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Activiteitenkalender: 

 
3-10 juli Kapoenen en Welpenkamp (Mechelen) 

3 – 16 juli Giverkamp (Tavernaux – Houffalize) 

16 – 29 juli Jonggiverkamp (Tavernaux – Houffalize) 

25 juli – 7 augustus  Jinkamp (Buitenlandskamp) 
 
 
  



 
 
 
 
 

 
 

 

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.  
 
Op het einde van alle kampen worden er bbq’s voorzien voor de ouders en 
sympathisanten. Als je hierbij aanwezig wil zijn stuur je best voor 30/06 een mail naar 
de takleiding zodat ze zich kunnen voorzien. 
 
Groeten,  
 
Bram.  
 
 
Agenda: 
 
3 -10 Juli  Kapoenen en Welpenkamp 
3 -16 Juli  Giverkamp 
16 - 29 Juli  Jonggiverkamp  
25 Juli – 7 Aug  JIN kamp  
11 Sept   Laatste vergadering met huidige leiding. 
18 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! 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Kapoenen   kapoenenleiding@krikobea.be 

 Arne Ma Ja    0494/796.755 arne.maja@krikobea.be 

 Sander Medart   0474/217.216 sander.medart@krikobea.be 

 Sigrid Lenaerts   0470/527.003 sigrid.lenaerts@krikobea.be 
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Het was een hete zomeravond toen Arne, Sigrid en Sander samen rustig aan het picknicken waren in 

het park.   

TRiiiiiiiiiiiiNG TRiiiiiiiiiiiiNG!!! 
Sigrid haar gsm rinkelde luid! 

 

Sigrid: “Hallookes met Sigi van de kapoenen! Wie heb ik aan de lijn? 

Hallo hallo?” 

Beller: “Ah oui, dagk Zikrid! Iek ben le direkteur van de cirkus van 

Frankrijk. Mijn cirkus komt naar Bon Hèiden deze zomer. Iek hep een 

problème, het is echte catastrophe!” 

Sigrid: “Oei oei, wat is er aan de hand?” 

Circusdirecteur: “Aalle dieren zijn siek keworden! Ze heppen te veel 

snoepkes kegeten. Hebt u toevallik een idee voor vervanking? Iek hep 

namelijk kehoord dat jûllie wel een paar dïeren heppen.” 

 

Sigrid: “Euh euh, effe nadenken.... Arne en Sander, hebben jullie geen idee?” 

Sander: “Euh, ja ik heb wel mijn waterschildpad Hatweeo die misschien ging meegaan.” 

Arne: “Anders kunnen we de kapoenen misschien om hulp kunnen vragen?” 

Sander: “Aahjaa, da’s nog een goed idee.” 

 

Sigrid: “Meneer de circusdirecteur, ik denk dat we een oplossing hebben voor uw 

circus. Wij zullen voor de dieren zorgen dan!” 

Circusdirecteur: “Skitterend! Ons cirkus ies van zondak 3 juni tot zondak 10 juni. 

Past dat voor jullie?”  

Sigrid: “Perfecto, op ons kunt u rekenen!” 

 

Arne en Sander: “Hoe? Jij was toch slecht in rekenen!?” 

 

 

 

Jaja kapoenen, jullie horen het goed: wij hebben jullie hard nodig om onze vriend de circusdirecteur 

uit de nood te helpen! Om goede circusbeesten te worden zullen jullie de komende weken jullie gebrul, 

geloei, getrompetter, gekakel, gezoem, gekwetter, geblaat, gesis, gegrom, gekwaak, gepiep, gehinnik, 

geblaf, gesnater, geknor, gefluit, gemiauw, getjirp … zeeeeeeeer goed moeten oefenen!!! 

Afspraak op 3 juni in Bon Hèiden! 

  



Algemene info 

Wat?  Kapoenenkamp met als thema “Beestenboel” 

 

Waar?  ‘Chiro Putsesteenweg’ 
Zellaerdreef 2 
2820 Bonheiden 
 

Wanneer? Van zondag 3 juli om 14u tot en met zondag 10 juli. Op 10 juli is er om 11u een afsluitende 

barbecue voorzien voor de ouders, kapoenen en welpen, broers en zussen, …  

Je kan bij de inschrijving via mail laten weten met hoeveel jullie komen eten. 

 

Inschrijven? Mail sturen naar kapoenenleiding@krikobea.be én €80 storten op BE74 7340 1041 7607 

met de vermelding “Kapoenenkamp Voornaam Naam”. Liefst voor 1 juli storten, want niet 

ingeschreven = niet mee. 

 

Wil je een brief schrijven naar je kapoen? 

 Scouts Kriko-Bea Tienen Kapoenenkamp 

 t.a.v. Voornaam Naam 

 Zellaerdreef 2 

 2820 Bonheiden 

 

Verkleedkledij? Dier/beestje 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 (niet om te gaan zwemmen, maar om op hete dagen met water te spelen) 

 Schoeisel: sportschoenen, sandalen, waterschoenen, ... 

