteren. 
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De fietstocht 
Voorwaarden 
Velen zullen zich de vraag stellen of de fietstocht realistisch is in deze tijden voor corona. Het 

antwoord hierop is ja. De fietstocht zal zo georganiseerd worden, dat het voldoet aan alle 

maatregelen. Bovendien wordt er door Scouts & Gidsen Vlaanderen aangeraden om het vervoer 

in buitenlucht door te laten gaan. 

 

De fietstocht is ondertussen een jarenlange traditie van onze scoutsgroep en een kamp in de 

Ardennen kan er wat ons betreft niet zonder. Het onderscheidt ons van de andere 

jeugdbewegingen en hier zijn we ook trots op. Veiligheid is natuurlijk onze eerste prioriteit. 

Daarom verplichten wij iedereen een helm mee te nemen en te dragen tijdens de fietstocht! 

Wie geen helm heeft bij vertrek, zal daarom ook niet worden toegelaten. Zelf zullen wij hesjes 

voorzien, zodat iedereen goed zichtbaar is. Daarnaast zal er ook een volgwagen zijn met 

aanhangwagen, voor noodgevallen of reparaties. Ook zullen enkele oud-leiders meefietsen om 

het in goede banen te leiden. 

 

Een fietstocht kan voor velen een fysieke uitdaging zijn, daarom is het belangrijk om genoeg 

eten en drinken mee te nemen onderweg. Zorg bovendien ook voor een goede nachtrust de dag 

voordien. Prop je tas niet meteen vol met snoepgoed of frisdrank, hier zul je tijdens de tocht 

niets aan hebben en het zorgt alleen maar voor extra gewicht. De volgwagen zal altijd paraat 

staan om extra water te voorzien.  

 

Uit ervaring weten wij als leiding, dat zo een fietstocht niet altijd evident is, zeker voor ons niet. 

Daarom vragen wij om ervoor te zorgen dat uw fiets helemaal tiptop in orde is!!! Vaak 

maken wij het als leiders mee, dat we na 20 minuten fietsen al drie platte banden moeten 

plakken of een versnelling moeten repareren. Naast de fysieke, begeleidende en motiverende 

inspanningen die wij als leiding tijdens de tocht leveren, zorgt het repareren van 

(ongeprepareerde) fietsen vaak voor de onnodige frustraties en tijdverlies. Ook weten we dat, 

niet het aantal kilometers, bergen of het warme weer de tocht zwaar maken, maar de staat 

van uw fiets. Daarom raden wij het volgende aan: 

 

- Voorzie een fiets met genoeg versnellingen, die zullen van pas komen voor de hoogte 

verschillen die zich voortdoen tijdens de rit. 

-  

- Voorzie, indien mogelijk, een fiets die weinig weegt. U hoeft geen fysicus te zijn om te 

begrijpen dat een zware fiets, de tocht nog zwaarder maakt. 

-  

- Breng uw fiets voor het vertrek zeker eens langs bij de fietsenmaker. 

 

- GEEN TE DIKKE BANDEN. Die banden komen vaak voor bij de populaire dirtbikes. 

Met zulke banden kom je de hellingen echter niet te boven. 

-  

- Geen onnodige attributen: zoals een mand, vlaggetje, etc. 

-  

- Voorzie extra reparatiemateriaal. Dat hoeft niet veel te zijn. Een klein doosje met wat 

plakmateriaal bijvoorbeeld. De volgwagen en leiding zullen voorzien zijn, maar elk 

beetje kan ons helpen. Zo blijft ons veel ellende en onnodig tijdverlies bespaard! 
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Wat mee te nemen op de fietstocht? 
 

- Helm!!! Aanhebben bij vertrek. 

- Sjaaltje! Aanhebben bij vertrek. 

- Rugzak met genoeg eten en drinken. 

- Comfortabele kleren om in te fietsen: koersoutfit, sportkleren,… 

- Zonnebril & Zonnecrème! 

- Eventueel extra fietsmateriaal: extra binnenband, plakmateriaal…. 

Praktische zaken i.v.m. het vertrek 
 

De fietstocht begint dit jaar aan ons scoutslokaal, en niet aan de kerk van Maasmechelen zoals 

de voorgaande jaren. Elke tak start op een ander tijdstip en fietst op haar eigen tempo. Dit zorgt 

ervoor dat de groep steeds bij elkaar blijft en dat we de bubbels waarborgen. Ook zullen er 

enkele oud-leiders meefietsen om het in goede banen te leiden. Tijdens de fietstocht zal er 

regelmatig een pauze worden genomen en staat de volgwagen paraat.  

