Datum: 01/06/2017 – 01/07/2017, 51ste jaargang, nr. 16
Verschijnt 2 maal per maandag
(maar niet in juli en augustus)

VZW scouts Kriko-Bea Tienen
Oude vestenstraat 6, 3300 Tienen
Ondernemingsnummer 0828.38.314
P308952

De leidingsploeg wenst iedereen een gelukkige verjaardag!
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Algemeen bericht
Sander Medart
Maarten Lambeets
Willem Reynders

groepsploeg@krikobea.be

0474/217.216 sander.medart@krikobea.be
0471/377.604 maarten.lambeets@krikobea.be
0474/198.806 Willem.reynders@krikobea.be

Een fijne vakantie…
…met geweldige kampen! Beter kunnen het we niet wensen :-) Het is weer die tijd van het jaar: veel
zon, veel toetsen en examens en veel verlangen naar de zomervakantie. Én ook uitkijken naar die extra
dikke rommelpot die telkens op het einde van het schooljaar verschijnt: de kamprommelpot! Veel
leesplezier!
Belangrijk
Wat we te bieden hebben: eerst en vooral de verschillende Takberichten, hier moet je zijn voor de
praktische kampinfo zoals thema, adres, prijs, … Voor de eerste keer ooit vergeten we ook de kindjes
die in de zomer jarig zijn niet te vermelden, hun namen vind je in onze Verjaardagskalender. Je vindt
ook een Algemene Meeneemlijst terug, zeker checken als je je zak aan het maken bent! Ten slotte
hebben we ook een Individuele steekkaart, deze is namelijk noodzakelijk voor de veiligheid en
verzekering uw kind(eren) en dient dus zeker ingevuld en meegegeven te worden op de eerste dag van
het kamp.
Kampkorting
De leden zijn pas ingeschreven voor het kamp als ze hebben gemaild naar de leiding en het gevraagde
bedrag hebben gestort op het juiste bankrekeningnummer. Hierbij geld een korting van 20 procent
voor het duurste kind (uitgezonderd jin) als je 3, of meer, bengels op de scouts hebt zitten.
Kampeindes
Kapoenen- en welpenkamp: de ouders van kapoenen en welpen zijn op zondag 9 juli om 12u welkom
op het kamp en er zal eten worden voorzien. Je laat best iets weten via mail naar een van de takken
met vermelding of ze komen en met hoeveel.
Jonggiverkamp: iedereen is op vrijdag 28 juli om 12u30 welkom op het kamp voor een lekkere
barbecue. Inschrijven door te mailen naar jonggiverleiding@krikobea.be met daarin hoeveel personen
(en het aantal vegetariërs).
Giverkamp: er worden broodjes voorzien op het einde van het kamp.
Verder
Wie graag een thuisbezoek wil om eens te horen naar de plannen van het kamp of om de leiding eens
beter te leren kennen, kan contact opnemen met de takleiding. Voor andere vragen, zowel uit
interesse als bezorgdheid, mag men altijd mailen naar groepsploeg@krikobea.be.

Zonnige scoutsgroeten,
Sander, Willem en Maarten

Dag kapoentjes!
De leiding hier. We hebben groot nieuws dat we graag met jullie willen
delen. Onlangs waren we de zolder van Nala aan het kuisen. Plots zagen we
ergens in een donker hoekje een mysterieuze machine. Toto raapte al zijn
moed bijeen en drukte op de grote rode knop. En dan…
De grond begon te schudden, de muren begonnen te beven en het plafond begon
te kraken. ‘Wat gebeurt er nu?!?!’ riep Toto met een piepend stemmetje.
Nala ging naar de machine en veegde het stof ervan af.
Nala: ‘Woooooowwww. Dit is de oude teletijdmachine van mijn overgrootopa!
Hier heb ik al vele verhalen over gehoord. Ik vraag me af of de machine nog
werkt…’
Rikki: ‘Laten we het uitproberen!’
Zazou: ‘Waaaacht!! We gaan dit grote avontuur toch niet zonder onze
kapoenen beleven?!’
Gigi: ‘Je hebt gelijk, Zazou. Zou het niet mega leuk zijn als we de
teletijdmachine meenemen op ons kamp in de zomer?!’
Iedereen: ‘JAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!’
Toto: ‘Hoe gaan we hieraan beginnen? Zit er geen handleiding bij?’
Nala: ‘Laat me even kijken…’

GEVONDEN!!

Zazou: ‘Hier staat het geschreven. Deze teletijdmachine brengt ons naar de
leukste tijden van het verleden. Als je op knop 1 drukt, komen we terecht
in de oertijd.’
Gigi: ‘Wat is de oertijd????’
Rikki: ’Dit heb ik geleerd in mijn lessen! In de
oertijd leefden de eerste mensen, Gigi. Ze leefden
zonder elektriciteit, in de wildernis. Ze gebruikten
de huid van dieren als kleding en gebruikten botjes
als juwelen. De belangrijkste ontdekking in deze tijd
was het vuur.’
Toto: ‘Wauw, Rikki! Dankje voor de uitleg. Wat
gebeurt er als we knop 2 indrukken?’