 Ondergoed + kousen 

 T-shirts + korte broeken/rokjes 

 Warme kleding: pulls, lange broeken 

 Regenkledij 

 Linnenzak (voor de vuile/gedragen kledij) 

 Zonnecrème (de leiding zal ook genoeg zonnecrème voorzien), 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 thuislaten? 

 Gsm, tablet, Nintendo, horloges, juwelen, … 

 Mama en papa 

 Snoep (!) 

 Heimwee, slecht humeur en regenweer 

 

Routebeschrijving (circa 45 min.) 

Ga in Tienen de E40 (richting Brussel) op vanaf de Invalsweg/N29. Houd rechts 

aan bij de splitsing, blijf op de E40 en volg de borden E411/E19/Gent/Antwerpen. Volg de 2 

rechterrijstroken bij het knooppunt Machelen om de borden Antwerpen/Mechelen te volgen. Voeg in 

op de E19. Neem afslag 11-Zemst en voeg in op de Robert Schumanlaan (N267). Ga verder op de N267 

en sla linksaf naar de Leuvensesteenweg (N26). Sla rechtsaf naar de Stationsberg. Weg vervolgen naar 

de Magdalenasteenweg. De Magdalenasteenweg draait naar rechts en wordt de Brugstraat. De 

Brugstraat draait iets naar rechts en wordt de Rijmenamsesteenweg. Sla linksaf naar de 

Bonheidensteenweg. Weg vervolgen naar de Muizensteenweg. Sla rechtsaf naar de Dorp. Sla linksaf 

naar de Nieuwstraat. Sla rechtsaf naar de Zellaerstraat. Onze kampplaats vindt u aan de linkerkant op 

huisnummer 2. 

 

Nog vragen? 

Indien er ouders eventueel een huisbezoek van de leiding i.v.m. het kamp of gewoon extra uitleg 

over het kamp willen, contacteer dan gerust de leiding via mail (kapoenenleiding@krikobea.be) of via 

telefoon. Wij maken graag tijd voor jullie (25-26 juni) en beantwoorden graag jullie vragen! 

 

Arne Ma Ja  0470/505.878  arne.maja@krikobea.be 

Sander Medart  0474/217.216  sander.medart@krikobea.be 

Sigrid Lenaerts  0470/527.003  sigrid.lenaerts@krikobea.be 

 



 
 

 



 

Stripconventie 

“7-daagse waarbij alle stripfiguren samenkomen en strijden voor de titel van 

stripheld“ (Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, van Dale) 
 

Op een dag, in mei 1980, kwam Panoramix zijn oude vriend G. Raf Zerk tegen. Nadat ze over de koetjes 

en kalfjes gepraat hadden, kwamen ze op het idee om  samen een kamp te organiseren voor al hun 

vrienden. Dit kamp zal de eerste week van de zomervakantie plaatsvinden en alleen stripfiguren zijn 

welkom. Ze noemden hun kamp toen “DE STRIPCONVENTIE”. Wegens het grote succes van hun 

stripconventie en de grote bijeenkomst van zeer veel stripfiguren (zelfs internationaal), besloten ze 

het om het opnieuw te organiseren. Zo werd het een traditie die om de zes jaar plaatsvindt en steeds 

populairder wordt.  

De stripconventie begint natuurlijk zoals elke conventie met een startritueel waarbij de nieuwe 

stripfiguren gedoopt worden en hun stipfigurenbelofte afleggen. Dit ritueel wordt geleidt door 

Panoramix en G. Raf Zerk. De daaropvolgende dagen volgen de stripfiguren allerlei cursussen en 

opleidingen om hun skills te verbeteren. De laatste dag zal er gestrijdt moeten worden om de 

hoofdprijs in DE STRIJDHAFTIGE STRIPFIGURENWEDSTRIJD, dit is het uitgelezen moment om te laten 

tonen wat ze de voorbije dagen geleerd hebben en om hun talenten nog eens extra in de bloemetjes 

te zetten. De winnaar van deze wedstrijd wordt vanaf dan geen stripFIGUUR meer genoemd, maar een 

stripHELD!! 

Lijst met de striphelden van de afgelopen stripconventies: 

JAAR PLAATS STRIPHELD TALENT 

1980 Utrecht De Gelaarsde Kat Perfect een cirkel 

tekenen. 

(zonder passer) 

1986 Dortmund Asterix Een heel brood in zijn 

mond krijgen. 

1992 Napels Guust Flater Heel hard met zijn 

handen klappen. 

1998 Tianjin Garfield Nootjes met zijn 

mond vangen. 

2004 Napels Jommeke Achterstevoren 

praten. 

2010 Sevilla Smurfin Met haar mond 

gesloten zingen. 

2016 BONHEIDEN ???????????????????? ???????????????????? 

 

Jawel, dit jaar vindt de stripconventie plaats in Bonheiden, en toevallig gaan we daar op kamp!!  