 

De jong-gidsen worden om 05:50 aan het lokaal verwacht om zo rond 06:10 te kunnen 

vertrekken. 

 

De jong-verkenners worden om 06:15 aan het lokaal verwacht om zo rond 6:30 te kunnen 

vertrekken. 

 

De gidsen worden om 6:40 aan het lokaal verwacht om zo rond 07:00 te kunnen vertrekken. 

 

De verkenners worden om 07:15 aan het lokaal verwacht om zo rond 07:30 te kunnen 

vertrekken. 
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Routebeschrijving 
 
Vanuit Maasmechelen fietsen we via het kanaal richting Maastricht. Vandaaruit gaan we via 

Eijsden naar Luik. Hier passeren we de militaire begraafplaats Henri-Chapelle.  

Vervolgens fietsen we langs Gileppe richting Baraque Michel. Van hieruit passeren we enkele 

dorpen en is het nog ongeveer 45 km vooraleer we aankomen in Andler.  
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Leidinglijst  
 

Het eerste nummer per tak is steeds dat van de takleider. 

 

Hoofdleiding 
Aeron Urlings     0498 18 82 90   

Pieter Craenen    0497 30 66 96   

Dieter Fabry     0471 66 48 27   

Laurien Leinders    0474 13 54 01   

 

Kapoenen 
Jolien Leinders (tak)             0479 27 13 68                  

Fraukje Voets                       0474 50 83 09 

Raph Janssen                        0470 59 74 44 

Britt Cuppens                        0492 82 10 17 

Bernard Frère                       0498 27 24 66 

Michiel Zwijsen                    0456 16 87 09            

Vincent Bollen                      0468 23 15 19 

  

Kabouters        
Helder Bollen (tak)               0483 68 49 09                 

Laurien Leinders                   0474 13 54 01 

Kato Nelis                             0491 10 29 77   

Eline Mandiau                       0473 31 59 55 

Katinka Bisschops                 0473 23 85 98 

 

Welpen 
Sasha Castermans (tak)              0497 93 19 72                  

Aaron Verheyden                   0483 32 48 08 

Tijl Serroyen                         0468 19 28 18 

Hendrik Muermans                0474 68 35 69 

Lucas Zwijsen                       0456 13 88 87 

Amy Meier                            0487 58 50 76 
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Jong-verkenners 
Michiel Vos (tak)                   0475 59 80 75                  

Ilyas Peeters                         0488 03 56 56 

Alexander Bisschops              0473 23 85 97 

Pieter Craenen                     0497 30 66 96 

Siebe Janssen                       0483 47 21 52 

Loïc van den Berg                 0470 01 76 29 

 

Jong-gidsen 
Kobe Serroyen (tak)             0499 72 70 35                 

Michelle Fabry                     0473 25 88 67 

Niels Pezdevsek                   0494 71 16 28 

Chloë Moonen                      0497 43 99 29 

Mackenzie Wolfs                  0491 07 51 24 

  

Gidsen 
Laura Driessen (tak)            0498 35 89 73                 

Gabriël Zabkar                    0499 24 45 28 

Dieter Fabry                       0471 66 48 27 

Mathias Valgaeren              0488 79 05 69 

Alessandro Di Benedetto     0471 07 76 93 

 

Verkenners 
Toon Deldycke (tak)            0471 30 15 49                   

Aeron Urlings                      0498 18 82 90 

Pieter Valgaeren                 0470 43 35 99 

Wietse Serroyen                 0488 35 54 15                  

Hendrik Meyers                  0471 01 97 95 

Jelle Tuinstra                     0472 21 53 20 
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 Kapoenen 
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Kabouters 
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Welpen 
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Jong-Gidsen 
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Jong-Verkenners 
ᛒᛖᛊ ᛏ ᛖ ᛃᛟ ᚾ ᚷ -vᛁ ᚲ ᛁ ᚾ ᚷ ᛊ   

 

ᛞᛖᛉᛖ ᛉᛟ ᛗᛖᚱ  ᚱᛟ ᛖᛈᛖᚾ  ᚹᛖ ᚨ ᛚ ᛚ ᛖ ᛃ ᚨ ᚱᛚ ᛊ  ᛒᛁ ᛃ  ᛖᛚ ᚲ ᚨ ᚨ ᚱ  ᛖᚾ  ᛉᚢᛚ ᛚ ᛖᚾ  ᚹᛖ ᛞᛖ ᛉᛖᛖ 

