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Dag allerliefste lezers van rommelpot!

De laatste rommelpot van het jaar is alweer aangebroken. Dit extra dikke/lange
 exemplaar wilt zeggen dat de kamprommelpot weer is aangekomen!

De kamprommelpot bevat alle informatie die jullie nodig hebben om jullie zoon of
 dochter mee te laten gaan op een fantastisch kamp. Elke bericht bevat het

 thema en de praktische info die jullie zeker goed moeten lezen. Lees dus het
 takbericht goed en als er nadien nog vragen zijn aarzel dan niet om de leiding of
 de groepsploeg te contacteren. Indien jullie graag hebben dat de leiding voor het
 kamp nog even op bezoek komt bij jullie thuis voor verder informatie kan dit ook

 gevraagd worden. 
Wij doen dit graag!

 Voor grote of kleine gezinnen die het financieel moeilijk zouden hebben om hun
 zoon/dochter mee op kamp te sturen, komen wij tegemoet in de kampprijs. Mail
 in dit geval zonder twijfelen naar groepsploeg@krikobea.be en wij zorgen ervoor

 dat uw zoon/dochter toch meekan op kamp!

In deze laatste rommelpot willen we iedereen graag nog eens bedanken voor de
 inzet van dit jaar. Zonder jullie hulp was het niet gelukt om een geweldig

 groepsfeest te organiseren en zoveel centjes in te zamelen voor onze
 toekomstige lokalen! Bij deze nog eens heel hard bedankt aan iedereen die dit

 jaar een steentje heeft bijgedragen!

We willen ook heel graag hier alle leiding bedanken om er een super jaar van te
 maken!

BEDANKT!

De 3

Algemeen bericht groepsploeg@krikobea.be

Tijs Vanderleyden 0494/462765 tijs.vanderleyden@krikobea.be
Liesbeth Lambeets 0496/955447 liesbeth.lambeets@krikobea.be
Anneleen Raes  0478/377198 anneleen.raes@krikobea.be
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Heel heel heel lang geleden in 1903 is de Tour de France ontstaan in Frankrijk. Het is 
de meest veeleisende en eervolste wielerwedstrijd
van het jaar. Renners die hier een trui bemachtigen ,
komen in de geschiedenisboeken te staan en
verdienen eeuwige roem. Het is dus een zeer
belangrijke en over de hele wereld gekende
wielerwedstrijd. Deze wedstrijd duurt 3 weken en
vindt plaats vanaf begin juli. De Tour de France
bestaat uit verschillende etappes, namelijk een
bergetappe, sprintettape, ... 
Ook kan je gedurende deze wedstrijd verschillende truien winnen, namelijk de gele 
trui, de groene trui, de bolletjestrui en de witte trui. Elke trui heeft zijn eigen 
betekenis.

De gele trui is een algemene trui. Dit is voor de persoon die het snelst is in alle 
onderdelen.

De groene trui is voor de snelste renner binnen 1 wedstrijd. 

De bolletjestrui is voor de beste klimmer, diegene die de beste conditie heeft en de 
beste benen.

De witte trui is voor de beste beginner, de beste eerstejaars.

Deze tour wordt ook wel de ‘Tour de Doping’ genoemd, omdat er 
al veel renners betrapt zijn op doping (snoep). De organisatie is 
hier heel streng op. Renners die betrapt worden op doping 
(snoep) worden meteen uit de wedstrijd gegooid.

Naar aanleiding van deze wedstrijd kreeg de leiding afgelopen 
week een speciale brief in de brievenbus.

Hieronder kan je de speciale brief lezen.



Dus lieve kapoenen, ze vragen onze hulp. Smeer jullie benen alvast maar in want wij 
gaan deelnemen aan de enige echte, megaspectaculaire Tour de France. Wij 
verwachten jullie aan de start op maandag 30/06 om 14uur. Tot dan!

Zouden jullie wel voor 15 juni kunnen laten weten of jullie kapoen mee gaat! Gewoon 
een mailtje sturen naar kapoenenleiding@krikobea.be  . 

Zo kunnen we aan Jean-François Vélo doorgeven met hoeveel kapoenen we komen.

