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Beste Kawoelen (de nieuwe mooie combinatie van kapoenen en kawellen) 
 
Een paar maanden geleden kregen we te horen dat de Olympische Spelen van Japan verplaatst zijn 
naar 2021. De volgende dag kregen wij deze brief opgestuurd van de Japanse overheid: 
 
βεστε καποενεν, δε ϕαπανσε οϖερηειδ ζου δε 

ολψμπισχηε σπελεν γρααγ λατεν δοοργααν. μααρ 

διτ γαατ ενκελ μετ ϕυλλιε ηυλπ, ωιλλεν ϕυλλιε 

ονσ ηελπεν? Ωε ζουδεν γρααγ ηεββεν δατ ϕυλλιε 

δε ολψμπισχηε σπελεν οϖερνεμεν. Ωε ηεββεν ερ 

αλλε ϖερτρουωεν ιν δατ ϕυλλιε αλ δεζε σπορτεν 

τοτ εεν γοεδ εινδε ζυλλεν βρενγεν. Δατ δε βεστε 

μογεν ωιννεν.  

Wij konden de brief niet lezen, maar gelukkig had de Japanse overheid ook deze vertaling 
mogelijkheid mee gestuurd om het te ontcijferen. Vervang de Japanse symbolen door de juiste 
letters en kom de boodschap te weten!  
 

A B   C D  E   F  G  H I   J  K L M  N  

α  β   χ δ  ε    φ   γ   η ι   ϕ  κ λ μ  

ν 

O P   Q R   S    T  U  V W   X   Y  Z  

ο π   θ ρ   σ    τ   υ  ϖ  ω   ξ   ψ  ζ  

 
De leiding moest snel beslissen, we moesten de volgende dag al terug bellen naar de Japanse                
overheid. Wij hebben gebeld in ons beste Japans en hebben gezegd dat we de uitdaging aangaan.                
We vroegen ons wel af waarom de Japanse overheid wilt dat wij de de Olympische spelen                
organiseren. Hierop zeiden de Japanners dat ze eerst bij een groepje Russen in het hoge noorden                
van Rusland hadden geprobeerd. Hier was het jammer genoeg te koud om de spelen te               
organiseren, het water van het Olympisch zwembad bevroor telkens. Daarna hadden de Japanners             
de uitdaging voorgesteld aan een sportclub in Australië, maar hier was er een te grote kans op                 
overstromingen. Hierna belde de Japanse overheid naar Zuid-Afrika, maar hier was het dan weer              
te warm voor te sporten deze zomer.  
 
De Japanners waren bijna de wanhoop nabij, maar toen zagen ze dat er een kawoelenkamp               
doorging in België, in Mol. Ze vonden jullie zeer geschikt om de Olympische spelen te organiseren                
en ook om tegen elkaar te strijden voor de overwinning. En nog spannender!!! We gaan niet alleen                 
de Spelen tot een goed einde moeten brengen, maar we gaan dit ook moeten bewijzen aan de                 
Japanners, want op 9 juli komt de Japanse overheid kijken hoe we de Spelen gedaan hebben en of                  
jullie de geschikte atleten waren.  
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Nu zit het wel zo dat Mol hier helemaal niet op voorbereid is, ze hebben geen stadion gebouwd,                  
geen nieuwe atletiekbaan aangelegd, geen gymnasium... Wij hebben gezegd dat wij de praktische             
kant zullen regelen, dus hier gaan jullie ons ook nog wat mee moeten helpen.  
 
Om de Spelen door te laten gaan, zullen 4 landen tegen elkaar spelen voor de overwinning:                
Brazilië, Rusland, Spanje en de Verenigde Staten. Jullie zullen het tegen elkaar opnemen in de               
enige echte SPELEN VAN HET ZILVERMEER. Smeer jullie benen al maar in, want het belooft een                
stevige strijd te worden!!  
 
