Betreft: Teken
Beste ouders, verzorgers

Scouts zijn vaak in de natuur te vinden en kunnen dan wel eens gebeten worden door
een teek. In heel Nederland komen teken voor. Ze leven in struikgewas en hoog gras
en ze zien eruit als kleine platte spinnetjes. Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar
een tekenbeet kan je ernstig ziek maken als de teek langer dan 24 uur op je huid zit.
Het is daarom belangrijk om de teek zo snel mogelijk te verwijderen. Een
tekencontrole na een uitstapje in de natuur is dan een kleine moeite!
Tijdens kampen en meerdaagse activiteiten van Bevers, Welpen en Scouts zorgt de
leiding voor een dagelijkse tekencontrole moment. Mocht u hier bezwaar tegen
hebben, laat dat dan alstublieft schriftelijk weten.
De leiding houdt tijdens het kamp een tekenregistratieformulier bij en geeft dit mee
terug aan de ouders na afloop van het kamp. Maar checkt u bij thuiskomst ook nog op
tekenbeten en wees alert bij ziekteverschijnselen.

Kornet van Limburg
Stirumgroep Olst-Wijhe
Bever/Welpenstaf
Mireille Mensink (tl)
IJsbrand Ader
Roy Kakkenberg
Hans Vermeer
Liliane Taal
Rishi de Boer
Scoutsstaf
Arjan Beumer (tl)
Arno Olde Hanter
Nur

Meer informatie kunt u vinden op: www.tekenradar.nl, www.rivm.nl of www.ggd.nl .
Explorerstaf
Lotte Valk
Reindert Aberson

Met vriendelijke scoutsgroet,
Leiding en Bestuur Scouting KVLS Olst-Wijhe

Stam
Marijn Mensink
Groepsbestuur
Jan Derk Korten
Anita Cornelisse (pm)
Kathelijn Lagerweij (sc)
Marcel Olde Hanter
Chris van der Meer
Jan Willem Aberson
Stichtingbestuur
Marcel Olde Hanter (vz)
Anita Cornelisse (pm)
Kathelijn Lagerweij (sc)
VZ - voorzitter
PM - penningmeester
SC - secretaris
TL – teamleider
Ondersteuning
Jan Willem Aberson
groepsbegeleider

Arjan Beumer
webmaster

Chris van der Meer
gebouwbeheerder

Christophe Taal
materiaalbeheerder

Opkomsten
Bevers: za 09:30 – 11:30
Welpen: za 09:30 – 11:30
Scouts: vr 19:00 - 21:00
Explorers: vr 19:00 – 22:00
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