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Activiteitenkalender: 

 
Kapoenen/Welpenkamp in Loenhout 6 juli tot 12 juli 

Giverkamp in Jalhay 2 juli tot 14 juli 

Jonggiverkamp in Jalhay 3 juli tot 14 juli 
 
  



 
 
 
 
 

 
 

 

Hallo iedereen, 
 
Zie hier de langverwachte kamp rommelpot.  
Lees deze zeer aandachtig want hierin  kan je alle informatie terugvinden die je voor je 
kamp nodig hebt; thema’s, vertrekuren,  … ! 
 
Onderaan dit bericht  kan je een uitgebreide lijst terugvinden met wat je zoal mee moet 
nemen op kamp naargelang het aantal dagen.  
 
Voor de ouders van kapoenen en welpen is er op zondag 12 Juli om 12u een BBQ 
voorzien in Loenhout net als voor de ouders van jonggivers en givers op dinsdag 14 
Juli in Jalhay.  
 
Heel veel plezier!!  
 
Groeten  
 
Bram.  
 
 
Agenda: 
 
6-12 Juli Kapoenen en Welpenkamp 
3-14 Juli Jonggiverkamp 
2-14 Juli Giverkamp 
13 Sept  Laatste vergadering met huidige leiding. 
20 Sept  Overgang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Algemeen bericht  groepsploeg@krikobea.be 

 
 Bram Kestens  0499/125.479  bram.kestens@krikobea.be 
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Wat neem je zoal mee op kamp: 

 kledij  
o Scoutskleren: T-shirt, hemd en das: aan te doen bij vertrek 

o Broeken (lange en korte)  

o T-shirts 

o Pulls (dikke en dunne) 

o Kousen (dikke en dunne) 

o 1 paar gewone en 1 paar stevige (stap)schoenen, laarzen 

o Slippers of sandalen 

o Onderbroeken 

o Pyjama 

o Eventueel : onderhemdjes, hoofdkussen, knuffel 

o Regenjas 

o Verkleed kledij 

o Linnen zak 

Tip: Vermeld je naam op alle spullen! 

 toiletgerei  
o tandenborstel + tandpasta 

o handdoeken 

o washandjes 

o zeep + shampoo (Biologisch afbreekbaar voor op tentenkamp) 

o zakdoeken 

o zonnemelk 

o muggenmelk 

o eventueel : deo, kam, scheergerei ;) 

o medicatie is niet nodig, er gaat een medicijnenkoffer mee!  

o Zwemgerief 

o Eventueel zwembandjes/badmuts/duikbril. 

 Overige  
o Slaapzak 

o Veldbed/Luchtmatras/matje. (Pomp voor sommige luchtmatrassen).  

o Zonnebril 

o Pet/Hoedje 

o Strips  

o 2 keukenhanddoeken 

o Zaklamp 

o Geadresseerde enveloppen + postzegels + briefpapier + stylo 

o Identiteitskaart/SIS kaart in enveloppe met je naam erop en te bezorgen aan de leiding bij 

vertrek. 

o Voor de givers: Zorg dat je fiets in perfecte staat is! Een minimum aan herstel- en 

reservemateriaal is zeker nuttig 

 

 GEEN : GSM!! Snoep, zakgeld, elektronische spelletjes, mp3’s, (zak)messen, sigaretten, 

horloge of andere waardevolle voorwerpen. 

Indien uw kind specifieke medicatie moet nemen, gelieve dit dan nog even te vermelden bij 

één van de leiders bij vertrek! 

 

  



 
 

 

 
 

2014-2015 
Loenhout 

  



Ergens in België is er een klein dorpje Loenhout, waar er kleine blauwe 

wezentjes wonen. En welke wezentjes zijn blauw en klein? SMURFEN 

natuurlijk! Het mooiste en ook bijna het enige meisje uit het dorp heet 

Smurfien, maar ze smurft er gelukkig niet alleen. Je hebt ook brilsmurf, die 

de coolste bril heeft van het hele smurfendorp. Brilsmurf is heel slim en 

weet alles, alle smurfen laten hun huiswerk door hem maken. Verder is er 

ook Grote Smurf, die heeft als enige smurf een rode broek in plaats van 

een witte. Hij is ook degene die, dankzij zijn wijsheid en toverkunst, de 

andere Smurfen redt als die weer eens in moeilijkheden komen. De vierde 

smurf, smurft wel eens rond in de fitness. Potige Smurf maakt zeer veel 

indruk bij andere smurfen met zijn leuke hartjestattoo. Ook had je nog 

Lolsmurf, die iedereen aan het lachen kon brengen, behalve Moppersmurf. 