Nala: ‘Even kijken… Dan komen we terecht in de
Egyptische tijd. Aha! Dat is de tijd dat farao’s de
baas waren en hun slaven piramides lieten bouwen. Ze
rijden op kamelen en leven in de woestijn. Ze dragen
witte, lange kleren, sandalen en vele sieraden.’

Gigi: ‘Wooow, dat lijkt me een leuke tijd. De kapoenen zullen dit ook
geweldig vinden!’
Zazou: ‘Hier staat dat we bij knop 3 bij de middeleeuwen uitkomen.
Is dit niet de tijd waar de ridders en jonkvrouwen leefden?’
Toto: ‘Ja, inderdaad. De ridders en jonkvrouwen leefden in
kastelen en houden vele feesten en wedstrijden. Ze vechten met
zwaarden op grote paarden.’

Nala: ‘Kei cool! Bij knop 4 belanden we bij de
cowboys en indianen. Weet iemand wat dit
inhoudt?’
Rikki: ‘Ja! De cowboys en indianen leven in
Amerika, vroeger maakten ze veel ruzie en
vochten ze vaak. Maar nu zijn ze dikke vrienden. De
cowboys zien er heel cool uit met brede broeken,
ruitjeshemden en grote hoeden. De indianen zijn ook
leuk gekleed met vele veren en verfstrepen op hun
gezicht. Ze hebben de traditie om elke avond rond het
vuur te dansen terwijl ze luid ‘OEHEOEOEOEHOEHEO’
roepen.
Gigi: ‘Wauw ik wil echt graag naar die tijd gaan! En de laatste
knop?’
Zazou: ‘Dit is de tijd van de hippies. Ik ken deze tijd! Mijn
oma en opa hebben hier al veel over gesproken. Ze droegen
bloemetjes in hun haren en op hun kleren. Ze hadden grote
ronde zonnebrillen en droegen losse kleren. Ze houden van
de natuur, de dieren en alle mensen.’
Toto: ‘Wow zeg, ik kan al niet wachten tot we op ons
avontuur vertrekken! Ik kijk al uit naar het kamp.’
Dus nu kapoenen, is onze vraag: ZIJN JULLIE ER KLAAR
VOOOOOR??? Wij zullen op ons kamp al deze tijden bezoeken
met behulp van de teletijdmachine. Nu hebben wij enkel nog
jullie hulp nodig. Elke kapoen moet zich in een verschillende
tijd verkleden, zodat we aanvaard worden door de bewoners van deze tijd. Na
jullie inschrijvingen, zullen wij op onderzoek gaan om te weten te komen wie
het best in welke tijd past. Je zal hierna een mailtje van ons ontvangen.
Ons avontuur start maandag 3/07/2017 om 11u en eindigt zondag 9/07/2017.
Maandag verwelkomen we jullie op de kampplaats. Zondag zijn jullie mama en
papa welkom vanaf 12u. Wij voorzien een lekkere maaltijd zodat we samen met
jullie ons kamp kunnen afsluiten. Gelieve bij je inschrijving te laten weten
of je mee eet en met hoeveel.
De teletijdmachine vertrekt maandag
Orlentstraat 43, 2070 Zwijndrecht.
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Inschrijven VOOR 15 JUNI via mail naar kapoenenleiding@krikobea.be om te
laten weten of je meegaat op ons avontuur! Gelieve tegelijk het bedrag van
90 euro te storten op het rekeningnummer BE74 7340 1041 7607 met vermelding
‘naam kapoen-zomerkamp 2017’.
 Indien je extra info of uitleg over het kamp zou willen, contacteer ons
gerust via mail of telefoon. We maken graag tijd voor jullie om je vragen
te beantwoorden.
 Telefoonnummers van de kapoenenleiding:
Zazou: 0472/354469, Nala: 0471/198093, Rikki: 0470/051914, Gigi:
0471/435843, Toto: 0477/097762
Zeker niet te vergeten? Voorzie alles van een NAAM aub! (Zie ook de algemene
meeneemlijst)
-

