
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Activiteitenkalender 

1-11 juli Jonggiverkamp Opont 

1-5 juli Kapoenenkamp Hechtel-Eksel 

5-11 juli Welpenkamp Hechtel-Eksel 

11-23 juli Giverkamp Opont 

19 -25 juli Jinkamp ??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:5/6/2020 Kamprommelpot, 54ste jaargang nr. 19 
Verschijnt 2 maal per maand 
(maar niet in juli en augustus) 

VZW scouts Kriko-Bea Tienen 
Torsinweg 12, 3300 Tienen 
Ondernemingsnummer 0828.388.314 
P308952 

We gaan op kamp! 



 

 

Verjaardagen 

8 juni Delphine Avermaete Jin 

8 juni  Noore Coeckaerts Welpen 

8 juni Nessa O’Sullivan Kapoenen 

9 juni King Lowie Leiding 

10 juni Kalina Parthoens Leiding 

14 juni Louis Meeus Welpen 

14 juni Louka Meeus Welpen 

16 juni Nathan De Klerck Givers 

17 juni Fenna Duerinckx Welpen 

18 juni Kobe Van Meldert Kapoenen 

18 juni Inte Van Meldert Kapoenen 

2 juli Ella Camps Welpen 

8 juli Joschka Van Hemelryck Jonggivers 

9 juli Jools Van Eeckhout Welpen 

12 juli Louise Duerinckx Jonggivers 

12 juli Tristan Veulemans Kapoenen 

14 juli Niels Bergmans Leiding 

18 juli Kobe Bergmans Leiding 

18 juli Lena Dijsselbloem Kapoenen 

20 juli Soulaïmane Swolfs Welpen 

25 juli Anna Peetermans Welpen 

28 juli Tuur Van Espen Kapoenen 

3 augustus Lena Happaerts-Philips Givers 

6 augustus Louise Massart Welpen 

8 augustus Arend Ertrijckx Jonggivers 

12 augustus Tuur Cuypers Welpen 

16 augustus Line Hendrickx Kapoenen 

17 augustus Seppe Goffart Kapoenen 

20 augustus Vie Laermans Welpen 

22 augustus Gitte Vanherrewegen Jonggivers 

24 augustus  Davina Mbuyi Welpen 

25 augustus Kato Cuypers Jonggivers 

28 augustus Willem Klewais Givers 

30 augustus Rikkit-Tikki-Tavi Leiding 
  



 

 

Dag allemaal, 

Twee weken geleden kregen wij het blije nieuws te horen dat we op kamp mogen gaan. De kampen 

zullen een beetje anders zijn dan anders, maar daarom niet minder leuk. In deze rommelpot hopen wij 

al uw vragen te beantwoorden en ook iedereen warm te maken voor het kamp. 

 

Belangrijk  

Deze kamprommelpot bestaat uit een aantal onderdelen. In het algemeen bericht staat de 

info die van toepassing is op alle kampen. Het is belangrijk dat u deze info goed leest. 

Daarna volgt een overzicht van alle maatregelen die wij gaan nemen in verband met corona.  

In de takberichten wordt het kampthema van die tak onthuld en staat alle praktische informatie 

(uren, benodigdheden...) specifiek voor die tak. Op het einde van de rommelpot staat nog de 

algemene meeneemlijst. 

Kampen in tijden van corona 

Na dit algemeen bericht staat er een overzicht van alle maatregelen die wij zullen nemen op de 

verschillende kampen. 

Om deze maatregelen te kunnen verduidelijken en om jullie de kans te geven om vragen hierover te 

stellen. Organiseren wij een infosessie. Deze sessie zal doorgaan op 2 momenten: 

o Zondag 14 juni om 20:00 

o Zaterdag 20 juni om 20:00 

Deze sessie vindt uiteraard online plaats en kan meedoen via deze link  

https://chime.aws/1256682242 

De sessie is in de eerste plaats bedoeld voor ouders maar leden zijn ook welkom. Alle regels voor de 

leden worden aan hun bij het begin van hun kamp uitgelegd. 

 

Kampprijs en korting voor grote gezinnen 

De leden zijn pas ingeschreven voor het kamp als ze hebben gemaild naar de leiding 

en het gevraagde bedrag hebben gestort op het bankrekeningnummer van de tak.  

Voor grote gezinnen waarvan 3 of meer kinderen op kamp vertrekken voorzien we 

een korting op het kampgeld voor elk kind. Dit kortingstarief bedraagt 20% en is 

geldig bij alle takken, behalve de jintak.  