Moest er nog iets zijn, hier zijn onze contactgegevens:

Bram Kestens 0499/125479 bram.kestens@krikobea.be

Nele Vandecruys 0486/718945 nele.vandecruys@krikobea.be

Hannah Amery 0476/606847 hannah.amery@krikobea.be

Beste Kapoenen(leiding),

Begin juli start de ‘Tour de France’ voor de 101ste keer. Dit
jaar waren er  16 ploegen ingeschreven, maar door een 
te veel aan doping (snoep) is een hele ploeg ziek 
geworden en ze kunnen dus de eerste week niet 
meerijden. Wij zoeken daarom vervanging, zodat deze 
ploeg toch nog kan mee doen als ze terug beter  zijn. In 
naam van de internationale wielerbond en de zieke ploeg
vraag ik jullie om hulp.

Zouden jullie, met al jullie kapoenen, een ploeg kunnen 
samenstellen om deel te nemen aan de wedstrijd van 30 
juni tot en met 6 juli?
Deze editie start dit jaar in Mechelen op maandag 30 juni
om 14uur.

Tot dan!

Met vriendelijke groeten,

Jean-François Vélo

mailto:hannah.amery@krikobea.be
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Wat? Tour de France

Waar? ‘De Stuiv’
Stuivenbergbaan 166
2800 Mechelen

Wanneer? Van 30/06 om 14u tot en met 06/07 om 14u

Kostprijs? Gelieve 80 euro te storten op volgend rekeningnummer: BE 74 7340 
1041 7607 met vermelding: ‘Voornaam Naam kapoenenkamp14’ (liefst voor 25 juni)

Wil je een brief schrijven naar je lieve kapoen? Voornaam Naam

Stuivenbergbaan 166

2800 Mechelen

Verkleedkledij? Wielrennerfans (fietsoutfit, sportieve kledij)

Meebrengen? (ALLES VAN EEN NAAM VOORZIEN!!) (zie ook algemeen bericht)

      – Pyama
– Washandje, handdoek
– Toiletgerief: shampoo, kam, tandenborstel, tandpasta
– Zwemgerief 
– Schoeisel: sportschoenen, stapschoenen, waterschoenen, …
– T-shirts, korte broeken of rokjes
– Warme kleding
– Regenjas
– Linnenzak
– Zonnecrème
– rugzakje
– Knuffel
– Strips
– Matje of veldbed of luchtmatras
– Slaapzak
-Kussen
– Schrijfgerief, briefpapier, postzegels, enveloppen, adressen van de ontvangers 
Goed humeur
– Kids-ID of SIS kaart
– ...

Wat zeker thuis laten?

 – GSM, Ipad, Ipod, PSP, nintendo, ..
– Snoep
– ouders

Indien je extra info of uitleg over het kamp zou willen, contacteer dan gerust
de leiding via mail of via telefoon. Wij maken graag tijd voor jullie en 
beantwoorden graag jullie vragen!





Op het verjaardagsfeestje van Baloe werd er hevig gevierd en gedanst! Iedereen van de 
jungle was uitgenodigd om een stukje bananentaart te komen eten of te genieten van 
een kokoscoctail. Tot in de late uurtjes ging het feestje door. Toen Baloe uiteindelijk moe 
genoeg was om te vertrekken, zocht hij Mowgli zodat ze samen naar huis konden 
wandelen. Maar Mowgli bleek spoorloos! Samen met de overige feestgangers 
doorzochten ze een groot deel van de jungle(want de jungle is zo groot dat je er 10 
dagen in kan wandelen zonder op het zelfde plekje terug te keren). Toen het al erg laat 
werd en ze bijna de weg zelf kwijt waren gingen ze ongerust terug naar huis.
De volgende dag werden er enkele verklaringen afgenomen van de 'Junglespeed' 
(ookwel de junglepolitie genoemd).

                  Baloe: Ik ben samen met hem een stukje bananentaart gaan halen en toen
                     kwam hij Hathi tegen die hem nog een spannend verhaal wilde vertellen.
                    JungleSpeed: Gedroeg hij zich verdacht of anders dan anders?