Pyjama, kussen, knuffel
Slaapzak, matje/veldbed/luchtmatras
Toiletgerief: shampoo, douchegel, kam, tandenborstel, tandpasta
Zonnecrème
Washandje, handdoek
Zwemgerief: bikini/badpak, short, handdoek
Sportschoenen, stapschoenen, waterschoenen, sandalen, …
Ondergoed, T-shirts, korte broeken, rokjes
Scoutspul en das
Warme kleding voor ’s avonds
Regenjas
Rugzakje
Linnenzak voor vuile was
Strips, boekjes
Schrijfgerief, briefpapier, postzegels, enveloppen, adressen van de ontvangers
Kids-ID
Eventuele medicatie (gelieve dit bij aankomst aan de leiding te overhandigen
en nodige info hierover mee te geven)
- GOED HUMEUR
Zeker thuis te laten?
-

GSM, Ipad, Ipod, PSP, Nintendo, snoep!, ouders, …

Welpenkamp 2017 : oma en opa in
Zwijndrecht

Geachte Welp ,
Het is met grote blijdschap dat wij u kunnen meedelen dat er na lang wachten
toch nog een plaats voor u is vrijgekomen in ons resort “De Zwijntjes”.
Wij, het team vrijwilligers, heten u vanaf 3 juli 2017 van harte welkom te
Zwijndrecht.
Zoals u al weet uit onze brochure staan wij bekend om onze uitstekende service
en originele activiteiten. Maar omdat wij weten dat uw geheugen niet meer één
van de jongste is, zullen wij ze hier nogmaals kort samenvatten.
Praktisch als we zijn, beginnen we bij de basics.
Drie maal per dag krijgt u van ons keukenteam een maaltijd voorgeschoteld.
Daarnaast bieden wij rond 16u een kleine versnapering aan.
’s Avonds zorgen wij ervoor dat u comfortabel in uw bed wordt gestopt. Kleine
opmerking : breng wel uw eigen bed mee! (wegens besparingen kunnen wij deze
service niet meer aanbieden.)
s’ Ochtends komt het team u goedgezind en met een stralende glimlach wekken
met de meest rustgevende streepjes muziek, zodat u zeker met het juiste been uit
bed stapt.
In de loop van de dag vermaken wij u met allerlei activiteiten zowel op het terrein
als op verplaatsing . Enkele voorbeelden hiervan :
×
×
×
×
×
×

Een heus petanque – toornooi
Een cinema-avond (uiteraard met popcorn)
Aqua gym
Een quiz / bingo avond
Aangepaste lichaamsbeweging
….

Dit is slecht een beperkte lijst natuurlijk want we willen niet alles verklappen.
Wij, het hele team hier, kunnen u 1 ding beloven : het wordt de tijd van uw (nog
korte) leven.
Bedankt dat u voor onze organisatie heeft gekozen. Wij kijken uit naar uw komst,
tot binnenkort ! 😊

Algemene info
Waar : KSA-lokalen te Richard Orlentstraat 43, 2070 Zwijndrecht
Wanneer : Het kamp start op maandag 3 juli om 11u op de kampplaats. Op zondag 9
juli mogen de ouders hun welp terug komen ophalen om 12u. WIJ VOORZIEN EEN
LEKKER MIDDAGMAAL VOOR IEDEREEN! ALTIJD WELKOM VOOR EEN LEUKE BABBEL!
Graag bij de inschrijving vermelden of jullie mee eten en met hoeveel 
Inschrijven : Voor 15 juni via mail naar welpenleiding@krikobea.be en gelieve tegelijk
het bedrag van 90euro te storten op het rekeningnummer: BE52 7340 1041 7809 met
vermelding van je naam en tak.
Verkleedkledij : Vraag je oma en opa tips want er wordt een prijs voorzien voor de best
verkleedde welp!
Wil je een brief schrijven naar je welp? Stuur ze naar KSA-lokalen te Richard
Orlentstraat 43, 2070 Zwijndrecht.
Wat neem ik mee : (ALLES VAN EEN NAAM VOORZIEN!) (zie ook algemene
materiaallijst)




















Slaapgerief: pyjama, kussen, knuffel
Wasgerief: washandje, handdoek
Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, shampoo, kam
Zwemgerief: Neem je bandjes zeker mee!
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
Een beker voor je valse tanden
EN ZEKER JE GOED HUMEUR!!!!!!!

Wat laat ik thuis :
 Gsm, tablet, Nintendo, horloges, juwelen, …
 Mama en papa
 Snoep (!)
 Heimwee, slecht humeur en regenweer

Nog vragen :
Indien er ouders eventueel een huisbezoek van de leiding i.v.m. het kamp of gewoon
extra uitleg willen, contacteer dan gerust de leiding via mail (welpenleiding@krikobea.be)

of via telefoon. Wij maken graag tijd voor jullie vragen.
Nummers van de leiding voor noodgevallen :
Shere Khan: 0474/602851
Bagheera: 0496/715801
Akela: 0492/921972
Baloe: 0470/527003
Raksha: 0486/718945

Grieken en Romeinen

Salve! γειά σου! Oei, oei, al dat Latijns en Grieks gebrabbel, wat heeft dat te betekenen? Dat zitten
jullie nu waarschijnlijk te denken. Geen nood, wij zeiden gewoon even goeiedag. Laten we ons eerst
even voorstellen. Wij zijn Athena, Jupiter, Hades, Bacchus en Poseidon. Ja je hoort het goed, het zijn de
Goden zelf die zich hier tot u richten. Dus begin maar al een gebedje op te zeggen. Maar aub geen
weesgegroet of zo, dat is veel te modern, bah! Wij houden meer van de echte klassiekers, een graanoffer
of zo. Maar wij hebben belangrijk nieuws! Sinds de oudheid al is er een eindeloze strijd tussen de III
grootste, machtigste en prachtigste steden.