Dus beste stripfiguren uit Tienen en omstreken: kom mee en strijdt voor de titel van stripheld.  

Zorg ervoor dat jouw naam op de lijst komt! 

 



 

Er zullen heel wat stripfiguren aanwezig zijn, van Azrael tot Zwendel. Ook Rozemieke, Billie, Wiske en 

Plankgas hebben alvast laten weten dat ze erbij zullen zijn. En ze wouden zich graag al aan jullie 

voorstellen… 

 

 

 

Rozemieke is het mooiste mieke van de streek, ze is zelfs mooier dan haar zus 

Annemieke. Ze bakt heel graag wafels en eten kan ze als de beste. Al vanaf haar 

geboorte had ze een colle paardenstaart met zelfs het rode strikje er al in. Als je 

Rozemieke blij wilt maken, moet je haar 7 rode rozen geven.  

 

 

 

Billie is de snelste hond van de streek. Zijn vacht is zo zeldzaam dat 

er op gejaagd wordt. Hij is een echte mensenvriend. Maar Billie is 

ook een heel luie hond, als het kan zal hij ergens in de zon gaan 

liggen en valt hij ook meteen in slaap. De beste vriend van Billie is 

Carolien de schildpad. Als Billie boos is moet je hem chocolade ijs 

geven waardoor hij terug heel blij wordt.  

 

 

Wiske is het liefste meisje van de wereld, maar ook het stoerste, veel stoerder dan 

haar broer Suske die niet mee durft. Maar dat is niet erg want ze gaat hem toch niet 

missen. Zij en haar pop Schanulleke kunnen heel de wereld aan en hebben niemand 

anders nodig, behalve dan misschien een paar supercoole welpen om plezier mee te 

maken. Wiske haar lievelingseten is spaghetti, njammie. 

 

 

Mijn naam is Plankgas. Je zal me nooit zien zonder mijn beste vriend 

Plastronneke. Uiteraard ben ik veel mooier en leuker dan hem. Ik hang graag 

kattekwaad uit met de buurtbewoners. Wanneer het kermis in het dorp is steel 

ik alle eendjes bij de eendjeskraam. Soms knip ik ook wel de flosh van de 

paardenmolen af. Als je me echt gelukkig wil maken moet je me een grote lolly 

geven met vele kleurjes. Ijsjes zorgen er ook wel voor dat er een glimlach op mijn 

gezicht verschijnt. 

 

 



 

 

 

 

 

                                         Zellaerstraat 2, 2820 Bonheiden 

 

                                                          
 

Van 3 juli om 14u tot 10 juli om 11u. De stripconventie wordt afgesloten met 

een groot feestmaal, een barbecue. Hier is de familie ook voor uitgenodigd. 

 
 

Inschrijven kan door een mail te sturen naar 

welpenleiding@krikobea.be én €80 storten op BE74 7340 1041 7607 

met de vermelding “Welpenkamp Voornaam+ Naam Welp”. Dit liefst 

voor 1 juli! 

 

 

  Scouts Kriko-Bea Tienen Welpenkamp 

 Voornaam Naam Welp 

 Zellaerstraat 2 

 2820 Bonheiden 

 

 

 

 

Kom verkleed als een stripfiguur, alle mogelijke stripfiguren zijn 

welkom! 

 

 

 

WAAR? 

INSCHRIJVEN? 

WANNEER? 

BRIEF 
SCHRIJVEN 

NAAR JE LIEVE 
WELP? 

VERKLEDEN? 

Algemene info 
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 GLAZEN POT!! (bijvoorbeeld een lege chocopot) 

 Slaapgerief: pyjama, kussen, knuffel 

 Wasgerief: washandje, handdoek 

 Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, shampoo, kam 

 Zwemgerief (voor waterspelletjes) 

 Schoeisel: sportschoenen, sandalen, ... 

 Ondergoed  en kousen 

 T-shirts + korte broeken/rokjes 

 Warme kleding: pulls, lange broeken 

 Regenjas 

 Linnenzak (voor de vuile/gedragen kledij) 

 Zonnecrème, petje 

 Rugzakje 

 Drinkbus 

 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 

 ... 

TIP: schrijf de naam van je welp op zoveel mogelijk kledingstukken, handdoeken… zodat het 

makkelijker is om iets terug te vinden! 

 

MEEBRENGEN? 



 

 GSM, smartphone, iPad, iWatch, iPhone, Gameboy…  

 Snoep (!) 

 Heimwee, slecht humeur en regenweer 

 

 

 

Route langs Aarschot (autostradeliefhebbers 

kunnen ook via de E40 gaan): ga in Tienen de 

Aarschotsesteenweg of N223 op. Rijdt met 

gepaste snelheid verder op de N223 en neem 

vervolgens de Veldonkstraat en Rijmenamseweg naar de Nieuwstraat in Bonheiden. Bij het eerste 

kruispunt in de Nieuwstraat rechts afslaan. Dan nog nummer 2 zoeken en u bent er geraakt! Voor meer 

details sturen we u door naar Google Maps® of naar uw Global Positioning System.  