ᚹᛖᛞᛖᚱᛟ ᛗ ᛏ ᚱᛟ ᛏ ᛊ ᛖᚱᛖᚾ . ᛟ ᛈᚾ ᛁ ᛖᚢᚹ  ᛗᛟ ᛖᛏᛖᚾ  ᚹᛖ ᛞᛖ ᛟ vᛖᚱᛊ ᛏ ᛖᛖᚲ  ᛗᚨ ᚲ ᛖᚾ  ᚾ ᚨ ᚨ ᚱ  

ᛖᚾ ᚷᛖᛚ ᚨ ᚾᛞ ᛟ ᛗ ᛞᛖ ᚲ ᛟ ᚾ ᛁ ᚾ ᚲ ᚱ ᛁ ᛃ ᚲ ᛖᚾ  ᚹᛖᛊ ᛊ ᛖx, ᛗᛖᚱcᛁ ᚨ  ᛖᚾ  ᚾ ᛟ ᚱᛏᚺᚢᛗᛒᚱ ᛁ ᚨ  ᛏ ᛖ 

vᛖᚱᚾ ᛁ ᛖᛏ ᛁ ᚷ ᛖᚾ . ᛉᛖ ᚺᛖᛒᛒᛖᚾ  ᛟ ᚾ ᛉᛖ ᚲ ᛟ ᚾ ᛁ ᚾ ᚷ  ᚱᚨ ᚷ ᚾ ᚨ ᚱ  ᚷᛖᛞᛟ ᛟᛞ ᛖᚾ  ᛒ ᛁ ᛃ  ᛟ ᛞᛁ ᚾ ! ᚹᛖ 

ᛉᚢᛚ ᛚ ᛖᚾ  ᚺᛖᛗ ᚹᚱᛖᚲ ᛖᚾ . ᛞᛖ cᚺᚱᛁ ᛊ ᛏ ᛖᛚ ᛁ ᛃ ᚲ ᛖ ᚷ ᛟ ᛞ ᛁ ᛊ  ᚷᛖᛖᚾ  ᛈᚨ ᚱᛏ ᛁ ᛃ  vᛟ ᛟ ᚱ  ᛞᛖ ᛗᚨ cᚺᛏ  

vᚨ ᚾ  ᚨ ᛚ  ᛟ ᚾ ᛉᛖ ᛚ ᛖᚷᛖᚱᛊ .  

 

ᛟ ᚾ ᛉᛖ ᛏ ᛟ cᚺᛏ  ᛉᚨ ᛚ  ᚾ ᛁ ᛖᛏ  ᛉᛟ ᚾᛞᛖᚱ  ᚷ ᛖvᚨ ᚱᛖᚾ  ᛉᛁ ᛃ ᚾ , ᚹᚨ ᚾ ᛏ  ᚾ ᚨ ᚨ ᛊ ᛏ  ᛞᛁ ᛖ ᛚ ᚨ ᚠᚠᛖ 

ᛊ ᚨ ᚲ ᛊ ᛖᚾ  ᛉᚢᛚ ᛚ ᛖᚾ  ᚹᛖ ᛟ ᛟ ᚲ  vᛖᛖᛚ  ᛗyᛏ ᚺᛁ ᛊ cᚺᛖ ᚹᛖᛉᛖᚾ ᛊ  ᛗᛟᛖᛏᛖᚾ  vᛖᚱᛊ ᛚ ᚨ ᚨ ᚾ  ᛟ ᛗ ᛟ ᚾ ᛊ  

ᛞᛟ ᛖᛚ  ᛏᛖ ᛒᛖᚱᛖᛁ ᚲ ᛖᚾ . ᚹ ᛁ ᛖ ᛉᚨ ᛚ  ᚺᛖᛏ  ᛞᚢᚱvᛖᚾ  ᛟ ᛈᚾ ᛖᛗᛖᚾ  ᛏ ᛖᚷᛖᚾ  ᚠᛖᚾᚱ ᛁ ᚱ , ᛞᛖ 

ᛗᛁ ᛞᚷ ᚨ ᚱᛞᛊ ᛚ ᚨ ᚾ ᚷ  ᛟ ᚠ ᛞᛖ ᛁ ᛃ ᛊ ᚱᛖᚢᛉᛖᚾ ? ᚹᛁ ᛖ ᛉᚨ ᛚ  ᛉᛁ cᚺ ᛒᛖᚹ ᛁ ᛃᛉᛖᚾ  ᚨ ᛚ ᛊ  ᛖcᚺᛏᛖ 