 
Lieve kawoelen en ouders 
 
We zijn super blij dat jij meegaat op kamp! In dit boekje staat alles wat je moet weten om goed                    
voorbereid te vertrekken en zonder kleerscheuren terug te komen van dit avontuur. Lees dit heel               
goed na, zo kunnen we er zeker een geslaagd kamp van maken!! 
Zoals jullie waarschijnlijk al door hadden zijn we dit jaar niet enkel met kapoenen. Door de corona                 
maatregelen kunnen er slechts max. 40 leden mee per kamp. Hierdoor komen er een paar               
eerstejaars kawellen met ons mee op kamp, zo kunnen zij toch op kamp en hoeft er niemand thuis                  
te blijven! 
Hopelijk klikt het goed tussen jullie en misschien maken jullie wel nieuwe vriendjes of              
vriendinnetjes! Wij gaan er in ieder geval het beste van maken, zodat iedereen er een fantastisch                
kamp aan overhoudt!! 
 
 
 
Kleur deze kleurplaat zeker in!  
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Bagagelijst:  
 
Dit heb je zeker nodig op kamp (als je het in je rugzak hebt gestoken kan je het afvinken, zo heb je                      
zeker alles mee): 
 
❏ Lange en korte broeken/rokjes 
❏ T-shirts 
❏ Dikke truien  
❏ Regenjas 
❏ Onderbroeken  
❏ Kousen 
❏ Pyjama 
❏ Zwemkledij 
❏ Schoenen (zowel sandalen als stevige schoenen die toe zijn als stapschoenen) 
❏ Hoofddeksel (petje, zonnehoedje … als bescherming tegen de zon) 
❏ Handdoeken en een washandje 
❏ Een linnen zak voor je vuil 
❏ Zonnecrème en aftersun 
❏ Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, borstel, rekkertjes …) 
❏ Gamel, bestek en een beker 
❏ Een pot choco, confituur of speculaaspasta (deze geef je af bij het afzetten van de bagage, 

je hoeft deze dus niet in je rugzak te steken) 
❏ Keukenhanddoeken (2 stuks) 
❏ Zaklamp 
❏ Strips of een boek (voor tijdens de platte rust) 
❏ Drinkbus (handbagage bij vertrek) 
❏ Matje of luchtmatras (+pomp) 
❏ Slaapzak 
❏ Verkleedkleren (sportkleren) in het land dat je vertegenwoordigt (welk land je 

vertegenwoordigt zal later nog gecommuniceerd worden via mail) 
❏ Extra dekentje of een knuffel  
❏ Kaartjes en postzegels / geld voor postkaartjes en postzegel  
❏ Adressen van het thuisfront en familie 
❏ Ontsmettingsmiddelen (NIET VERPLICHT). De leiding heeft alles in de juiste hoeveelheden 

mee, maar als je dat graag zelf ook meeneemt mag dit zeker 
❏ Medische fiche 

 
 

Label a.u.b alle kleren van je kawoel of schrijf de          
initialen op het etiket. We merken dat dit elk jaar          
opnieuw een probleem is en onze verloren voorwerpen        
berg wordt steeds groter. 
 
!! Om een eventuele verspreiding van het virus op kamp          
tegen te gaan is dit ook zeer belangrijk. Dus vergeet dit           
zeker niet te doen alvorens je de bagage komt afgeven! 

 
 

4 
 



 

Wat niet meenemen: 
 

- Zakmes 
- GSM, Nintendo en andere elektronica … 
- Speelgoed 
- Juwelen 
- Aanstekers 
- Andere dure spullen … 

 

 
Zoek alle woorden in de woordzoeker: 
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Praktische informatie: 
! lees zeker de bijlage over de corona maatregelingen, vergeet zeker de afgedrukte medische fiche               
niet mee te geven aan je kawoel! 

 
Betalen: 
 
Gelieve voor 1 juli te betalen door per kawoel €110 over te schrijven naar BE40 7360 4340 7463 
met de vermelding van de naam van jouw kind. 

 
 
Bagage: 
 
U mag de bagage van uw kawoel op 30/06 komen afzetten op de lokalen. 
 
Wegens het coronavirus zijn er maatregelen genomen voor het afzetten van de bagage. Wij 
vragen u daarom de bagage van uw kawoel op de afgesproken tijd te komen afzetten op de 
lokalen. Gelieve ook deze tijdsmarge* te respecteren, zodat dit allemaal vlot verloopt. Graag ook 
maar 1 ouder per kawoel die de bagage komt afzetten, het dragen van een MONDMASKER IS 
VERPLICHT  hierbij.  
Wij gaan u dan vragen om de bagage in een lokaal neer te zetten, gelieve hierbij geen (of toch in 
beperkte mate) contact te maken met andere ouders, de leiding, bagage of ander materiaal. 
Graag zo compact mogelijk inpakken en vergeet geen labels te hangen aan slaapzakken en matjes. 
 