–------------------------------------------------------------------------------------    
JungleSpeed: Wanneer heeft u Mowgli voor het laatst gezien?
 Hathi: Wel ik heb hem een spannend verhaal verteld over die keer dat ik met de 
olifanten  een grote groep hyena's heb weggejaagd. We vertrokken voor onze 
dagelijks toch naar de grote waterpla...
JungleSpeed: Jaja, allemaal heel interessant maar wanneer zag je 
                   hem nu voor het laatst?

JungleSpeed: Weet jij met wie hij daar in de hangmatten zat?
Hathi: Volgens mij lag Raksha daar ook te kijken naar het feestgedruis.
                                   



  JungleSpeed: Wanneer heeft u Mowgli voor het laatst  
                                     gezien?

. 
JungleSpeed: Viel er u iets vreemds op aan Mowgli?
Raksha: Neen helemaal niet. Mowgli was een verhaal aan het vertellen over Hathi die 
met de olifanten eens een grote groep hyena's had weggejaagd en …
JungleSpeed: Jaja dat verhaal ken ik al!
Raksha: Echt? Ik ben in slaap gevallen omdat de hangmatten zo zacht lagen en weet dus 
niet hoe het afliep. Toen ik wakker werd was Mowgli verdwenen.
–-----------------------------------------------------------------------------------------------
JungleSpeed: Wanneer heeft u Mowgli voor het laatst gezien?

JungleSpeed: Mmm, en kon je vanaf vanboven nog iets abnormaals opmerken?
Chikai: Zijn dansende slangen, zingende beren en wolven die in hangmatten liggen niet 
gek genoeg? Verder zag ik in het bos wel nog iets met witte en oranje strepen 
rondsluipen maar misschien had ik zelf ook al teveel kokoscoctails op.
–-----------------------------------------------------------------------------------------------

U hoort het liefste welpen, Mowgli is zoek! Omdat de Junglespeed alleen deze moeilijke zaak 
niet kan oplossen zijn wij, DE welpen, er nog om hem te helpen. Tenslotte zijn de welpen ook 
een deel van het jungle boek. Daarom gaan wij deze uitdaging aan en zullen we alles doen om 
Mowgli te vinden. De leiding heeft al 8 ogen en 4 slimme(en minder slimme) koppen. Dat is 
zeker niet genoeg dus kom maar massaal mee op kamp want met meer ogen en slimme 
koppen zullen we het Mowgli-raadsel ongetwijfeld sneller oplossen!



Praktische Info

Wanneer?  Van maandag 30/06/2014 tot zondag 6/07/2014
Begin uur maandag 30/06/2014: 14u
Eind uur zondag 6/07/2014: 14u

Waar? 
‘De Stuiv’
Stuivenbergbaan 166
2800 Mechelen
Een rasechte brief sturen naar dit adres kan altijd door de naam en voornaam van de welp te 
vermelden bij bovenstaand adres

Verkleedkledij?
Jullie mogen jullie verkleden in een dier dat voorkomt in Junglebook. Op internet vinden jullie zeker
al de dieren die er zijn zodat je eentje kan uitkiezen. 
Zorg dat je goed verkleedt bent, want het zou wel eens in jullie voordeel kunnen spelen ;)! 

HEEL BELANGRIJK: Breng allemaal een oude brooddoos of tupperwaredoos mee die jullie thuis 
niet meer gebruiken. 

Als je graag mee samen met ons op dit avontuur wilt gaan laat dan iets weten voor 15 juni via 
een mailtje naar welpenleiding@krikobea.be en gelieve tegelijk het bedrag van 80 euro te storten 
op het rekeningnummer BE52 7340 1041 7809 met vermelding van je naam en tak. 

Indien je extra info of uitleg over het kamp zou willen, contacteer dan gerust de leiding via mail of 
via telefoon. Wij maken graag tijd voor jullie en beantwoorden graag jullie vragen.