Athene

Rome

Sparta

Door de eeuwen heen stond soms eens de ene bovenaan op ons favorietenlijstje, dan weer de andere. Ze
hebben al vanalles gedaan om bij ons in de gratie te vallen. Die malle makkers van Athene bijvoorbeeld,
die wouden eens stoer doen en een nieuwe
tempel bouwen. Maar niet gewoon in hun stad
hoor, neenee, ze moesten hem absoluut boven
op de Akroplis zetten! Wij hebben zitten
lachen! Die hebben serieus afgezien hoor!
En dan denk je als Goden dat je het beste wel hebt gezien, maar nee
hoor, de Romeinen hadden nog een zotter idee. Die hebben een tempel
gebouwd met een gat in. Een gat in het dak!! Kun je dat nu zelfs
geloven?! Haha, wat kan daar nu het nut van zijn? Wouden ze naar de
sterren kijken of zo? Om die Romeinen duidelijk te maken dat zo een
gat echt belachelijk is hebben wij het weersverschijnsel regen
gecreëerd. Dus om de zoveel tijd laten we eens wat water uit de lucht
vallen, en heel die hun vloer wordt dan nat, dat is echt supergrappig
om te zien! Wij doen dat nu al een paar M jaar, het zo af en toe laten regenen, maar ze hebben dat gat
nog altijd niet dichtgemaakt! Rare jongens die Romeinen.

Maar de strafste stoot uit de Oudheid kwam toch van de Spartanen. Daar hebben we pas iets
meegemaakt! Ze waren zoals gewoonlijk weer volop aan het bidden. Bacchus had een klein hongertje en
had wel zin in wat perziken. Dus via een orakel zeiden we tegen die Spartanen dat ze snel even 200duizend perziken in stukjes moesten snijden voor ons. Maar door een spelfout zei het orakel “Perzen” in
plaats van “Perziken”. Die Spartanen werden zot! Die
hebben meteen de oorlog verklaard aan Perzië en hun
CCC beste krijgers gestuurd. Bij Thermopylae
kwamen de II legers elkaar tegen en dat werd daar
nogal een slachting. Nu, eerlijk toegegeven, hadden
we via dat orakel kunnen laten weten dat er een
spelfout geschreven was, maar de seizoensfinale van
Domus (aflevering MCDXXV) ging net beginnen en
we hebben daar eerst naar gekeken.
“Beeld uit de seizoensfinale van Domus”

Maar nu is de tijd gekomen om een eind te maken aan al die gekheid. Deze zomer sturen de steden ieder
hun knapste, sterkste, slimste, mooiste, meest atletische bewoners naar een mooie locatie, vlakbij het
meer van Bütchenbag. De Goden zullen er persoonlijk voor zorgen dat het barbaarse Givervolk tegen die
tijd verdreven zal zijn (Wij dachten iets met een houten paard of zo te doen). En dan kunnen deze
afgevaardigden beginnen met de strijd die voor eens en voor altijd zal beslissen welke stad nu echt de
beste is. Trek jullie stevigste gladiatorsandalen aan en wij zien jullie dan!
Ave!
Athena, Jupiter, Poseidon, Bacchus en Hades.

PRAKTISCHE INFORMATIE:
Het kamp gaat door van zaterdag 15 juli 2017 tot vrijdag 28 juli 2017. Zaterdag 15 juli verzamelen we
om 11u aan 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. Vermeld
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 is gedaan vrijdag 28 juli om 12u30. Ter afsluiting is er ook nog een BBQ voorzien, waar wij
ook de ouders en andere zoons/dochters van harte voor uitnodigen.
Inschrijven voor het kamp kan door te mailen naar jonggiverleiding@krikobea.be, gelieve ook te
vermelden indien u naar de bbq komt en met hoeveel personen (uw eigen jonggiver hoeft u niet mee
te tellen). Gelieve vervolgens ook nog 130 euro te storten op BE41 7340 1041 7910 met de voornaam
en naam van uw kind in de mededeling. Dit voor 1 juli 2017.
Zeker meenemen:
-