vᛁ ᚲ ᛁ ᚾ ᚷ  ᛖᚾ  ᛉᚨ ᛚ  ᛞᛟ ᛟ ᚱ  ᛞᛖ ᚹᚨ ᛚ ᚲ ᚢᚱᛖᚾ  ᚾ ᚨ ᚨ ᚱ  vᚨ ᛚ ᚺᚨ ᛚ ᛚ ᚨ  ᚹᛟ ᚱᛞᛖᚾ  ᚷᛖᛒᚱᚨ cᚺᛏ  ᛟ ᛗ 

ᛞᚨ ᚨ ᚱ  ᛏ ᛖ ᚠᛖᛖᛊ ᛏᛖᚾ  ᛗᛖᛏ  ᛞᛖ ᚷ ᛟ ᛞᛖᚾ . ᛃᚢᛚ ᛚ ᛁ ᛖ ᛉᚢᛚ ᛚ ᛖᚾ  ᛉᛟ  ᛊ ᛏ ᛖᚱᚲ  ᛗᛟᛖᛏᛖᚾ  ᛉᛁ ᛃ ᚾ  

ᚨ ᛚ ᛊ  ᛏ ᚺᛟ ᚱ , ᛉᛟ  ᛊ ᛚ ᚢᚹ  ᛊ ᛚ ᚢᚹ  ᚨ ᛚ ᛊ  ᛚ ᛟ ᚲ ᛁ  ᛖᚾ  ᚹᛁ ᛃ ᛊ  ᛉᛟ ᚨ ᛚ ᛊ  ᛟ ᛞᛁ ᚾ . ᛖᚾ  ᛖᚾ ᚲ ᛖᛚ  ᛉᛁ ᛃ  ᛞᛁ ᛖ 

ᛖvᛖᚾ  ᚲ ᚾ ᚨ ᛈ  ᛉᛁ ᛃ ᚾ  ᚨ ᛚ ᛊ  ᛒᚨ ᛚ ᛞᚱ  ᛉᚢᛚ ᛚ ᛖᚾ  ᛖᛖᚾ  ᚲ ᚨ ᚾ ᛊ  ᚺᛖᛒᛒᛖᚾ  ᛒ ᛁ ᛃ  ᛞᛖ ᛃᛟ ᚾ ᚷ -

ᛊ cᚺᛁ ᛚ ᛞᛗᚨ ᚨ ᚷ ᛞᛖᚾ .  

 

ᛒᛟ vᛖᚾᛞᛁ ᛖᚾ  ᛉᛁ ᛃ ᚾ  ᛖᚱ  ᚷᛖᚱᚢcᚺᛏᛖᚾ  vᚨ ᚾ  vᚱᚢcᚺᛏ ᛒᚨ ᚱᛖ ᛚ ᚨ ᚾ ᛞᛖᚾ  ᛁ ᚾ  ᚺᛖᛏ  ᚹᛖᛊ ᛏᛖᚾ . 

ᛁ ᛖᛗᚨ ᚾᛞ ᛗᛟᛖᛏ  ᚷ ᚨ ᚨ ᚾ  ᚹᚨ ᚨ ᚱ  ᚾ ᛟ ᚷ  ᚷᛖᛖᚾ  ᛗᚨ ᚾ  ᚷᛖᚹᛖᛖᛊ ᛏ  ᛁ ᛊ . ᛟ vᛖᚱ  ᚹ ᛁ ᛖ ᛉᚢᛚ ᛚ ᛖᚾ  ᛖᚱ  

ᛊ ᚨ ᚷ ᚨ ’ᛊ  ᚷᛖᛊ cᚺᚱᛖvᛖᚾ  ᚹᛟ ᚱᛞᛖᚾ ? ᛖᚾ  ᚹ ᛁ ᛖ ᛉᚨ ᛚ  ᛁ ᚾ  ᛞᛖ vᛟ ᛖᛏ ᛊ ᛈᛟ ᚱᛖᚾ  ᛏ ᚱᛖᛞᛖᚾ  vᚨ ᚾ  ᛞᛖ 