Snoep, choco- en confituurpotten worden dan ook verzameld. Deze hoef je dus niet in de bagage                
te steken, je mag deze direct aan ons geven. 
 
*de tijdsmarge voor het afzetten van de bagage staat helemaal vanachter in dit kampboekje 

 
 
Het vertrek: 
 
Alle kawoelen worden op woensdag 4 juli om stipt 10u00 verwacht aan het Benedenplein van het                
station van Leuven, zoals vermeld in de aparte bijlage. Vanaf hier zal ons avontuur beginnen en                
kunnen jullie afscheid nemen van jullie broers, zussen, mama en papa. Kom in je scoutsuniform               
met stevige stapschoenen en een comfortabele rugzak met een lunchpakket en aantal drankjes             
in. De ouders komen hierbij niet in contact met de leiding, indien medicatie nog niet werd                
afgegeven, neemt het kind dit mee in zijn rugzak. Bekijk het verloop van het afzetten zeker nog is                  
in de aparte bijlage zodat alles vlot kan verlopen. 
Elke kawoel neemt zijn medische fiche up-to date en afgedrukt mee! 
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Einde kamp: 
 
Jullie mogen jullie atleet terug komen ophalen op vrijdag 10 juli vanaf 11u00 in de               
Onze-Lieve-Vrouwstraat 84, 2400 Mol. 
Dit verloopt ook in shiften*, dit zijn dezelfde shiften als bij het afzetten van de bagage, en dit                  
verloopt volgens het kiss-and-ride principe. Wij willen jullie daarom ook vragen om niet te lang te                
blijven plakken om zo contact met andere ouders te vermijden. CARPOOLEN IS VERBODEN, je              
komt enkel je eigen kind(eren) ophalen. Neem zeker een mondmasker mee voor moest je toch in                
contact komen met andere ouders of de leiding.  
 
*de shiften staan van achter in dit kampboekje, probeer deze zo goed mogelijk te respecteren. Wij                
weten uiteraard dat dit niet perfect kan met onze Belgische wegen, maar probeer je er toch zo                 
goed mogelijk aan te houden.  
 

Adres voor de post: 
 
Naam van je kawoel 
Scouts Wilsele 
Onze-Lieve-Vrouwstraat 84 
2400 Mol 
 
Vergeet geen geld mee te geven voor postkaartjes en postzegels (dit hoeft niet super veel te zijn)                 
of geef je kind zelf materiaal mee. Geen kaartjes sturen mag natuurlijk ook, maar het is toch altijd                  
leuk om een kaartje te ontvangen. 
 

!!! Belangrijk:  
 
Stuur ons voor aanvang van het kamp een mail indien: 

- Uw kind last heeft van ernstige heimwee 

- Uw kind af en toe nog bedplast (+ geef extra slaapzak mee)  
- Uw kind een allergie heeft of medicatie moet nemen. 

- Uw kind luizen heeft. 

- Er andere dingen zijn die we moeten weten. 

 
Daarnaast willen we ook aansporen om een luizen check te doen bij uw kawoel. Vorig jaar was er                  
een ernstige plaag en dit heeft voor vervelende momenten gezorgd binnen de groep. We willen dit                
graag vermijden. 
 
Als er medicatie is die uw kawoel dient te nemen, mag je deze in de bagage steken (indien dit                   
mogelijk is) of in de rugzak van je kind steken bij vertrek. Als de leiding hier op de hoogte van moet                     
zijn en er moet op toezien dat deze medicatie zeker ingenomen wordt, mag je ons zeker een mail                  
of sms hierover sturen.  
 