 

 

 

BELANGRIJK VOOR DE OUDERS: 

 

 

 

  

ZEKER NIET 
MEEBRENG

EN? 

ROUTEBESCHRIJVING? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

JONGGIVERKAMP 2016 

     TAVERNAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonggivers  jonggiverleiding@krikobea.be 

 

Bart Medaer   0497/068.053  bart.medaer@krikobea.be 

Maarten Lambeets  0471/377.604  maarten.lambeets@krikobea.be 

 Emma Reynders  0477/322.314  emma.reynders@krikobea.be 
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Beste Jonggivers, 

Na een jaar van wilde avonturen hebben wij het gevoel dat wij jullie nu helemaal kennen 

en kunnen vertrouwen. Daarom doen wij vandaag onze laatste bekentenis, eentje die geen 

van jullie had zien aankomen. Wij zijn namelijk alle drie spionnen en geheime agenten. 

Ja, nu horen we jullie al lachen, maar niet alle geheime agenten zijn zoals James Bond 

altijd op weg om de misdaad de bestrijden, de wereld rond reizend en super sterk en slim. 

Bovendien is Bond al een oude hond en heeft de wereld nood aan een jonge, frisse wind. 

Onze talenten liggen ergens anders. Maak kennis met: 

  Silent Assassins  

 
Marvin Chase  Emerson Law Bradon Seals  

Geheime kracht: hij kan met 

een blik mensen op hem 

verliefd laten worden. Zeker 

wanneer hij zijn spieren 

toont. Jullie zien het 

misschien niet als hij zijn 

hemd aan heeft, maar hij is 

sterker dan de hulk. 

Geheime kracht: ze kan zo 

luid roepen dat mensen 

niet anders meer kunnen 

doen dan hun oren 

toehouden. 

Geheime kracht: iedereen 

vertelt al zijn geheimen 

aan hem zonder dat hij 

erom hoeft te vragen. 

Jullie kennen zijn 

computerskills enkel van 

de rommelpot die hij jullie 

twee keer per maand 

stuurt, maar eigenlijk kan 

hij al slapend jullie 

computer hacken. 

 

Nu, denken jullie vast: “Waarom vertellen ze ons dit nu toch? Mogen zij ons dat zomaar 

vertellen?” Jullie hebben gelijk: dit is eigenlijk wel TOP SECRECT informatie. Maar het 

zit namelijk zo: wij hebben jullie hulp nodig. Enkele weken geleden kregen we deze brief 

(Tip: lezen met Frans accent voor een beter en groter effect): 

 

 



 

Geachte Marvin Chase, Emerson Law en Bradon Seals 

 

Jullie hebben ons al enkele jaren van trouwe dienst bewezen. Maar de 

volgende opdracht, die jullie krijgen is nog wat moeilijker dan alle andere. 

 

Sinds 22 maart, de dag van de aanslagen, en alle gebeurtenissen erna, 

denkt de hele wereld dat België, la jolie Belgique, een gefaald land is. Vele 

mensen denken dingen over de Belgen die niet waar zijn, bijvoorbeeld dat 

onze auto’s van frietjes gemaakt zijn en onze huizen van chocolade. Dit is 

niet goed! Geen enkel ander land wil meer met België samenwerken omdat 

iedereen denkt dat ze dan evengoed met de Chocoladefabriek van Willy 

Wonka kunnen samenwerken. 

 

Dit moet veranderen! Wij moeten aan de wereld tonen dat wij andere 

dingen kunnen dan frieten bakken…… 

 

Hooggeachtend, 

 

 

Le roi, Filip 

 

 

Tijdens dit grootse gebeuren zullen we de Tour du Monde doen in 14 dagen, waarbij we 

niet enkel het wereldrecord breken (!!!), maar ook de reputatie van België zullen opkrikken 

en zelfs zullen meewerken aan een betere wereld. Want gedurende deze 14 dagen zullen 

wij kennismaken met andere culturen en deze beter leren begrijpen. Daarom zullen er 

maar liefst 25 afgevaardigden/ ambassadeurs, elk uit een ander land met ons meegaan. 