Meebrengen? (ALLES VAN EEN NAAM VOORZIEN!!) (zie ook algemeen bericht)

      – Pyama
– Washandje, handdoek
– Toiletgerief: shampoo, kam, tandenborstel, tandpasta
– Zwemgerief 
– Schoeisel: sportschoenen, stapschoenen, waterschoenen, …
– T-shirts, korte broeken of rokjes
– Warme kleding
– Regenjas
– Linnenzak
– Zonnecrème
– rugzakje
– Knuffel
– Strips
– Matje of veldbed of luchtmatras
– Slaapzak
-Kussen
– Schrijfgerief, briefpapier, postzegels, enveloppen, adressen van de ontvangers 
Goed humeur
– Kids-ID of SIS kaart
– ...

Wat zeker thuis laten?

 – GSM, Ipad, Ipod, PSP, nintendo, snoep, ….

mailto:welpenleiding@krikobea.be




Beste jv’s,

Jullie worden verwacht aan het station te Tienen 9.30h om maandag 4 Augustus. 
Wees op tijd want daar krijgen jullie te zien in welke pokémonteam dat jullie 
zitten! Tijdens het kamp krijgen jullie de tijd om jullie eigen pokémon te trainen.
Het zal een proces zijn van bloed, zweet en tranen. Maar het zal het waard zijn. 
Jullie zullen strijden om de beste pokémon trainer te worden. De hoofdprijs zal 
een tweede pokémon zijn, dit is niet zomaar een pokémon.  Ash is te oud 
geworden om nog een goeie strijder te zijn in de pokémon leagues, dus we zoeken
de nieuwe beste trainer voor pikachu! 

WAT MEE TE NEMEN?
Slaapgerief o Pyjama of training

o Warme slaapzak 
o Matje geen veldbed  

Wasgerief o Handoeken, washandjes

o Zeep  Ecolgisch afbreekbaar: Sunlight of 
Ecover

o Kam of borstel

o Haarrekertjes

Eetgerief o Drinkbeker, tweedaagse
o 2 Keukenhandoeken met familienaam

Sportkledij o Zwembroek, zwempak, bikini
o Watersandalen of schoenen voor in de rivier 

o Stapschoen  Ingelopen!

o Scoutshemd + scoutsdas  Verplicht

Kampkledij o Lange en korte broeken
o T-schirten
o Ondergoed

o Sokken  Ook goeie wandelsokken
o Regenvest
o Hoge schoenen of laarzen

Onmisbaar o Zaklamp, met extra batterijen
o “Vuile was”-zak



o Schrijfgerief, papier, briefomslagen
o Stevige, kleine rugzak voor tweedaagse
o Dameshygiëne

o Medische fiche, SIS-kaart, 2 vignetten en 
indentiteitskaart

o Zakgeld (voor tweedaagse geen al te grote 
bedragen a.u.b)

o Verplicht zonnehoedje, pet
o Zonnecrème, muggenmelk
o Medicatie
o Zakdoeken

Allerlei o Muziekinstrument
o Zakmes

o (Wegwerp) toestel  Leiding is niet 
verantwoordelijk voor evetuele beschadiging

MAG NIET

o Snoep en andere etenswaren
o GSM’s
o MP3’s
o PSP
o Nintendo
o ….

  !! Verplicht verkleedkledij !!   
In wat?  Jullie mogen nog een brief                                             
verwachten wat jou outfit voor het kamp zal zijn ! + EEN 
POKEMONBAL (sterk genoeg om een heel kamp mee te gaan en 
handformaat)               

 Praktische info

- VERTREK 4 augustus: Het kamp zal doorgaan van zaterdag 4 augustus tot en met 
zondag 17 augustus! We vertrekken maandag 4 augustus met de trein op kamp. Jullie 
worden allemaal verwacht tegen 09.00h aan het station.

- EINDE KAMP 17 augustus:                                                                                     
Op zondag 17 augustus mogen jullie ouders jullie komen afhalen op de kampplaats! De 
ouders worden verwacht om 12u op de kampplaats. Om het kamp op een sfeervolle 
manier af te sluiten nodigen wij de ouders, broertjes en zusjes (de rest van de familie) uit 
voor een BBQ. Om de bbq optimaal te kunnen voorbereiden, vragen we jullie om tijdig in 
te schrijven. (Meer info einde pagina) 



- GERIEF:
 Wat jullie moeten meenemen is hierboven al beschreven. Het is zeer belangrijk voor ons 
dat jullie de “verplichte items” meenemen. Zoals scoutshemd en scoutsdas, 
verkleedkledij, pokémon bal, zonnehoedje/pet en de belangrijke documentatie.