Ook is het leuk dat jullie kawoel iets mee heeft om zich mee bezig te houden in de ochtend en                    
tijdens de platte rust. vb: boek, strip, kleurplaten … .  
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Belangrijke nummers en mailadressen: 
 

 
Wout Deckers 
begaafde slangenhalsvogel  
woutdeckers@scoutswilsele.be  
0491/23.66.94 
 
 
Lucas Nys 
uitbundige oeakari  
lucasnys@scoutswilsele.be  
0470/32.29.75 
 
 
Kato Verhoeven 
hartelijke maki  
katoverhoeven@scoutswilsele.be 
0479/95.28.41 
 
 
Margo Vangrimde 
gemoedelijke sifaka  

margovangrimde@scoutswilsele.be 
0491/07.57.47 
 
 
Kasper Buntinx  
schrandere sifaka  
kasperbuntinx@scoutswilsele.be  
0478/60.40.13 
 
 
Dongmei De Wit 
onbevangen kauw  
dongmeidewit@scoutswilsele.be 
0487/24.59.88 
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Foeriers: 
 
Deze medeleiding gaat lekker voor jullie koken! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Marie     Robbe     Lukas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Serge      Margot   Emma  
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Lieve kawoelen 
 
Dit was het kampboekje voor dit jaar dan alweer. Wij hebben in ieder geval er al super veel zin in,                    
wij hopen jullie ook! Hopelijk wordt het een onvergetelijk kamp, ondanks alle maatregelen en              
aanpassingen. Wij gaan er alleszins het beste van maken! 
Als jullie nog met vragen zitten of er is iets niet duidelijk, aarzel niet om ons te contacteren, dan                   
proberen wij zo snel en zo goed mogelijk te antwoorden. Onze contactgegevens staan in dit               
kampboekje.  
Wij gaan nog even knallen op al onze examens en dan zien wij jullie vol energie 4 juli aan het                    
station! 
 
Tot snel en veel kusjes x x x x x 
Jullie leiding 
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Tijdsmarge afzetten bagage: 30/06 
 
20u00 - 20u30 Lou en Warre Van Aest 

 Anton Van den Bogaert 

 Kato Perdaens 

 Eva Dreesen 

 Wilma Euben 

 Ilias Lokaj 

 Elias Allam 

 Roald Cortoos 

 Eline Janssen 

  

20u30 - 21u00 Juliet Hoornaert 

 Hasse Swiggers 

 Loes Verhulst 

 Millie Lemmens 

 Kiran Sihra 

 Lisa Theunis 

 Lente Brauns 

 Cleo Janssen 

 Arlette Vanden Wijngaert 

  

21u00 - 21u30 Boris Coeck 

 Sien Schoukens 

 Tibbe Van Eetvelde 

 Nand Bruyninckx 

 Flore ghesquiere 

 Lou Vermaelen 

 Mila De Keyser 

 Lien De Cock 

 Wout Van Broeck 
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21u30 - 22u00 Jack Engel  

 Marte Vercruysse 

 Charlotte Lombaerts 

 Korneel Brockhoven 

 Mac en Noah Adriaensen 

 Sid Mangeleer  

 Flo Theunissen 

 Pepijn Helsen 
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Tijdsmarge ophalen van kawoelen: 10/07 
 
11u00 - 11u30 Lou en Warre Van Aest 

 Anton Van den Bogaert 

 Kato Perdaens 

 Eva Dreesen 

 Wilma Euben 

 Ilias Lokaj 

 Elias Allam 

 Roald Cortoos 

 Eline Janssen 

  

11u30 - 12u00 Juliet Hoornaert 

 Hasse Swiggers 

 Loes Verhulst 

 Millie Lemmens 

 Kiran Sihra 

 Lisa Theunis 

 Lente Brauns 

 Cleo Janssen 

 Arlette Vanden Wijngaert 

  

12u00 - 12u30 Sien Schoukens 

 Boris Coeck 

 Tibbe Van Eetvelde 

 Nand Bruyninckx 

 Flore ghesquiere 

 Lou Vermaelen 

 Mila De Keyser 

 Lien De Cock 

 Wout Van Broeck 
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12u30 - 13u00 Jack Engel  

 Marte Vercruysse 

 Charlotte Lombaerts 

 Korneel Brockhoven 

 Mac en Noah Adriaensen 

 Sid Mangeleer  

 Flo Theunissen 

 Pepijn Helsen 
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CORONA MAATREGELEN
3012 KAMPEN 2020



In deze bijlage vind je al de maatregelen die er getroffen zullen worden om een kamp 
in deze uitzonderlijke periode door te (kunnen) laten gaan. De leiding zal extra 
inspanningen moeten leveren maar we verwachten ook van jullie, ouders en leden, 
dat jullie er mee voor zorgen dat we deze kampen kunnen doen op een veilige
manier.