Identiteitskaart
Ingevulde medische fiche
Verkleedkleren: als Griek of Romein: jullie mogen zelf kiezen.
Ecologisch afbreekbare zeep (voor in de rivier), bv. Sunlight of Ecover (niet ecologisch
afbreekbare zeep wordt niet toegelaten!)
- Watersandalen of -schoenen voor in de rivier
- Een kleine rugzak voor op 2-daagse (hierin moet een slaapzak, reserve kleren en drinkbus
passen)
- Drinkbus voor op 2-daagse
- Een klein beetje zakgeld voor iets lekkers te kopen op 2-daagse
- Stapschoenen
- Een linnen zak voor vuile was
- De rest: zie algemene meeneemlijst aan het einde van de rommelpot
Zeker thuislaten:
- Gsm en andere elektronische toestellen
- Snoep
Nog vragen?
Bij vragen kan u altijd mailen naar jonggiverleiding@krikobea.be of bellen naar de leiding:
Indien u graag wenst dat wij eens langskomen voor het kamp voor extra uitleg, doen wij dit met plezier.
Emma Reynders

0477/322.314

emma.reynders@krikobea.be

Milan Vandeput

0468/283.402

milan.vandeput@krikobea.be

Tom Reynaerts

0498/034.256

tom.reynaerts@krikobea.be

Jef Van Hemelryck

0470/872.575

jef.vanhemelryck@krikobea.be

Voor kaartjes, briefjes, e.d.:
Scouts Kriko-Bea
Naam van uw kind
c/o Willy Heinzius
In der Reisbach 71
4760 Büllingen
Routebeschrijving:
Ga de E40 richting Luik op in Hoegaarden. Volg de E40 en E42 en neem in Malmedy de afrit 11Malmedy richting Marche/Stavelot/Waimes/Malmedy. Ga verder op de N62/N68. Neem op de
rotonde de 3e afslag naar Avenue du Pont de Warche en neem op de volgende rotonde (in Malmedy)
de 2e afslag naar Rue des Arsilliers. Rue des Arsilliers draait naar rechts en wordt Place du Parc. Weg
vervolgen naar Avenue de la Gare. Ga bij de rotonde rechtdoor naar Avenue Monbijou (richting BelleVue). Ga rechtdoor op Route de Waimes. Neem in Waimes op de rotonde de 3e afslag naar Rue du
Centre (richting Bütgenbach). Ga in Bütgenbach bij de rotonde rechtdoor naar Seestraße. Sla rechtsaf
naar Wirtzfelder Weg. Weg vervolgen naar Muhrenberg. Steek de rivier over en aan de linkerkant vindt
u onze kampplaats!

Sureños vs Norteños vs Westeños

Lang geleden regeerde er over Mexico-stad een grote familie, genaamd de Familie Mexicos.
Samen met hun 17 kinderen leefden moeder en vader daar vredig samen in hun villos. Maar
op een dag was de rust helemaal foetsjos, de gevreesde Sombreros-bende viel de stad
binnen! Hun doel was om iedereen weg te jagen want zij wouden regeren over de meest
centraal gelegen en grootste stad in Mexico. Alle inwoners van de Mexico-Stad verlieten de
stad zo snelos ze kondos behalve de Familie Mexicos. Zij wouden hun macht en rijkdom niet
achterlaten. Dit was exact waarop de Sombreros-bende gehoopt had. Nu konden ze
beginnen aan hun moordpartij die zeker stroefos zal verlopen!
De grote vraag is ofcoursos: Hoe gaan de 17 kinderen dood?
Wel, daar had de Sombrero’s bende gelukkig al heel lang over nagedacht!

De jongste 10 werden in een kooi gestoken en over het wateros naar de dichtstbijzijnde
woestijnos gebracht. Wat daar nog mee gebeurde zal nooit iemand na kunnen vertellen…
De 11e was een jongen, en net te groot om in de kooi te passen. Hij deed er daarom allos aan
om te kunnen ontsnappen maar hij werd gezien en werd dos neergeschoten net aan het hek
van de verlosossing.
De 12e was een meisje, ze stond bekent om het meisje dat altijd hongeros heeft in Mexico-Stad.
Daarom greep ze naar de dichtstbijzijnde boom met besjos, jammer genoeg hadden de Sombrero’sbende deze deze vergiftigd en stierf ze ter plaatsos.
De 13e was een jongen, die beweerde dat hij voor eeuwig naar Het Noorden zou trekken en nooit
terugos zou komen. Daar was de Sombreros-bende het mee eens. Hij verliet het terrein zonder
gevaaros.
De 14e was ook een jongen, hij vertrok naar Het Zuiden en kwam ook nooit terugos.
De 15e was ook een jongen, hij vertrok naar Het Westen en kwam ook nooit terugos

De 16e en 17e waren ook jongens, ze hadden na een uur vechten over Het Oosten besloten dat ze
samenos naar Het Oosten gingen vertrekken. Wat ze immers niet wisten over Mexico is dat er geen
gebiedos is waarover geheerst kan worden in Het Oosten van Mexico-Stados. Ze wouden slim zijn en
vertrokken met het vliegtuigos. Maar ze crashten in de golf van Mexico en stierven daar samenos.