We zullen elkaar beter leren kennen op het kamp en ook elkaars cultuur zo ontdekken. Of 

dat was toch het plan… 

Deze ambassadeurs zijn ter voorbereiding al een twee weken geleden naar België gekomen 

voor de voorbereidingen van dit groot evenement. En wat is gebleken: niemand heeft zo’n 

sterke maag als de Belgen. Tijdens een wedstrijd frieten eten hebben wij met grote 

voorsprong gewonnen! Maar er is ook een klein minpuntje aan dit verhaal: alle 

ambassadeurs zijn ziek geworden en kunnen niet mee op onze reis. Dit is waarom wij jullie 

hulp nodig hebben, want wij kunnen natuurlijk niet alleen op wereldreis gaan. Dus, bij 

dezen nodigen wij jullie plechtig uit voor onze enige, echte: 



Omdat de koning natuurlijk niet mag merken dat de echte ambassadeurs ziek zijn, zijn 

jullie uitverkozen als de nieuwe ambassadeurs! Hier zijn een aantal dingen die jullie 

moeten weten om zeker niet door de mand te vallen. Dit zijn de 25 landen: 

1.       Rusland  

Het Russische vingertellen gebeurt door de vingers tegen de handpalm te plooien, 

beginnend bij de pink 

2.       Brazilië 

Je mag u wc papier niet door mag spoelen in Brazilie. Gelukkig gaan wij enkel naar de 

HUDO ;) 

3.       China 

In plaats van alleen door de MCdonalds Drive te rijden om eten op te halen, halen ze hier 

hun eten met de auto op, parkeren vervolgens hun auto en brengen het eten het restaurant 

binnen om het daar op te eten. 

4.       India 

Koeien zijn heilig voor Indiërs en dat moet je heel letterlijk nemen. Koeien lopen midden 

op de weg en mogen niet worden weggejaagd. Dat zou slecht voor je karma zijn. Hm… 

5.       Frankrijk 

In Frankrijk is het verboden om een varken Napoleon te noemen 

6.       Duitsland 

Een Duitser vond gummybeertjes uit. Dankje Duitsland  

Reis rond de 

wereld in 14 dagen 
 



7.       Italië 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Chocolade heel erg moeilijk te krijgen. De Italiaan 

Pietro Ferrero voegde tijdens de oorlog hazelnoten toe aan de chocopasta om meer te 

kunnen maken. Al dat lekkere eten dat elk land heeft je zou er honger van beginnen 

krijgen.  

8.       Spanje 

De Spanjaarden wisselen nog al eens een datum om zo zijn de 1 april grappen in Spanje 

op 28 december. Nog zo iets raar is dat dinsdag de 13de in Spanje hetzelfde is als onze 

vrijdag de 13de. 

9.       Verenigde Staten 

Een vrouw uit Amerika had 911 gebeld omdat de McNuggets opwaren bij de McDonalds. 

10.   Vaticaanstad 

Waarschijnlijk hebben jullie meer vrienden dan dat er inwonners zijn in Vaticaanstad. 

Vaticaanstad heeft maar 824 inwoners. 

11.   Egypte 

Het in Egypte heel onbeleefd is als je met je linkerhand eet! 

12.   Marokko 

Waardeer jij het eten van de mama wel? Hardop boeren is niet onbeschoft is de 

Marokkaanse cultuur. Het is juist een teken van waardering van lekker eten. 

13.   Kenia 

In Kenia is er nog veel natuur! Zo lopen er rondom de hotels in Kenia gewoon apen. Er is 

zo ooit een man wakker geworden met een aap naast zijn bed. Goeiemorgen :D 

14.   Nieuw Zeeland 

Nieuw-Zeeland de meest verre reisbestemming is die je vanaf Belgie kunt bereiken (om 

precies te zijn, zijn dat de Antipode eilanden, welke tot Nieuw-Zeeland behoren). Laten 

we beginnen met naar daar te wandelen ;) 

15.   Madagaskar 

Hier is geen zomertijd en wintertijd, dus je hoeft hier geen schik te hebben dat je te laat 

bent opgestaan.  

16.   Japan 

Op je werk slapen is hier heel normaal. Allemaal naar Japan dus! 

17.   Argentinië 

Ze organiseren heel veel barbecues maar het land kent meerdere klimaten. Gelukkig 

moeten we hier in belgie geen rekening mee houden hier is het altijd slecht weer ;) 

18.   Mongolië 

We weten allemaal hoe de mensen die in dit land wonen worden genoemd maar het land 

is wel maar liefst 40 keer groter dan het onze! Wie laatst lacht, lacht het best? 

19.   Bolivia 

De inwoners hebben wel allemaal een gsm maar die is niet zo fancy als de nieuwste 

smartphones. Zij kunnen nog wel snakes spelen, jaloers ?  

  



20.   Tunesië 

Een toerist heeft ooit eens een manager van een hotel laten roepen omdat hij geërgerd 

was.  De man vond het niet kunnen dat er zo veel mensen met een andere afkomst werkte. 

Maar toen reageerde de manager: ‘die mensen zijn niet van andere afkomst deze mensen 

zijn hier geboren, de tuinman is zelfs mijn buurman’ 

21.   Noord-Korea 

In een officiële biografie van Kim- Jong- il staat dat Kim Jong-il nooit naar de wc moest. 

Jajaja zal wel wij weten wel beter.  

22.   Griekenland 

Grieken dansen graag en smijten dan borden kapot voor geluk. Hmmm thuis eens testen 

met de nieuwe borden? 