Wie vertrekt op kamp, geeft automatisch aan deze bijlage goed te hebben door 
gelezen en verbindt zich aan al de maatregelen die we treffen.

Moest je nog vragen hebben, kan je altijd terecht bij:

De groepsleiding:  groepsleiding@scoutswilsele.be

Bij de takleiding:  kapoenenleiding@scoutswilsele.be

   kawellenleiding@scoutswilsele.be
   
   jojoleiding@scoutswilsele.be
  
   giverleiding@scoutswilsele.be

Wil je iemand persoonlijk contacteren? Check dan hier voor de contactgegevens.



VOOR KAMP

BEREID JE K IND VOOR

Neem samen met je kind deze bijlage door zodat iedereen weet wat ze kunnen verwachten. 
Leer hen hoe je een mondmasker correct draagt. Oefen dit al eens thuis.

MEDISCHE F ICHE

De medische fiche wordt tot vlak voor het kamp up-to-date gehouden en wordt afgedrukt 
meegegeven. Je kind geeft dit af als hij/zij wordt afgezet aan het station samen met zijn/haar 
(kids)identiteitskaart.

Hoe pas ik de medische fiche aan?

STAP 1: Surf naar www.groepsadmin.be

STAP 2: Meld je aan met het lidnummer (of gebruikersnaam) en wachtwoord.
Indien u het lidnummer niet weet stuurt u een mail naar catowouters@scoutswilsele.be
Bij andere problemen stuurt u een mail naar groepsadministratie@scoutsengidsenvlaanderen.be

STAP 3: Vul de pagina “contactgegevens” zo volledig mogelijk in.

STAP 4: Vul de pagina “individuele steekkaart” zo volledig mogelijk in.
Vergeet de gegevens niet op te slaan!

VERANTWOORDELIJKHEID

Ouders dragen de verantwoordelijkheid of ze hun kinderen al dan niet laten meegaan.

Alle kinderen die de vijf dagen voorafgaand aan het kamp geen enkel ziektesymptoom vertoon-
den, mogen mee op kamp. De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoenin-
gen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden.

Meld dit aan een takleiding.



INPAKLIJST

- Kinderen die 12+ zijn dragen een mondmasker bij vertrek en als ze in contact komen met 
 externen. Jojo’s en givers nemen dan ook minstens 2 (herbruikbare) mondmaskers 
 mee.

- Zeep en ontsmetting meegeven is niet nodig. Wij doen een groepsaankoop vanuit 
 Scouts & Gidsen dus hebben al het nodige materiaal mee.

- Ouders gaan op het einde van het kamp niet door de verloren voorwerpen kunnen zoeken. 
 Kids gaan zelf hun spullen bij elkaar moeten rapen. Daarom is het enorm belangrijk om 
 ALLES te labelen: kleren, schoenen, gamel, bestek, beker, handdoek, toiletzak, … echt 
 alles waar je een naam op kan schrijven: doen!

BAGAGE DROP-OFF

Ook de bagage drop-off gaat dit jaar er wat anders uitzien. De takleiding communiceert verder op 
welke dag en welk uur je de bagage kan droppen. De richtlijnen:

- Mondmasker verplicht (leiding en ouders/leden)

- Maximum 1 persoon komt de bagage afzetten

- Heb je nog vragen of een probleem dat je wil bespreken? Doe dit via mail of telefoon.  
 Hou het contact op de bagage drop-off zo kort mogelijk.

- Bagage zet je zelf in het toegewezen lokaal

- Probeer je aan je tijdslot te houden zodat we voor maximale spreiding kunnen gaan. Een 
 kleine moeite om alles veilig te laten verlopen.

VRAGEN EN OPMERKINGEN

Dit jaar is het niet mogelijk om tijdens de bagage drop-off of bij het vertrek te communiceren met 
de leiding. Contacteer de takleiding voor vertrek via mail of telefoon. Zo vermijden we onnodige 
contacten.

Denk hierbij aan: medicatie, pestgedrag dat gemeld moet worden, bedplassers, heimwee, ...



TIJDENS KAMP

VERTREK

Het vertrek zal wat anders verlopen dan we gewoon zijn. Lees dit goed door zodat je je kind niet 
op een verkeerde plek afzet.