Zelfs Muzieksmurf kon Moppersmurf niet doen stoppen met mopperen. 

Verder waren er nog vele andere smurfen. 

Op een dag toen Potige Smurf zijn armspieren aan het trainen was, 

Brilsmurf het huiswerk van Smurfien aan het 

maken was en Grote Smurf een nieuw 

toverdrankje aan het smurfen was, was 

Gargamel met zijn trouwe kat Azraël snode 

plannen aan smeden.  

Chocosmurf kan de lekkerste choco maken 

van alle choco ’s op aarde. Zoals iedereen 

weet is Gargamel een chocoliefhebber, maar 

Gargamel lust niet zomaar elke choco. Hij lust 

alleen de choco van Chocosmurf. Deze choco 

maakt Gargamel sterker, dapperder en 

slimmer. Al jaren stal hij choco van de 

smurfen al viel dit nooit op. Zij merkten wel 

dat er chocopotten verdwenen, maar dachten 

dat Gulzige Smurf hiervoor verantwoordelijk was. MAAR… nu wilt 

Gargamel het geheime recept van Chocosmurf stelen. Gelukkig komt 

Potige Smurf per ongeluk zijn kwaadaardige plannen te weten, terwijl hij 

een avondwandeling hield. Hij vertelt dit snel 

aan heel het smurfendorp en ze bedenken een 

plannetje om Gargamel tegen te houden.  

Maar Smurfien, Potige smurf, Grote Smurf, 

Brilsmurf en de andere smurfen zijn helaas 

niet krachtig genoeg om alleen tegen 

Gargamel te strijden. Daarom willen ze de 

hulp inroepen van mensen, maar alleen 

dappere en stoere mensen. Ze hebben 

namelijk gehoord dat er in Tienen keicoole 

kapoenen zijn. Grote Smurf stuurde ons deze 

mail met zijn smartphone:  



 
Beste smurfenvrienden, 
Wij (Grote Smurf, Potige Smurf, Brilsmurf en Smurfien) en de 
andere smurfen hebben jullie hulp nodig! Gargamel wil ons 
geheim chocorecept stelen. Jullie moeten ons helpen, want door 
deze choco wordt Gargamel alsmaar sterker en slimmer. 
Hierdoor zou hij al de smurfen van Loenhout kunnen ontvoeren 
en sterven wij uit. Onze wereld staat op instorten, jullie moeten 
ons helpen. Maar let op! Gargamel mag niets in de gaten krijgen. 
Alvast bedankt, 
Grote Smurf 

 

Dus beste kapoenen, ik denk dat het wel duidelijk is: de Smurfen van 
Loenhout hebben onze hulp nodig! Willen jullie voor 25 juni 2015 via mail 
laten weten of jullie onze smurfenvrienden willen helpen? Zo kunnen wij 
Grote Smurf mailen hoeveel mensen hen kunnen helpen. Alvast bedankt en 
tot 6 juli! 

  



Algemene info 

Wat?  Kapoenenkamp met Smurfenthema 

 

Waar?  ‘KLJ Loenhout’ 

Dorensweg 13 

2990 Loenhout 

 

Wanneer? Van maandag 6 juli om 14u tot en met zondag 12 juli om 14u 

 

Inschrijven? Mail sturen naar kapoenenleiding@krikobea.be én €80 storten op 

BE74 7340 1041 7607 met de vermelding “Kapoenenkamp Voornaam Naam” 

 

Wil je een brief schrijven naar je lieve kapoen? 

 Scouts Kriko-Bea Tienen Kapoenenkamp 

 t.a.v. Voornaam Naam 

 Dorensweg 13 

 2290 Loenhout 

 

Verkleedkledij? Smurf naar keuze. 