23.   Ethiopië 

Het jaar duurt 1 maand langer. In Ethiopië hanteren ze een alternatieve kalender, 

waardoor elke maand 30 dagen telt (behalve de laatste), het jaar standaard 13 maanden 

heeft en Nieuwjaar ergens in September wordt gevierd. 

24.   Finland 

Finland heeft een kampioenschap moerasvoetbal. Dit is een groots evenement in het 

noorden van het land waarbij team op moerasvelden strijden in een drassig potje voetbal. 

25.   Thailand 

De volledige naam van Bangkok, met 170 letters, de langste plaatsnaam ter wereld is. 

 

Nadat je bent ingeschreven ontvang je een mail met het land waarvan jij de 

ambassadeur bent. Zorg dat je u zo goed mogelijk verkleed we willen niet dat de koning 

door heeft dat de echte ambassadeurs ziek zijn.  



PRAKTISCHE INFORMATIE: 

We verzamelen zaterdag 16 juli om half 11 in het pc’ke. We vragen aan de ouders die een 

zoon of dochter bij de givers hebben om de jonggivers mee te nemen naar de kampplaats 

als ze hun zoon en/of dochter gaan op halen. Vermeldt bij het inschrijven als u een ouder 

bent van een giver en als u uw kinderen gaat halen. Gelieve ook te zeggen hoeveel plaatsen 

u heeft om naar de kampplaats te rijden zo kunnen we zien of iedereen een plekje heeft.   

Het kamp eindigt 29 juli om 12 uur. Dan mogen jullie ouders jullie komen halen op de 

kampplaats. Met het einde van het kamp is een BBQ voorzien waarvoor inschrijven nodig 

is. Gelieven ook bij inschrijven te vermelden met hoeveel jullie zullen deelnemen aan de 

BBQ.  

Inschrijven voor het kamp:  

Inschrijven doe je door een mailtje te sturen naar jonggiverleiding@krikobea.be met 

naam en voornaam. De prijs van het kamp bedraagt 130 euro gelieven dit te storten op 

het volgende rekeningnummer: BE 41 7340 1041 7910 met als vermelding naam en 

achternaam. Dit voor 24 Juni.  

Bagage: zie algemene lijst, maar dit zeker meenemen: 

- Stapschoenen voor het tweedaagse en een rugzak voor op tweedaagse 

- Watersandalen/ waterschoenen voor in de rivier 

- Ecologisch afbreekbare zeep zoals bv: Sunlight of Ecover 

- GEEN snoep, gsm’s en andere elektronische toestellen.  

- Verkleedkleren 

- Ingevulde medische fiche en identeitskaart 

Bagageregeling:  

De bagage mag naar het pc’ke gebracht worden op 28 juni rond 20u. De bagage gaat mee 

met de containers naar de kampplaats.  

Voor briefjes, kaartjes:  

Scouts Kriko- Bea 

Naam van u kind 

c/o Jean-Francois GERARDY 

rue TAVERNEUX 27 

B-6661 HOUFFALIZE 

BELGIUM 

Contact: indien u nog vragen heeft in verband met iets, kan u altijd mailen of bellen 

naar een de leiding. Ook kan de leiding langskomen voor een gesprek indien u dit wenst. 

Bart Medaer   0497/068.053  bart.medaer@krikobea.be 

Maarten Lambeets  0471/377.604  maarten.lambeets@krikobea.be 

Emma Reynders  0477/322.314  emma.reynders@krikobea.be 
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Deze zomer nieuw seizoen van .... 

 

Uw presentatoren voor dit seizoen :  

 

Givers     giverleiding@krikobea.be 

 

Nele Vandecruys  0486/71.89.45  nele.vandecruys@krikobea.be 

Wout Vandecruys  0483/31.97.72  wout.vandecruys@krikobea.be  

Lisa Ma Ja   0472/35.44.69 lisa.maja@krikobea.be 

 

mailto:giverleiding@krikobea.be
mailto:nele.vandecruys@krikobea.be
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Het verhaal van Robinson Crusoe.  

Daniel Defoe schreef een fictief autobiografisch dagboek van 

Robinson Crusoe.  

Crusoe was een jongeman die een belangrijke keuze moest 

maken in september 1651. Hij moest namelijk gaan studeren. 

Zijn ouders hadden de voorkeur voor de opleiding rechten, 

maar Crusoe dacht daar anders over en vertrok op zeereis.  

Hij maakt vele reizen waarvan er twee eindigden in een 

schipbreuk door een vreselijke storm. Na de laatste 

schipbreuk belandt hij op ‘zijn’ eiland. Hij bouwt een huisje 

met materiaal dat hij voorhanden had. Daarnaast verbouwde 

hij graan en fokte geiten. Op deze manier zorgde hij ervoor 

dat hij bezig bleef en niet omkwam van de honger.  