Dit gebeurde allemaal in de jaren 1900’os. Tot nu toe heersen de Sombrero’s nog steeds over het
centrale gebied in Mexico, namelijk Mexico-Stad.

Na vele postduiven, brieven, rooksignalen, telefoontjes en e-mailos tussen nummeros 13, nummeros
14 en nummeros 15 besloten ze om zichzelf ook een grootse naam te geven. Hij zou nooit zo goed
klinken als de Sombrero’s maar ze besloten om zichzelf de Sureños, Norteños, en Westeños te
noemen.
Sureños
Norteños
Westeños

NummeROS
13
14
15

KleuROS
Blauw
Rood
Geel

Omdat ze niet meer
wouden dat hun gebied
afgepakt werd, besloten ze
zich vol te laten tatoeëren
met hun nummer en de 3
eerste letters van hun
gebied.
Model:Arne Ma Jos
Wellicht begrepen de 3 troepenos dat Mexico-Stad veel te groot was om te veroveren. Daarom
besloten ze om de kolonie van Mexico-Stad in Bütchenbachos te veroveren. De reis zal 2 dagen duren
en dan hebben ze nog 12 dagen om te strijden voor het gebied. Die strijd zal veel bloed, zweet en pipikakos kosten. Maar uiteindelijk zullen enkel de heldhaftigste overleven…

~Eind

~

Groetos,
Sander Burritos, Willem Tacos, Veros Nachos, Fien Doritos, Arnos Chili con cARNE
PS: Dit is geen os maar een buffalos 

Hier een paar Mexicaanse woorden die weleens van pas kunnen komen op kamp!
AFBEELDING

WOORDJE

Sloefos

CrocosTM

Tevos

Adidos

Sandwichos

Anti-bleinos

Praktische info
Het kamp gaat door van 2 tot 15 juli in Bütchenbach. Jullie worden zondag 2 juli verwacht in
het pc’ke om 8u00 in fietsoutfit, inclusief helm. Op zaterdag 15 juli mogen jullie ouders jullie
komen afhalen op de kampplaats. Voordat de ouders naar daar rijden, worden ze om half 11
verwacht in het pc’ke. De jonggivers vertrekken namelijk die dag op kamp. De jonggiverleiding
zouden aan de giverouders willen vragen om jonggivers mee te nemen naar de kampplaats.
Gelieve dus bij het inschrijven te vermelden hoeveel plaatsen u heeft voor een paar
enthousiaste jonggivers te ontvangen. We zullen nog op de Facebookgroep plaatsen wanneer
jullie de valiezen kunnen komen afleveren voor in de containers.
Wat meenemen op de fiets?
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. Om onze fietstocht veilig te maken is het verplicht om
een helm te dragen. De leiding zorgt voor fluovestjes.
- reserve binnenband
- drinkbus
- Lunchpakket voor ’s middags
- koekje
- matje + slaapzak
- zonnecrème
- eventueel regenjas (kijk enkele dagen op voorhand welk weer het gaat zijn)
Voor we met de fiets vertrekken in het Pc’ke zullen wij een fietscontrole houden .

Fiets niet in orde = NIET MEE FIETSEN. Kijk dus zeker je remmen na!!!!
Meenemen (algemeen)
- Medische fiche
- Identiteitskaart
- Sunlightzeep of Ecover of andere biologisch afbreekbare zeep (geen andere shampoos!)
- Kleine rugzak voor op tweedaagse (slaapzak en reservekleren moeten hierin kunnen)
- Waterschoenen
- Stapschoenen
- Verkleedkleren
- rest: zie algemene lijst
Het is niet toegestaan elektronica (smartphone, tablet, iPad, iPod, box,…) & penny boards
mee te nemen op kamp!!
Drug en alcoholische dranken neem je zeker ook NIET mee op kamp.
Het roken van sigaretten/e-sigaretten mag niet tenzij het lid +16j is en toestemming heeft
van zijn/haar ouders.

Verkleedkledij
Voor het kamp zullen jullie in verschillende groepen verdeeld worden. Dan kunnen jullie jullie
in de kleuren verkleden van jullie groep. Het is uiterst verboden om tijdens contact met
medeleden je groep te verklappen. En vergeet niet; een echte strijder strijdt niet zonder zijn
uniform!