 

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

materiaallijst) 

 Slaapgerief: pyjama, kussen, knuffel 

 Wasgerief: washandje, handdoek 

 Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, shampoo, kam 

 Zwemgerief 

 Schoeisel: sportschoenen, sandalen, waterschoenen, ... 

 Ondergoed + kousen 

 T-shirts + korte broeken/rokjes 

 Warme kleding: pulls, lange broeken 

 Regenjas 

 Een wit T-shirt! 

 Linnenzak (voor de vuile/gedragen kledij) 

 Zonnecrème, petje 

 Rugzakje 

 Eventueel boekje/strips voor tijdens de platte rust 

 Matje/veldbed/luchtmatras + slaapzak 

 Schrijfgerief, briefpapier, postzegels, enveloppen, adressen van de 

ontvangers  

 Kids-ID of SIS-kaart 

 ... 

 

Wat zeker thuis laten? 

 GSM, tablet, Nintendo, horloges, juwelen, … 

 Mama en papa 

 Snoep (!) 

 Heimwee, slecht humeur en regenweer 



Routebeschrijving (auto: ca. 1u30) 
Ga in Tienen de E40 (richting Brussel) op via de Invalsweg/N29. Houd rechts aan 

bij het knooppunt Machelen en volg de borden Antwerpen/Mechelen. Voeg in op 

E19 (richting Breda). Neem daarna de afslag richting Veldstraat. Houd vervolgens 

rechts aan bij de splitsing om door te rijden in de richting van Veldstraat. Neem 

op de rotonde de 2e afslag naar Veldstraat. Weg vervolgen op Brechtseweg. Sla 

na ca. 3 km rechtsaf naar Dorensweg. Onze kampplaats vindt u aan de linkerkant 

op huisnummer 13. 

 

Indien er ouders eventueel een huisbezoek willen i.v.m. het kamp of gewoon 

extra info/uitleg over het kamp zouden willen, contacteer dan gerust de leiding 

via mail (kapoenenleiding@krikobea.be) of via telefoon. Wij maken graag tijd voor 

jullie en beantwoorden graag jullie vragen! 

Wouter Lambeets   0494/796755  wouter.lambeets@krikobea.be 

Sander Medart   0474/217216  sander.medart@krikobea.be 

Wout Vandecruys  0483/319772  wout.vandecruys@krikobea.be 

Fien Vandekerchove  0479/935241 

 fien.vandekerchove@krikobea.be 
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Superheld
en 

 

2014-

2015 
 

 
 
 

 
  



Aanzienlijk grote toename van 

misdaad 
Brussel, 4 maart 2015. 
Op de algemene vergadering van de 

misdaadbestrijding heeft het team 

ondervonden dat er een toenemende 
stijging is van misdaden. Dit komt 

omdat er steeds minder superhelden 
zijn. De vertegenwoordiger van de 

superhelden geeft u meer uitleg. 

De superhelden die het kwaad bestrijden kunnen in 
deze tijd niet bij alle misdaden komen opdagen. Dit 
komt omdat ze met veel te weinig zijn. Ze beschikken 
ook niet over alle technologie om speciale misdaden te 
bestrijden en ze hebben ook niet de juiste opleiding 
gehad om dergelijke misdaden aan te pakken. 
Nog een ander probleem is dat er zich onder de 
superhelden slechte antihelden bevinden die de 
superhelden proberen te vermoorden. 

In Loenhout is de misdaad het meest toegenomen. Het 
probleem is dat de misdaden daar het ergst zijn. 
Daarom wil de algemene vergadering er een 
trainingskamp laten door gaan voor jonge superhelden. 
Op dit kamp zullen ze van de 4 beste superhelden alles 
leren wat ze moeten weten om 
misdaden op te lossen. De jonge superhelden zullen 
tijdens 

het kamp samen met de 4 beste superhelden hun 
eerste stappen zetten in de misdaadbestrijding. 

Wanneer ze volwaardige superhelden zijn, kunnen ze 
alle misdaden over heel de wereld aanpakken. 

 
Beste superhelden, de 4 beste superhelden hebben jullie 

allemaal uitgenodigd op dit kamp. Hieronder vind je de 

uitnodiging. 