Jullie zakken kunnen mee met de containers, deze moeten binnen geleverd worden in het 
pc’ke op de momenten zondag 27 juli om 20.00h en maandag 28 juli om 20.00h.

- INSCHRIJVEN KAMP ! VOOR 1 JULI! / PRIJS:                                                           
De prijs bedraagt 120 euro. Kijk zeker ook eens in het algemeen bericht voor sociale 
kortingen. Inschrijven doe je door je inschrijvingsgeld te storten op BE30 7340 1041 8011 
met vermelding van voor en achternaam, en dit VOOR 1 JULI! 

-  POST:
Wie graag post krijgt, mag altijd dit adres doorgeven aan familie/vrienden/… (De leiding 
krijgt ook graag post…)

- NOODNUMERS:

Jv-leiding:                                                                       
Bart Medaert: 0497/06.80.53                                                  
Liesa Laukens: 0499/28.54.29                                                
Emma Reynders: 0477/32.23.14                                             
Eva vanderleyden: 0497/17.17.57

Ook kan u de giverleiding contacteren:
Eline Hoste: 0476/75.45.92 
Jacob Kestens: 0492/92.19.72 
Karen Lambeets: 0472/62.83.94

- MEER INFO: 
De ouders die graag hebben dat we langskomen voor wat
extra uitleg of vragen mogen gerust bellen naar één van de
gekende nummers of een mailtje sturen. Dan kunnen we
een dag afspreken.

- INSCHRIJVING BBQ 17 AUGUSTUS &
MEDISCHEFICHE:

Om ons te kunnen voorbereiden voor een BBQ waar niks aan ontbreekt, vragen wij u de 
inschrijvingsstrook in te vullen (die u achteraan in de hele rommelpot vind) en te geven 
bij het afzetten van de zakken. Dus ZONDAG 27 JULI om 20.00h of MAANDAG 28 JULI om 
20.00h in het Pc’ke. 

Ook zouden wij dan graag het medische fiche van u dochter/zoon verkrijgen 
met indien nodig nog extra info.



Maffia Wars
2014 Stavelot



Beste givers der kriko-beanen,

Ik heb een groot probleem! Onlangs was er een grote strijd 
tussen een andere clan en die van mij en heel mijn clan is hierbij 
koelbloedig uitgemoord. Ik ben als enigste kunnen ontsnappen en
zou graag wraak willen nemen op hen. Maar zonder nieuwe leden 
gaat dit nooit lukken. Vandaar mijn oproep aan jullie. Zouden 
jullie geïnteresseerd zijn om mijn nieuwe onderdanen te worden? 

Natuurlijk zijn er enkele voorwaarden aan wat jullie moeten 
voldoen:

o Eerst en vooral mogen jullie geen angst hebben, voor niks of 
niemand;

o Altijd ter mijne beschikking staan en trouw wezen;

o Volhardend en mentaal sterk zijn;

o Angstaanjaagend zijn;

Verder wil ik jullie waarschuwen, als jullie in mijn clan komen is 
het niet zonder gevaar. Andere clans loeren continu om de hoek 
om mij een loer te draaien. Daarom moet je altijd alert zijn en 
moet ik je ten alle tijden kunnen oproepen. Eens de andere clans 
weten dat jullie bij mij horen zullen zij natuurlijk ook proberen 
jullie te liquideren. Wees dus altijd alert. 1 moment van 
onoplettendheid en jullie zijn er geweest. 

Hoogachtend Don Corleone



Beste Givers,

Zoals jullie net gelezen hebben staat er jullie een zware taak te wachten. Zij die

zich geroepen voelen kunnen zich op 4 augustus melden aan het pc’ke te 

Tienen. Je wordt verwacht met fiets. De reden dat we met de fiets gaan is heel 

logisch. De zwakken vallen er af. Zo weet de Don dat hij alleen de beste 

rekruten heeft.