Prijs en inschrijving
Het kamp kost 130 euro. Inschrijven doe je door een mail te sturen naar
giverleiding@krikobea.be en je inschrijvingsgeld te storten op BE30 7340 1041 8011
(rekeningnummer givers) met vermelding van voor- en achternaam en dit voor 25 juni.

Post
Scouts Kriko-Bea
Naam van uw kind
c/o Willy Heinzius
In der Reisbach 71
4760 Büllingen
Noodnummers
Willem Reynders: 0474/198.806
Fien Vandekerchove: 0479/935.241
Veronique Avermaete: 0471/076.150
Sander Medart: 0474/217.216
Arne Ma Ja: 0470/505.878
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.

Wegbeschrijving









Ga de E40 richting Luik op in Hoegaarden. Volg de E40 en E42 en neem in Malmedy de
afrit 11-Malmedy richting Marche/Stavelot/Waimes/Malmedy.
Ga verder op de N62/N68. Neem op de rotonde de 3e afslag naar Avenue du Pont de
Warche en neem op de volgende rotonde (in Malmedy) de 2e afslag naar Rue des
Arsilliers.
Rue des Arsilliers draait naar rechts en wordt Place du Parc. Weg vervolgen naar
Avenue de la Gare.
Ga bij de rotonde rechtdoor naar Avenue Monbijou (richting Belle-Vue).
Ga rechtdoor op Route de Waimes. Neem in Waimes op de rotonde de 3e afslag naar
Rue du Centre (richting Bütgenbach).
Ga in Bütgenbach bij de rotonde rechtdoor naar Seestraße.
Sla rechtsaf naar Wirtzfelder Weg.
Weg vervolgen naar Muhrenberg. Steek de rivier over en aan de linkerkant vindt u
onze kampplaats!

Wat neem je zoal mee op kamp


Kledij die vuil mag worden
o Scoutspull
o Scoutshemd met das voor de oudere takken
o T-shirts
o Broeken (korte en lange)
o Pulls (dunne en dikke)
o Kousen
o Ondergoed
o Pyjama
o Regenjas
o Verkleedkledij in thema
o Linnen zak voor de vuile kleren in te doen
o Paar gewone schoenen
o Eventueel sandalen, slippers, laarzen, …
o Paar stevige stapschoenen voor de oudere takken
o Schoeisel voor in de rivier voor de oudere takken



Toiletgerief
o Tandenborstel en tandpasta
o Badhanddoek en washandje
o Shampoo, biologisch afbreekbaar voor de oudere takken!
o Zakdoeken
o Zonnecrème, de leiding neemt er ook sowieso mee
o Muggenmelk
o Zwemgerief



Overige
o Slaapzak
o Veldbed/luchtmatras/matje, voor de oudere takken geen veldbed!
o Zonnebril, pet, hoedje, …
o Lectuur zoals strips voor tijdens de platte rust
o 2 keukenhanddoeken
o Zaklamp
o Geadresseerde enveloppen, briefpapier, postzegels, pen
o Identiteitskaart of Kids-ID
o Individuele steekkaart ( = Medische Fiche)
o Fiets in perfecte staat voor de givers
o Fietshelm voor de givers



NIET MEENEMEN
o Gsm, iPod, andere elektronica, drugs, snoep, (zak)messen, horloges 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!

individuele steekkaart
voornaam en naam van het kind/de jongere : ………………………………………………………………………….
O jongen

O meisje

geboortedatum : ……../…..…/…..…

lidnummer: ……………………………….....................................................
Met deze individuele steekkaart geven ouders jaarlijks aan de takleiding alle noodzakelijke inlichtingen over hun
kind(eren) aangesloten bij een plaatselijke groep van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Deze informatie draagt bij aan
een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de leidingsploeg.
Wanneer er wijzigingen zijn in deze gegevens is het belangrijk om deze te allen tijde aan de leiding door te geven.
Het is noodzakelijk om deze steekkaart op te maken voor iedereen actief in Scouts en Gidsen Vlaanderen binnen de
drie eerste weken van het lidmaatschap en te laten handtekenen door de ouders of voogd van alle leden.
Jaarlijks binnen de eerste drie maanden van elk nieuw werkjaar opnieuw na te kijken.
Bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt.
Het is raadzaam deze steekkaart voor elk kamp samen met de ouders na te kijken.
Leid(st)ers kunnen hun eigen gegevens op deze steekkaart zelf invullen en ondertekenen indien meerderjarig

jaarlijks  invullen door ouders of voogd van leden  vertrouwelijk bewaard door takleiding

Adres en bereikbaarheid
officieel adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past)
straat, nr : ……………………………………………………………………………….…………… postcode : ……………………….……
gemeente: ………………………………………………………… telefoon : …………………………………………………………….……
eventueel tweede adres wanneer het officieel adres niet de (enige) woonplaats is
adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past)
straat, nr : …………………………………………………………………………………………… postcode : ………………………….…
gemeente : ….…………………………….……………………..