  



 

 

Uitnodiging 
Voor alle superhelden van scouts kriko-bea 

Wij organiseren een kamp om van jullie 

volwaardige superhelden te maken. Hierna zijn 

jullie in staat zelfstandig de misdaad te 

bestrijden. 

Wij hopen dat jullie er zullen 

zijn. Tot dan, 

“de 

 

 
Op dit kamp zullen jullie training krijgen van de 4 beste 

superhelden. Deze worden ook wel “de     genoemd. Hier 

geven we uitleg wie “de   ” zijn. 
 

Superman: dit is de superheld die jullie 

gaat leren om te gaan met veel gewicht. Hij 

zal jullie ook trainen 

om te vechten met de blote vuisten. 

Superman is de sterkste van de   . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catwoman is de lenigste en zal jullie 

leren over obstakels te gaan. Ze zal 

jullie ook leren sluipen om ongezien 

bij de vijand te geraken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Batwoman is degene die jullie gaat 

leren de vijand te misleiden met jullie 

charmes. Ze gaat jullie ook leren koken 

met het materiaal dat jullie hebben. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Thor gaat jullie leren vechten 

met natuurelementen zoals 

bliksem en vuur. Hij zal jullie 

ook leren vliegen en alle 

tactiek uitleggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zij hopen dat jullie gaan komen. 



Begin 
 

Jullie worden verwacht op maandag 6/07 om 14uur op de 

kampplaats. 
 

Einde 
 

Op zondag 12/07 om 12 uur mogen de ouders jullie komen 

oppikken op de kampplaats. 
 

Inschrijven 
 

Door 80 euro te storten op rekening nummer: BE52 7340 1041 

7809. En ook een mail te sturen naar de leiding. Dit gelieve voor 

2/07/2015 
 

Adres 
 

KLJ Lokaal 

Dorensweg 13 

2990 Loenhout 
 

 
Wat neem je mee! 

 

 Verkleedkledij (je mag verkleed komen in elke superheld 

die er bestaat bv. : Kickass, Wolverine, Mega Mindy, 

iemand van de Powerpuff Girls, Captain America, Ironman, 

Batman…. 

    De gewone spullen: zie achterkant rommelpot. 

    Matje of veldbed 

    Slaapzak 
 

Wat laat je thuis!! 
 

    Gsm, mp3, ipod en iphone. 

    Snoep 

    Geld 

    Mama en papa 

    Liefjes 

    Slecht humeur en heimwee 
 

Extra 
 

Als er nog vragen zijn, mag je altijd een mail sturen naar de leiding. 



JONGGIVERKAMP 
2015 

Jalhay 

 
      

 



 
 
Beste Jonggivers,  
 

Wij hebben een oproep van de paus 
ontvangen in deze donkere dagen 
van extreme hersenactiviteit. Deze 
boodschap bestaat uit een 
uitdaging die hij aan jullie oplegt. 
Jullie worden op de derde Juli 

verwacht in volle ridder- of 
jonkvrouwuitrusting om deze 
uitdaging aan te gaan. Zweer het 
vloeken af want dit is ontboden 
door onze geliefde paus. Wie zich 

hier toch aan waagt, zal branden 
in het vagevuur.  
Dien de paus goed en pluk de 
vruchten hiervan.  
 

 
 



Alea iacta est (La Papo Diris),  
 
Arnius popo I, de heer berent von 
wulm, vrouwe Fabiola von Haak, 
vrouwe elisabeth von tichtstein  

 
 
 
 
Praktische Info 
 
Wanneer?    Van vrijdag 3/07/2015 tot en met dinsdag 14/07/2015 
Begin uur vrijdag 3/07/2015 aan het station in Tienen: 8u30 stipt aanwezig 
Eind uur dinsdag 14/07/2015: 11u30 met BBQ  
 
Waar? Royompré 5, 4845 Jalhay 
Routebeschrijving: 
Ga de E40 op in Hoegaarden vanaf de N29. Ga verder op de E40 naar Jalhay. Neem de 
afslag op E42 richting Saarbrücken/Verviers. Neem afslag 8-Spa richting 
N629/Spa/Jalhay. Weg vervolgen naar Troisfontaines/B601. Neem op de rotonde de 
1ste afslag naar Tiège/N629/N640. Sla rechtsaf naar Troisfontaines/N629. Sla rechtsaf 
naar Royompré  Aangekomen in Royompré volgt u de plaatjes met “Scouts Kriko-
Bea” op tot aan de kampplaats.  
 