We zullen even de clan Corleone voor jullie beschrijven:

De Corleones komen van het Italiaanse eiland Sicilië. Dé bakermat van de 

maffia. Het is een eiland ten zuidwesten van Italië in de Middellandse Zee. 

Aangezien deze casanova’s van Italië komen zijn ze ontzettend goed met het 

vrouwelijk schoon. Ze kunnen makkelijk op één avond 5 meisjes aan de haak 

slaan.

Ze zijn één van de meest gevreesde clans te wereld. Ze staan bekend voor hun

gruwelijke moord- en folterpraktijken. Vingers afkappen en waterboarden staan

op hun dagelijkse programma. Dit doen ze als mensen hen niet gehoorzamen 

of hen achter hun rug bedriegen.

Je kan ze herkennen aan hun lange mantels, zwarte hoeden en oldtimer 

Mercedessen. Ook hebben de meesten altijd een dikke Cubaanse sigaar in hun 

mond. Je kan ze altijd vinden in spaghettibars of de donkere clubs van de grote 

steden waar ze met hun collega maffiosi poker spelen tot in de late uurtjes. Ze 

zijn één van de weinige maffiaclans die zo goed overweg kunnen met de 

kaarten en het spelletje helemaal doorhebben. Hen overbluffen is dus bijna 

onmogelijk.

Nu jullie dit allemaal weten, weten jullie ook aan welke eigenschappen jullie 

moeten voldoen om bij de clan te horen. Leer dus maar rap je Italiaans, wordt 

agressief, eet tonnen spaghetti en leer het wonderbaarlijke spelletje van Texas 

Hold’em Poker. Daarvoor heb je natuurlijk je mysterieuze pokerface nodig zodat

je iedereen kan bedotten zodat je zeker niet voor verassingen kan komen te 

staan in Stavelot.

Eervolle groeten van de leiding

P.S.: Al bang? Wij hebben 6 schouders om op te huilen.



Praktische info 

Algemene info 
Het kamp zal doorgaan van zaterdag 4 augustus tot en met zondag 17 augustus! We 
vertrekken maandag 4 augustus met de fiets op kamp. Jullie worden allemaal verwacht 
tegen 08u30 in het pc’ke. 
Op zondag 17 augustus mogen jullie ouders jullie komen afhalen op de kampplaats! De 
ouders worden verwacht om 12u op de kampplaats. Vanaf 12u zal er een bbq doorgaan 
voor de jonggivers en givers tem 14.30 u (gelieve u hiervoor in te schrijven!).
Jullie zakken kunnen binnen geleverd worden in het pc’ke op zondag 27 juli en maandag 
28 juli (beide momenten om 20u).

Bepakking 
Wat moeten jullie allemaal mee hebben op de fiets: reserve binnenband, voor moest je 
toch eens plat vallen, voldoende drinken, lunchpakket voor ’s middags, matje, zonnecrème
en eventueel een regenjas(maar kijk gewoon enkele dagen op voorhand hoe het weer 
gaat zijn). Het is aangeraden om zo weinig mogelijk mee te nemen op de fiets, want alles 
wat je op de fiets meeneemt moet je zelf dragen. Zoals elke tentenkamp moet je een 
trekrugzak hebben voor op drie-daagse waarin je je spullen kan steken voor de 
wandeltocht en één grote zak met uw overige kleren voor op het kamp. 

Mee te nemen: 
- SIS-kaart en medische fiche! 
- Sunlight-zeep of ecover (biologisch afbreekbare zeep!! Iets anders wordt niet 
toegelaten!!!!!!!) 
- Kleine rugzak voor op tweedaagse (slaapzak en reservekleren moeten hierin kunnen) 
- Waterschoenen (voor de rivier) 
- Stapschoenen 
- Verkleedkledij: zie maffia 
- Rest: Zie algemene lijst! 