Af en toe werd ‘zijn’ eiland bezocht door kannibalen. Zij 

zochten slachtoffers uit op het strand en smulden hen lekker 

op. Op een dag kon één van de slachtoffers ontsnappen en 

bracht Robinson deze man onder in zijn huisje. Na een tijdje 

konden ze nog twee mannen bevrijden van de kannibalen.  

Na 28 jaar op het eiland  te wonen en heel veel fijne, maar 

ook vreselijke gebeurtenissen te hebben beleefd, keert 

Robinson terug naar Engeland.  
 



 

 

 



Opgelet! Boodschap van algemeen nut 

De kijkcijfers van programma’s als Temptation Island, Geordgie shore, Ex on the 

beach ... bliezen de concurrentie weg, inclusief ons. Helaas werd ons razend 

interessant programma ‘Bradwürst is geen lammetje’ niet zo populair als we 

gehoopt hadden. Het bestuur heeft ons met onze rug tegen de muur gezet en we 

smeken jullie nu met het mes op de keel om ons te helpen.  

Nadat onze medewerkers jullie achtergrond achtereenvolgens persoonlijk 

gescreend hebben, hebben wij op basis van deze gegevens een 

marginaliteitsmeter opgemaakt en het zijn precies jullie die in aanmerking 

komen om mee te doen aan dit programma. Wij zouden ons dan ook vereerd 

voelen als jullie aan de kijkers thuis laten zien dat wij een fout hebben gemaakt 

en dat jullie tot het gebied behoren waar het marginale niet boven het 

intellectuele staat. Het is op basis daarvan dat wij in het geheim een jaar lang 

een auditie gehouden hebben om jullie psyche beter te kunnen begrijpen en 

jullie tactieken beter te kunnen doorzien! Maar dat was allemaal slechts een 

oefening, een generale repetie genoemd in ons lexicon. Nu is het tijd voor het 

echte werk. Zijn jullie in staat om volledig afgesloten van de buitenwereld enkel 

met verlichtend verstand, fysieke skills en ijzersterke mentaliteit (en slechts een 

klein beetje hulp van het brein achter deze expeditie , LiWoNe nvdr ) twee weken 

te overleven op het strand van Ibiza? (Helaas hebben ze dit jaar in de algemene 

vergadering beslist om in ons budget te snoeien en zullen wij de expeditie en de 

opnames in de bossen van Taverneux laten doorgaan)  

Dit gezegd zijnde zitten wij nog met 1 laatste vraag: ‘Ben jij bereid om jouw 

vuile was buiten te hangen?’, Durf je jouw diepste gevoelens te delen met het 

publiek?’ en ‘Hoe ga jij voor wat extra drama zorgen??’ (spannend muziekje 

terwijl de documentaire stem dit op een ijzige manier vertelt). Kortom, zijn jullie 

klaar om ons televisiebedrijfje er terug bovenop te helpen en een internationale 

beroemdheid te worden? Kom dan zondag 3 juli naar het Pc’ke te Tienen met je 

fiets, meer uitleg volgt in het deelnemersformulier. 

 

Deelnemersformulier vindt u hieronder 

  



Praktische info 
Het kamp zal doorgaan van 3 juli tot 16 juli in de bossen van Taverneux. 

De leden worden zondag 3 juli verwacht in het pc’ke om 8u00 met de fiets. In volledig 

fietsoutfit. Op zaterdag 16 juli mogen jullie ouders jullie komen afhalen op de kampplaats. 

De ouders worden verwacht om half 11 in het pc’ke. De jonggivers vertrekken namelijk 

die dag op kamp. We zouden aan de giverouders willen vragen om jonggivers mee te 

nemen naar de kampplaats. Gelieven dus bij het inschrijven te vermelden hoeveel plaatsen 

u heeft voor een paar enthousiaste jonggivers te ontvangen.  

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 (indien er iets veranderd is. Indien je medicatie moet nemen, schrijf dit 

dan op een papier)  

-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 

-Verkleedkleren: zwarte short, rood T-shirt (jongens), rood topje (meisjes) + 

nickname op T-shirt + versier je T-shirt volgens de normen van een echte 

Robinson! 

-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 24 juni. 

 
Post 
<naam> - Scouts Kriko-Bea – c/o Jean-Francois Gerardy – rue Taverneux 27 – 6661 

Houffalize 

Noodnummers 
Nele Vandecruys: 0486/718945 

Lisa Ma Ja:0472/354469 

Wout Vandecruys: 0483/319772 

 
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. 

 

  

mailto:giverleiding@krikobea.be


Wegbeschrijving 
Kampplaats: N 50.08.174, E 005 48.520. (Thiere de Froide Aiwaii) 

Ga E40 op in Hoegaarden vanaf de N29. Volg de E40 en E25 naar de N30 in Houffalize. 

Neem afrit 51-Houffalize vanaf de N25. Ga verder op de N30. Rijd naar Taverneux. 