ᛊ cᚺᛖᛈᛖᚾ ᛒᛟ ᚢᚹᛖᚱ  ᚠᛚ ᛟ ᚲ ᛁ ? ᛖᚾ ᚲ ᛖᛚ  ᛞᛟ ᛟ ᚱ  ᛗᛖᛖ ᛏᛖ ᚲ ᛟ ᛗᛖᚾ  ᛟ ᛈ  ᚲ ᚨ ᛗᛈ  ᛉᚨ ᛚ  ᛃᛖ ᛖᛖᚾ  

ᚨ ᚾ ᛏ ᚹᛟ ᛟ ᚱᛞ ᚲ ᚱ ᛁ ᛃ ᚷ ᛖᚾ  ᛟ ᛈ  ᚨ ᛚ  ᛞᛁ ᛖ vᚱᚨ ᚷᛖᚾ  ᛖᚾ  ᛉᚢᛚ ᛚ ᛖᚾ  ᚹᛖ ᛟ ᚾ ᛏᛞᛖᚲ ᚲ ᛖᚾ  ᚹᛁ ᛖ ᛞᛖ 

ᛟ ᛈvᛟ ᛚ ᚷᛖᚱ  ᛉᚨ ᛚ  ᚹᛟ ᚱᛞᛖᚾ  vᚨ ᚾ  ᛞᛖ ᛚ ᛖᚷᛖᚾᛞᚨ ᚱ ᛁ ᛊ cᚺᛖ ᚲ ᛟ ᚾ ᛁ ᚾ ᚷ  ᚱᚨ ᚷ ᚾ ᚨ ᚱ . 

 

     

 Elder Futhark:  

 

 

Groetjes 

 

Siebert Withaar 

Pjötr Kraanhildson 

Mjikkël Fjikkëlson 

Alexändr Ironsmith 

Iljvär Bärbarkop 

Loif Johandottir 
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(*voor sommige letters bestaat er geen Germaanse variant, die letters mag je dus gewoon laten staan) 
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 Gidsen  
 

 

Dag beste 

Hollywoodactrices in spé,  

Dit kamp zullen wij ons in de GLITZ AND GLAM 

wanen van het leven van echte filmsterren.  

Wij nemen jullie mee op een avontuur door het televisie- en filmlandschap.  

Van Expeditie Robinson tot Friends, van Komen Eten tot Titanic, van Familie 

tot Star Wars, alles is mogelijk!  

Drama, Komedie, Horror, Actie, en nog zo veel meer. 

Aan het einde van deze reis zijn jullie klaar voor een leven op het grote scherm.  

 
 

 

 

 
 

 

 
Wij kijken ernaar uit om jullie te mogen ontvangen op de rode loper. 

Lieve groetjes,  

Regisseur Laura, cameraman Gabriël, geluidstechnicus Dieter, productieassistent Mathias en 

producer Alessandro 
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Verkenners 
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Medische steekkaart 
 

Medische informatie 

 
Het is verboden om als leid(st)er, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit te voeren. Ook het verstrekken van lichte 
pijnstillende en koortswerende medicatie zoals Perdolan, Dafalgan of Aspirine is, zonder toelating van de ouders, voorbehouden aan een 

arts. Daarom is het noodzakelijk om via het onderstaande kader op deze steekkaart vooraf toestemming van ouders te hebben voor het 

eventueel toedienen van dergelijke hulp. 
 

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan uw zoon of dochter een dosis via de apotheek vrij 

verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen : * 

O ja  

O nee 

 

 

*  gebaseerd op aanbeveling Kind&Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen in de kinderopvang 

 

onze zoon of dochter moet specifieke medicatie krijgen : 

 

O nee 

 

O ja : zeker bijlage* doktersattest medicatie toevoegen! 

 

 

zijn er ziekten te melden? (vb. astma, suikerziekte , hooikoorts, epilepsie, hart, …) : 

 

O nee 

 

O ja : …………………………………………………………………………………………… 

 
 

info over noozakelijke aanpak bij deze aandoening : 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 
onze zoon of dochter moet een bepaald dieet volgen : 

 

O nee 

 

O ja : …………………………………………………………………………………………… 
 

onze zoon of dochter werd ingeënt tegen klem (tetanus) :  

 

O ja - in welk jaar? : ………………………..……………………………………………………… 

 
O nee 

 

bloedgroep: ………………………..……………………………………………………………… 

 
onze huisarts : 

 

naam : ………………………………………………. telefoon : ………………………………… 
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Deelname aan activiteiten 

 
zaken om rekening mee te houden bij organisatie van activiteiten 

 

onze zoon of dochter kan en mag deelnemen aan alle gewone scoutingactiviteiten op maat van de leeftijdstak (op tocht gaan, 

spelen, kamperen, … ) : 

 

O ja  O nee 

 

deze activiteiten zijn onmogelijk of niet toegestaan :   

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
eventuele reden : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
is er bijzondere aandacht nodig OM RISICO’s TE VOORKOMEN? 