Prijs / inschrijven: 
De prijs bedraagt 120 euro. Kijk zeker ook eens in het algemeen bericht voor sociale 
kortingen. Inschrijven doe je door je inschrijvingsgeld te storten op BE30 7340 1041 8011
met vermelding van voor en achternaam, en dit VOOR 1 JULI! INSCHRIJVING VOOR BBQ: 
voor 1 juli samen met inschrijving voor het kamp. Hierbij vermeld je met hoeveel 
personen jullie naar bbq komen en of je per persoon 2 of 3 stukjes vlees wenst of liever 
vegetarisch.

Post 
Wie graag post krijgt, mag altijd dit adres doorgeven aan familie/vrienden/… (De leiding 
krijgt ook graag post…)
 <naam> - Scouts Kriko-Bea 
Mevr Hoste 
Joseph Schmitz 
Lodomez 13
4979 Stavelot

Noodnummers 
Eline Hoste: 0476/75.45.92 
Jacob Kestens: 0492/92.19.72 
Karen Lambeets: 0472/62.83.94

Meer info: 
De ouders die graag hebben dat we langskomen voor wat extra uitleg, verzoekjes of 
vragen mogen gerust bellen naar één van de gekende nummers of een mailtje sturen. Wij 
komen dan de week voor het kamp eens langs.



Algemene materiaallijst

Wat nemen we zeker mee?
O Slaapzak
O Luchtmatras
O Pyjama
O Knuffelbeer
O Toiletzak met volledige inhoud
O Zonnecrème, zonnebril, petje
O Washandjes en handdoeken
O Zwemgerief + zwembril + grote badhanddoek
O Sportkledij
O Korte broeken / rokjes
O Warmere kledij / lange broeken
O Regenkledij
O Voldoende T-shirts, sokken, ondergoed
O Een linnenzak voor vuile was! Geen plastic zakjes, daarin beschimmelen de kleren, maar
een linnen zak waar lucht aan kan!
O 2 keukenhanddoeken!
O Schoeisel: sportschoenen, stapschoenen, waterschoenen, eventueel laarzen.
O Briefpapier, postkaartjes, schrijfgerief, enveloppen en postzegels. Vergeet ook niet de
adressen van de mensen die je wilt schrijven!
O Een leesboek of wat strips voor tijdens de platte rust zijn niet verboden. Je kan ook altijd
je lievelingsCD meenemen, misschien komt die nog van pas op het kampvuur. Plak er
misschien best ergens een stickertje met je naam op!
O Voor de jonggivers en givers: een goede rugzak voor op de staptocht.
O Verkleedkledij! Volgens het eigen kampthema uiteraard.
O Eventuele medicatie en in ieder geval de siskaart worden bij het vertrek aan de leiding
gegeven!
Voorzie kledij en ander materiaal zo goed mogelijk van de naam van uw kind. Elk jaar blijven
er een hoop verloren voorwerpen achter die door niemand worden opgehaald. Help ons die
berg zo klein mogelijk te houden en verlies vooral uw kinderen hun kleren niet!

Wat laten we zeker thuis?
O Op nummer 1 staat zonder twijfel de gsm! We vragen dan ook met aandrang aan de
ouders dat ze hier zelf ook op letten, de leden hebben absoluut geen gsm nodig op kamp.
Wie toch betrapt wordt op het bezit ervan belandt op de elektrische hudo. Voor jin maken
we wel een uitzondering. Denk wel aan de tarieven naar het buitenland!
O Snoep (zo, we hebben het vermeld, nu mogen we er dus strafexpeditie voor geven)
O Drank
O Sigaretten
O Speelgoed: Game Boys, speelkaarten, verzamelkaarten,… horen allemaal niet thuis op de
scouts. De leiding voorziet genoeg speelgoed en spelletjes.
O Slecht weer.
O Heimwee



Gelieve deze fiche zo correct mogelijk in te vullen. De i
nformatie blijft strikt vertrouwelijk en
wordt enkel ingezien door de takleiding van uw kind.
Werkjaar :…………………………………………… Tak : ……………………………………………………………………
Naam : ………………………………………………. Voornaam : …………………………………………………………
Geboortedatum : …./…./……………………. Telefoon : ……………./……………………………………………
Adres :

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………
 Indien u afwezig bent tijdens de periode van het kamp, gelieve dan uw voorlopig adres te noteren of

het adres van een andere persoon die bereikbaar is (grootouders, familie,………)
Naam : ………………………………………… Telefoon : ……………./……………………………………………
Adres :…………………………………………………………………………………………………………………………………………

o  Naam en telefoonnummer van uw huisarts :
 Naam : ………………………………………… Telefoon : ……………./……………………………………………

o Mag uw zoon/dochter deelnemen aan normale scoutsactiviteiten?