Verkleedkledij? 
We verwachten jullie allemaal in Middeleeuwse klederdracht! Dit heb je nodig voor de 
12-daagse kruistocht.  
 
Zakken? Aangezien we met de trein gaan is het niet mogelijk om al jullie zakken mee 
te nemen, dus we vragen om deze op voorhand naar het Pc’ke te brengen zodat jullie 
3/07/2015 hier niet aan moeten sleuren. We vragen om de zakken op zondag 28 juni 
2015 om 20 uur te brengen naar het Pc’ke.  
 
Als je graag mee samen met ons op dit avontuur wilt gaan, laat dan iets weten ten 
laatste op vrijdag 26 juni 2015  via een mailtje naar jonggiverleiding@krikobea.be en 
gelieve tegelijk het bedrag van 130 euro te storten op het rekeningnummer BE41 7340 
1041 7910 met vermelding van je naam en tak. Als jullie mee eten met de BBQ, 
vermeldt dit dan even in de mail.  
 
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. 
 

mailto:welpenleiding@krikobea.be


Belangrijk! Wij hebben van veel leden geen medische fiche gekregen door het jaar, 
daarom zouden we willen vragen dit zeker in te vullen voor het kamp en mee te 
brengen bij vertrek.  Deze fiche vindt u op de website onder de rubriek Nieuws.  
 
Meebrengen? (ALLES VAN EEN NAAM VOORZIEN!!) (zie ook de algemene 
meeneemlijst) 
 
Zeker mee te nemen voor dit kamp zijn een goede rugzak voor op 2daagse, goede 
stapschoenen en een drinkbus!!! 
 
 

- Het is een tentenkamp dus een goede luchtmatras (veldbedje raden we af!) en een 

goede slaapzak 

- Een goede rugzak voor 2-daagse  

- Goede stapschoenen 

- Pyjama 

- Washandje, voldoende handdoeken  

- Toiletgerief: shampoo, kam, tandenborstel, tandpasta ENKEL BIOLOGISCH 

AFBREEKBARE ZEEP (ecovert, sunlight,…) (andere soorten mogen niet in de rivier) 

- Zwemgerief 

- Schoeisel: sportschoenen, stapschoenen, waterschoenen (voor in de beek!) , ... 

- T-shirts, korte broeken of rokjes 

- Warme kleding (zeker genoeg want het kan ’s avonds hard afkoelen) 

- Regenjas 

- Linnenzak 

- Zonnecrème 

- Zaklamp! 

- Knuffel 

- Kussen 

- Schrijfgerief, briefpapier, postzegels, enveloppen, adressen van de ontvangers, goed 

humeur 

- Kids-ID of identiteitskaart, klevertjes  

- Eventueel wat zakgeld voor iets te kopen op 2-daagse 

- Zakmes mag, maar bij misbruik wordt dit afgepakt 

- MEDISCHE FICHE! 

- KEUKENHANDDOEKEN 

- ... 

Wat zeker thuis laten? 

- GSM, Ipad, Ipod, PSP, nintendo, snoep, ouders 

 
Wil je graag brieven en kaartjes ontvangen dit kan op het volgende adres: 
Naam jonggiver 
Scouts Kriko-Bea Tienen 
Royompré 5 
4845 Jalhay 
 
Noodnummers op kamp: 0472/354469 (Lisa), 0497/068053 (Bart), 0471/198093 (Femke) 
en 0470/505878 (Arne) 

 



 

 

Giverkamp 

Jalhay 

2015:  

Het  

nieuwste  

 

testament 



Enkele dagen geleden ontvingen wij deze brief: 
 

  

Beste volgelingen, 

 

God is tot ons gekomen en zei:  

Onze leiding die in het pc’ke zijt.  

Geheiligd zijt jullie namen .  

Uw kamp zullen komen op 2 juli 2015. 