 

O nee  O ja 

 

O bij sporten (vb.  zwemmen, fietsen, hoogte, rust, …) :  

………………………………………………………………………………………… 

 
O bij hygiëne  (vb. zelfstandigheid, allergie, bedwateren, …) : 

………………………………………………………………………………………… 

 
O bij sociale omgang (vb. pesten, heimwee, angsten, slaapwandelen, …) : 

………………………………………………………………………………………… 

 
O andere beperkingen of zorgen :  

 ………………………………………………………………………………………… 
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* Bijlage: Doktersattst medicatie 

 
ondergetekende, dokter in de geneeskunde, 

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

 
verklaart hierbij dat (voornaam en naam van het kind/de jongere):  

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

 

geboren op: 

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

mag deelnemen aan de jeugdbeweging en volgende medicatie moet toegediend krijgen :  

naam geneesmiddel:  

 

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

 
dosering (hoeveelheid en frequentie dag/uur): 

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

 
wijze van toediening :  

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

O door leiding  

O zelfstandig in te nemen   

O door verpleegkundige  

bewaring: (vb.koelkast)  

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

 

O door leiding  

O zelfstandig  

eventuele einddatum van de  

behandeling:…………………………………………………………………..….………………………………  

 

waarvoor dient deze medicatie:  

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

mogelijke bijwerkingen waarmee de leiding rekening dient te houden:  

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

 
schema op keerzijde (vb. bij meerdere voorschriften)  

 

telefoonnummer van de arts:  

……………………………………………………………………………………………………  

 

opgemaakt te (plaats): ………………………………………… op (datum): ………………………………..………….  

handtekening en stempel van de arts:  
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naam medicatie dag uur toediening bewaring ter behandeling van bijwerkingen 
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Gelegaliseerd attest voor kapoenen, kabouters en welpen 

 

Ik, ondergetekende 

 

_________________________________________________________ 

 

 

Vader / Moeder / voogd van   (naam + tak) 

 

________________________________________________________ 

 

Geef mijn kind de toelating om met Scoutsgroep Mastentop Eisden op zomerkamp te gaan 

van 5 juli 2021 t.e.m. 11 juli 2021 en betaal hiervoor € 100. 

 

         Datum en handtekening, 

 

 

 

 

 

Gelegaliseerd attest voor (jong)-givers 

 

Ik, ondergetekende 

 

_________________________________________________________ 

 

 

Vader / Moeder / voogd van   (naam + tak) 

 

________________________________________________________ 

 

Geef mijn kind de toelating om met Scoutsgroep Mastentop Eisden op zomerkamp te gaan 

van 3 juli 2020 t.e.m. 12 juli 2021 en betaal hiervoor € 130. 

 

         Datum en handtekening, 
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Aanvraagformulieren CM en Voorzorg 

Scoutsgroep Mastentop Eisden 

leinders.laurien@hotmail.com 

Wipstraat z/n, 3630 Maasmechelen 

juni 2021 

X 
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Attest sportpremie voor iedereen 

Dit attest gaat over de aanvraag tussenkomst (*) voor deelname aan (kruis aan): 

sportclub, sportcentrum of sportkamp   jeugdbeweging   

bosklassen, zeeklassen of sneeuwklassen   

speelpleinwerking 
(*) tussenkomst van max. 15 euro voor één van of combinatie van bovenstaande activiteiten. 

 

In te vullen door de organisatie 

Naam organisatie: Scoutsgroep Mastentop Eisden 

Naam contactpersoon:  Laurien Leinders 

Adres organisatie: Wipstraat z/n, 3630 Maasmechelen 

Telefoon of GSM contactpersoon organisatie:  +32 474 13 54 01 

Naam deelnemer:  .................................................................................................................. 

Periode van het lidmaatschap of periode van deelname: 

 tot     

Betaald bedrag   Datum betaling lidgeld 

 euro 

 

    

 

 
 

 

       