Sport O ja O nee ………………………………………………………………
Spel O ja O nee ………………………………………………………………
Tochten O ja O nee ………………………………………………………………
Zwemmen O ja O nee ………………………………………………………………

o Zijn er punten waarmee de leiding rekening moet houden?
(vlug moe, bedwateren, slaapwandelen, gevoelig voor zon, …….)

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

• Zijn er ziekten te melden?
(astma, suikerziekte, huidaandoeningen, hooikoorts, epilepsie, hartaandoening, ….)

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

• Is uw kind gevoelig of allergisch voor geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen? Zo ja, 
welke?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Moet uw kind bepaalde geneesmiddelen nemen? Zo ja, welke? In welke dosering?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Geeft u toestemming aan de kampleiding om bij hoogdringendheid aan uw kind via de apotheek 
vrij verkrijgbare pijnstillende of koortswerende medicatie toe te dienen?

O ja O nee

• Werd uw kind ingeënt tegen klem (tetanus)? In welk jaar?
O ja O nee Wanneer : 
…………………………………………………………………………………………………

• Andere inlichtingen of opmerkingen :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Als er nog iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw kind tussen de invuldatum van deze fiche 
en het begin van het kamp, dan vragen wij uitdrukkelijk dit telefonisch of bij vertrek mee te delen.

Bedankt, de leidingsploeg.
Voeg hierbij 2 kleefbriefjes van het ziekenfonds + SIS kaart meebrengen bij vertrek!

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn.
Datum en handtekening van ouder of voogd:

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



AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT 

Op 21 juni  staat er een heus smulfestijn te wachten ten voordele van onze lokalen. De
KrikoBea bakt pannenkoeken en (groenten)taart op de Braderie in de Leuvensestraat.

Van 10u tot 18u is iedereen is welkom om te smikkelen van een dat lekkers en te
genieten van een verfrissende godendrank. 

Voor de echte fans verkopen we ook hele (groenten)taarten. Gezien deze op
ambachtelijke wijze klaargemaakt worden, moet je deze op voorhand bestellen door te
mailen naar braderie@krikobea.be. Gelieve je keuze en het uur van afhalen in de mail

te zetten en te reserveren vóór 13 juni.

Ons assortiment: 
– quiche lorraine voor €20

–  allerlei fruittaarten voor €16  (Het fruit varieert afhankelijk van wat er op dat moment
beschikbaar is, maar waarschijnlijk abrikozen, appel, rabarber, pruimen...)

Ouders met een tuin die te veel eitjes, ajuinen of fruit hebben en ons zo een duwtje in de
rug (of beter een ajuin in de hand) willen geven, mogen dit ook mailen naar

braderie@krikobea.be en graag voor 13 juni.

Daarenboven zijn harde werkers ook wel te pruimen want iedereen (leden, ouders,
oudscouts, sympathisanten, sympathisanten van sympathisanten) die graag de handen

uit de mouwen steekt, is van ta(h)arte welkom.
De mail voor helpende handen volgt later via de site. Als je hem zeker niet wil missen

kan je voor de zekerheid je emailadres al doormailen naar … wel ja nogmaals:
Braderie@krikobea.be!

Alvast dikke merci!

mailto:Braderie@krikobea.be
mailto:braderie@krikobea.be
mailto:braderie@krikobea.be


BBQ 17 AUGUSTUS OM 12 .00H TOT 14.30H

Familie: ……………………………………………………………………………

Aantal eters:……………………………………………………………………

Ik wil / Wij willen:

……….  Pers.  3 Vleesjes:
……...  Pers.  2 Vleesjes:
……...  Pers.  geen vleesjes, 2 vegetarische vleesjes
……...  Pers.  Desserten buffet

Eventuele opmerkingen: 

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


	