Uw willen sjorren, op aarde zoals in de Rivier. 

Geef ons choco en dagelijks brood 

En vergeef ons onze strafexpedities 

Zoals wij jullie vergeven om het te moeten geven 

En breng ons niet in schaamte 

Maar verlos ons van jullie puberaal gedrag 

 

Amen 
 



 

Na deze openbaring, waren we het aan God verplicht om een 

tweeweekse bezinning te organiseren om jullie ziel te reinigen. 

Jullie kunnen zich verwachten aan een cursus zeden en normen.  

Deze bezinning start op 2 juli 2015 met een pelgrimstocht per 

fiets. Op het programma staat ook een driedaagse kruistocht. Om 

jullie ziel helemaal te kunnen reinigen houden we een 

vastenperiode van 24u. Afsluiten doen we met het spectaculair 

groot feest Kerstmis. 

Jezus sprak tot ons en zei: “Yoo de mannen, merci om aan mij te 

denken, tis al lang geleden. Bedankt om naar mijn verhaal te 

luisteren, want de anderen luisteren niet meer. Ik kom juist van 

het café en ik heb opgevangen dat jullie naar Jalhay gaan. Ik ben 

daar onlangs nog gepasseerd met mijne harley en dat was echt 

ferm.” 

Knoop uw hemd maar dicht en doe uw kousen al omhoog, want 

het wordt een openbarend kamp. 

 

We verwachten jullie allemaal mee op kamp!! 

 

 

Groetjes jullie lieve giverleiding 

 

  



Praktische info 
Het kamp zal doorgaan van 2 juli tot 14 juli in de bossen van Jalhay. 

De leden worden donderdag 2 juli verwacht in het pc’ke om 8u30 met de fiets. 

In volledig outfit. Op dinsdag 14 juli mogen jullie oudes jullie komen afhalen op 

de kampplaats. De ouders worden verwacht om 11u30 op de kampplaats en er 

is een barbecue. 

Jullie zakken kunnen binnen geleverd worden in het pc’ke op 28 juni rond 20 u. 

 

Bepakking 
Wat moeten jullie allemaal mee hebben op de fiets: reserve binnenband, voor 

moest je toch een plat vallen, voldoende drinken, lunchpakket voor ’s middags, 

matje, zonnecrème en eventueel 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. En om onze fietstocht veilig te maken is het aangewezen om een helm 

en een fluovest te dragen. Wij zijn verantwoordelijk voor jullie, dus moeten wij 

jullie veiligheid kunnen garanderen. 

Zoals elk 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 

overig kleren voor op kamp. 

 

Mee te nemen algemeen: 
-Medische fiche en ID 

-Sunlight-zeep of ecover (biologisch afbreekbare zeep. Andere zeep komt het 

water niet in  ) 

-Kleine rugzak voor op tweedaagse (slaapzak en reservekleren moeten hierin 

kunnen) 

-Waterschoenen (voor de rivier) 

-Stapschoenen 

-Bijbelkledij 

-rest: zie algemene lijst 

 
Prijs/inschrijving 
De prijs bedraagt 130 euro. Inschrijven doe je door een mail te sturen naar 

giverleiding@krikobea.be en je inschrijvingsgeld te storten op BE30 7340 1041 

8011 met vermelding van voor- en achternaam en dit voor 26 juni. 

 
Post 
<naam> - Scouts Kriko-Bea – Royompré Sart-lez-Spa - 4845 Jalhay 

 

Noodnummers 
Nele Vandecruys: 0486/718945 

Robin Vervaeke: 0474/602851 

Jacob Kestens: 0492/921972 

 
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. 
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Wegbeschrijving 
 
Ga de E40 richting Luik op in Hoegaarden vanaf de N29. 

Volg de E40 en neem de afslag op E42 richting Saarbrücken/Verviers. Neem 

afslag 8-Span richting N629/Spa/Jalhay. Weg vervolgen naar 

Troisfontaines/B601. Neem op de rotonde de 1e afslag naar Tiège/N629/N640. 

Sla rechtsaf naar Troisfontaines/N629. Sla rechtaf naar Royompré. 

  



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



 

 

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 

 