- Elke tak vertrekt met de trein. Jojo’s en givers hebben een mondmasker aan bij aankomst 
 op het afspreekpunt, in de stations zelf en tijdens heel de treinrit.

- Dit jaar organiseren we geen openingsmoment met ouders. Afscheid nemen gebeurt buiten 
 het afpreekpunt. Doe dit aan de kiss-and-ride.

- Afspreekpunt: Het benedenplein (plein vlak achter station aan de kant van Kessel-lo). 
 Op de kaart gaat dit over het groene punt.

- Je kan altijd te voet komen of met de fiets maar als je met de auto komt:

  o  Je kan 15 minuten gebruikmaken van de plaatsen voor kort parkeren aan de 
   Martelarenlaan. Leg je parkeerschijf.
  o In parking P1 (de paarse bol op de kaart) heb je ook verschillende kiss-and-
   ride plekken. Hier kan je 30 minuten blijven staan. 

- Als ouder wandel je het Benedenplein niet op. Je laat je kind (veilig) zelf langs de 
 trappen of de spiraal naar beneden komen. Er zal een leiding op de Martelarenlaan staan.

- Geef je kind zijn/haar (kids)identeitskaart en medische fiche in de hand mee. Hij/zij moet 
 zich bij aankomst meteen aanmelden bij de leiding en deze twee zaken afgeven.

- Gebruik je gezond verstand. Zet je kind af en vertrek. Blijf niet hangen. 

- Heb je nog een last-minute opmerking of vraag? Bel een takleiding.



DE MAATREGELEN OP KAMP
- In het begin van het kamp krijgen de leden uitleg over de coronomaatregelen op kamp met 
 o.a. een uitleg over hoe je een mondmasker moet aandoen. 

- We plannen genoeg platte rust in. 

- We blijven zoveel mogelijk op ons eigen terrein en vermijden contacten met externen.

- Handen wassen gebeurt op regelmatige basis
  o Bij het opstaan en gaan slapen
  o Voor en na het eten
  o Na toiletgebruik
  o Na grote spelen
  o Na uitstappen

- Er wordt een logboek bijgehouden van de externe contacten door 
 de hygiëne-verantwoordlijke. Dit is nodig voor eventuele contact-tracing achteraf.

- De ruimtes/tenten worden zoveel mogelijk verlucht.

- Oppervlaktes (toilet, tafels, sjorbalken,…) worden regelmatig ontsmet.

- Er wordt niet gezoend op kamp.

- De jojo’s en givers doen hun mondmasker aan als ze in contact komen met externen.

OPHALEN

Net zoals de bagage drop-off en het vertek, willen we hier contact tussen elkaar zo minimaal 
houden. De volgende richtlijnen gelden bij het ophalen van je kind:

- De persoon die komt halen, draagt een mondmasker als hij/zij de auto verlaat.

- De leiding organiseert een kiss-and-ride op het terrein. Blijf bij je auto. De leiding stuurt je 
 kind wel richting jou.

- Kom op het richtuur. Laat de leiding tijdig weten als je dit niet haalt.

- Carpoolen is jammer genoeg niet toegestaan in deze tijden.

WAT ALS ER EEN K IND Z IEK WORDT OP KAMP?

- We zonderen dit kind af met een (beschermde) leiding bij.

- De contactpersoon wordt gebeld. 

- Je komt je kind asap halen. Dit ten laatste 24u na telefoon. Daarom is het enorm 
 belangrijk dat de contactpersoon op de medische fiche bereikbaar is. Kan je zelf je kind niet 
 komen halen? Laat de leiding op voorhand weten wie hem/haar komt halen en laat de 
 contactgegevens van deze persoon achter bij de leiding.

- Het kamp gaat voor de andere kids waarschijnlijk verder.



NA KAMP

VERLOREN VOORWERPEN

Als alles goed gelabeld is, moet hier normaal geen probleem ontstaan. Moest er toch iets verloren 
zijn geraakt en de leiding vindt het terug, kan je deze op startdag terugvinden.

KIND Z IEK B INNEN 2 WEKEN NA KAMP

- Meld dit aan de takleiding.

- Hier komt nog een opvolgmail van via de leiding.

_ Wij gebruiken ons logboek voor contacttracing.