telefoon : …….……………………………………………………….

eventueel naam van verblijfsinstelling :………………………………………………………………………………………..…………
gsm van vader, moeder of voogd : ………………………………………………………………………….……………….…………..
gsm van vader, moeder of voogd : …………………………………………………………………………….………………….……..
e-mail van vader, moeder of voogd : …………………………………………………………………….……………………………….
wie contacteren als de ouders niet bereikbaar zijn (zoals op kinderpas -12 jarigen)
naam : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
telefoon/gsm : ……………………………………………………………………………………………….………………………………………
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broers of zussen in dezelfde groep?
naam : ………………………………………………………………..…………………………………… tak : ….………………………………
naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .…………………………………
naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .…………………………………
eventueel belangrijke afspraken vanuit de gezinssituatie (vb. regeling echtscheiding) :

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

Deelname aan activiteiten
zaken om rekening mee te houden bij organisatie van activiteiten

onze zoon of dochter kan en mag deelnemen aan alle gewone scoutingactiviteiten op maat van de
leeftijdstak (op tocht gaan, spelen, kamperen, … ) :
O ja

O nee

deze activiteiten zijn onmogelijk of niet toegestaan :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
eventuele reden :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
is er bijzondere aandacht nodig OM RISICO’s TE VOORKOMEN?
O nee

O ja
O bij sporten (vb. zwemmen, fietsen, hoogte, rust, …) :

………………………………………………………………………………………………………………………………
O bij hygiëne (vb. zelfstandigheid, allergie, bedwateren, …) :

………………………………………………………………………………………………………………………………
O bij sociale omgang (vb. pesten, heimwee, angsten, slaapwandelen, …) :

……………………………………………………………………………………………………………………………..
O andere beperkingen of zorgen :

………………………………………………………………………………………………………………………………
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Medische informatie
Het is verboden om als leid(st)er, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit te voeren. Ook het
verstrekken van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie zoals Perdolan, Dafalgan of Aspirine is, zonder
toelating van de ouders, voorbehouden aan een arts. Daarom is het noodzakelijk om via het onderstaande kader op
deze steekkaart vooraf toestemming van ouders te hebben voor het eventueel toedienen van dergelijke hulp.

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan uw zoon of dochter een dosis via
de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen : *
O ja
O nee
* gebaseerd op aanbeveling Kind&Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen in de
kinderopvang

onze zoon of dochter moet specifieke medicatie krijgen :
O nee
O ja : zeker bijlage doktersattest medicatie toevoegen!

zijn er ziekten te melden? (vb. astma, suikerziekte , hooikoorts, epilepsie, hart, …) :
O nee
O ja :

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

info over noozakelijke aanpak bij deze aandoening :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
onze zoon of dochter moet een bepaald dieet volgen :
O nee
O ja :

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

onze zoon of dochter werd ingeënt tegen klem (tetanus) :
O ja - in welk jaar? :
O nee

bloedgroep:

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

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

onze huisarts :
naam :

………………………………………………. telefoon : …………………………………………………………
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Aanvullende opmerkingen
onze zoon of dochter mag tijdens de activiteiten worden gefotografeerd voor publicatie in het
groepsblad, op een website van scouting, … :
O ja

O nee

zijn er bepaalde aspecten waarmee leiding rekening kan houden als de omstandigheden dat toestaan
binnen de visie van scouting :
O nee

O ja
O op vlak van voeding (vb. vegetariër, halal) :

……………………………………………………………………………………………………………………
O andere aandachtspunten die belang kunnen hebben bij de omgang met ons kind :

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Als er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw zoon of dochter na de invuldatum van deze
steekkaart, dan vragen wij uitdrukkelijk dit schriftelijk mee te delen en te vermelden bij de jaarlijkse
herziening.
vergeet niet de SIS-kaart mee te brengen bij vertrek op meerdaagse activiteiten

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct
zijn
voornaam en naam :

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

ouder / voogd (schrappen wat niet past)
van (voornaam + naam van het kind) :
datum

: …………………………………..

……………………………………………………………………………….
handtekening :

……………………………………………….

Akkoord voor jaarlijkse herziening van deze fiche
het is raadzaam om deze steekkaart ook voor de aanvang van een kamp te laten nakijken

datum en handtekening van ouder/voogd:…………………………………………………………….
datum en handtekening van ouder/voogd: ……………………………………………………………
bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt

Leiding engageert er zich toe om samen zorg te dragen voor de veiligheid en het welzijn van alle
leden. Bij twijfels of vragen hieromtrent is het absoluut wenselijk dat ouders en leiding contact met
elkaar opnemen.
Wij danken u voor het vertrouwen in Scouts en Gidsen Vlaanderen
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