 
 

 

  

 
 
  



Jinkamp 2015-2016 

 

 

Dag beste vrienden, kennissen en toeristen, 

Zoals jullie misschien al weten, gaan we dit jaar weg van de Gete. We gaan naar een ander land, 

hopelijk is het daar plezant. We gaan met 2 busjes en niet te koe want die worden te snel moe. De 

eerste stop is in Duitsland, daar zetten we de busjes voor een nachtje aan de kant. Vervolgens tukken 

we voort naar Bohinj en Bled voor wat waterpret. Hier is vanallles te doen: parapenten, raften, 

waterskiën en rodelen… helaas hebben we hiervoor geen poen. De volgende stop is de hoofdstad 

waar we de grootste pizza gaan eten die je ooit hebt gehad. We bezoeken Metelkova, google dit 

maar eens, het gaat je petje te bova. Onderweg naar Krk stoppen we bij een grot,  waar er miljoenen 

vleermuizen kamperen van genot. Krk zelf is een eiland aan de Kroatische kust. Van horen zeggen is 

dit echt een must (see). Na zon, zee, strand zijn we in Plitvice beland. De regen valt hier soms met 

bakken uit de lucht, we horen enkelen van jullie nu al zucht(en). Dit natuurpark is fenomenaal en 

gaat met een Unescotitel aan de haal. 200 waterwallen en duizenden vissen maken het park niet te 

missen. Na al deze natuur, terug naar insmeren om het uur. Zadar! Een leuk stadje aan de Adriatische 

zee. Daarom neem je best snorkelgerief mee. We doen nog een dag uitstapje naar de Paklenica-

kloof, het is echt mooi, ik beloof.  Hier blijven we gestrand, tot het tijd is om terug te keren naar 

eigen land. Omdat de mannen met teveel waren, zijn we opzoek gaan naar 2 extra fijne vleeswaren. 

Ze luisteren naar de namen Lisa en Anneleen, dit verandert op kamp naar fourage 2 en fourage 1. 

Hopelijk gaat iedereen mee, anders gaat de leiding met z’n 2.  

Voila nu weten jullie wat we gaan doen, 

Groetjes van jullie kapoen(en) 

Jacob en Robin 

  



Praktische Info 

Zondag 24/7 wordt de auto ingeladen. Iedereen wordt om 20u verwacht met zijn valies. 

Dag1: We spreken af om 8u aan het pcke zodat we tegen 9u kunnen vertrekken. We rijden naar 

München (ong 6u). Hier slapen we op camping DE TENT na een bezoekje aan München.  

Dag 2 en 3: We rijden door naar Bled en Bohinj. Hier blijven 2 nachten aan een prachtig meer met 

kerkje in het midden.  

Dag 4 en 5: We rijden verder naar Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië. Ook hier overnachten we 2 

nachten 

Dag 6 en 7: Krk! Een eiland met een geschiedenis (van meer dan 3000 jaar) en gezellige stadjes aan 

de kust. Hier blijven we 2 nachten 

Dag 8: We rijden verder richting de plitvice meren. De meren hebben meer dan 300 watervallen en 

staat op de UNESCO werelderfgoed lijst. We zullen hier 1 nacht blijven. 

Dag 9, 10, 11 en 12: Vervolgens keren we terug naar de kust. We zullen 2 nachten overnachten in 

zadar. Deze middeleeuwse stad moet je absoluut gezien hebben als je in Kroatië bent. 

Dag 13: terugrit naar België  

Dag 14 (Zondag 7/8): aankomst en opruimen auto’s en materiaal. Het uur laten we jullie via sms 

weten want is moeilijk te voorspellen. 

 

KAMPPRIJS:  

€ 300 voor 14 dagen nooit gezien plezier.  

+ zakgeld voor souvenir,…  

De € 300 dient worden gestort op het nummer BE47 7360 1974 1180 met vermelding van naam  

 

NOODNUMMERS:  

- 0032474602851 Robin 

- 0032492921972 Jacob 

- 0032472354469 Lisa 

- 0032478377198 Anneleen 

- OF als jullie spruitjes zelf een gsm hebben… 

 

 

  



MEENEMEN:  

- identiteitskaart  

- scoutslidkaart  

- eurocroskaart en E111- formulier  

- wie nog geen 18 jaar is dient over een schriftelijke toestemming van de ouders te beschikken (deze 

is te verkrijgen in uw plaatselijk gemeentehuis).  

- Maak van bovenstaande documenten een kopietje ( af te geven aan de leiding ) 

- zie algemene lijst voor alledaagse dingen (probeer uw bagage wat te beperken tot 1 koffer of zak).  

- voor andere benodigdheden zullen we nog wel mondelinge overeenkomsten maken…  

- kleine klapstoeltjes, muziek ( cd’s en ipods ), een kussen, snorkelmateriaal ( optioneel ) 

- Stapschoenen 

 

ps: Indien jullie ouders nog vragen hebben, mogen ze ons bellen of komen we eens langs. 

 

 