 

 

 

 

Algemeen bericht groepsploeg@krikobea.be 

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

Milan Vandeput                              0468/283.402  milan.vandeput@krikobea.be 

 

https://chime.aws/1256682242
mailto:groepsploeg@krikobea.be
mailto:arne.maja@krikobea.be
mailto:milan.vandeput@krikobea.be


 

 Kapoenen Welpen Jonggivers Givers Jin 

Normaal 
kampgeld 

65 80 130 130  
70 

Met korting 52 64 104 104 

 

Als je van deze korting gebruik wenst te maken, kan je dit vermelden in je inschrijvingsmail. Je zal dan 

een bevestigingsmail krijgen en dan kan je het kortingstarief storten op de rekening van de tak. Als je 

hierover vragen hebt, kan je altijd een mailtje sturen naar groepsploeg@krikobea.be. 

 

Gesprek met de leiding voor het kamp  

Andere jaren geven wij de mogelijkheid voor een thuisbezoek van de leiding voor wie eens wil horen 

naar de plannen van het kamp of om de leiding eens beter te leren kennen. 

Dit jaar zal een thuisbezoek niet mogelijk zijn maar bieden wij als alternatief wel een 

online gesprek met de leiding aan. Wie dit wil kan contact opnemen met de takleiding. 

Hiervoor kan je een mailtje sturen naar de leiding van de tak(ken) om een datum en 

uur af te spreken.  

Voor andere vragen, zowel uit interesse als bezorgdheid, mag men altijd mailen naar 

groepsploeg@krikobea.be. 

 

Individuele steekkaart  (= Medische fiche) 

 Voor de kampen moet de medische fiche opnieuw ingevuld en afgedrukt worden! Wie 

dit digitaal doet moet enkel de gegevens controleren en aanpassen indien nodig.  

In deze tijden kunnen we het belang van de medische fiche niet genoeg benaderukken. 

Dankzij deze informatie kan de leidingploeg van je kind op een veilige en juiste manier 

reageren in een noodsituatie.  

Er zijn 2 manieren om de medische fiche in te vullen:  

o Op papier: u kan de steekkaart afdrukken, deze moet per kind volledig ingevuld zijn en aan 

de leiding bezorgd worden.  

Lege versie: https://www.krikobea.be/forum/rp/000000/Steekkaart.pdf 

o Digitaal: leden (of hun ouders) kunnen zelf een login aanmaken op de Groepsadministratie 

en de medische fiche online invullen. Enkel leiding en de leden zelf kunnen zo die informatie 

raadplegen. Meer info: 

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2019.11.25_handleiding_ouders_st

eekkaart_nieuw.pdf 

Tot slot 

Laten we vooral niet vergeten wat voor een zalige tijd het kamp is. Ook nu is dat niet anders. De 

leiding is met veel creativiteit de kampen aan het voorbereiden en ze kijken er al enorm hard naar 

uit. 

Wij wensen alle leden en leiding een fantastisch kamp toe deze zomer! 

Scoutmoedige groeten, 

Arne en Milan  

https://www.krikobea.be/forum/rp/000000/Steekkaart.pdf
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2019.11.25_handleiding_ouders_steekkaart_nieuw.pdf
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2019.11.25_handleiding_ouders_steekkaart_nieuw.pdf


 

Corona maatregelen op kamp 

Dat de kampen supertof gaan worden, daar bestaat geen twijfel over. Maar de kampen zullen 

ook veilig moeten verlopen. De leiding is de afgelopen weken druk in de weer geweest om zich 

te informeren over de maatregelen en deze concreet te regelen voor onze kampen. 

Wij hebben ons steeds gebasseerd op de informatie en richtlijnen van Scouts & Gidsen 

Vlaanderen. Meer info: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/corona/de-zomerkampen 

 

De regels voor de leden worden aan het begin van het kamp overlopen maar het kan geen 

kwaad om ze nu al eens te bekijken met hen. 

Bubbels 

 

De kampen worden georgniseerd in contactbubbels. Deze bubbels bestaan uit max. 50 personen en er 

mag geen contact zijn met mensen uit andere bubbels. Een bubbel duurt ook minstens 7 dagen. 

• De kampen van de kapoenen, welpen, jonggivers, givers en jin zullen alle 5 in een andere bubbel 

verlopen. 

• De leiding houdt een logboek bij met contacten buiten de bubbel: de postbode, de kampeigenaar, 

foerage die naar de winkel gaat, ... 

• Het kapoenenkamp duurt maar 5 dagen, dit betekent dat zij in de 2 dagen na het kamp (6 en 

7 juli) thuis in quarantaine moeten blijven. Zij mogen bijvoorbeeld niet op een ander kamp 

vertrekken. Voor de andere takken is dit geen probleem want hun kampen duren minstens 7 

dagen. 

 

Wie mag mee op kamp? 

 

• Alle leden mogen mee op kamp als ze gezond zijn. 

• Wie in de 5 dagen voor het kamp ziekteverschijnseles toont mag niet meer mee, tenzij die 

persoon van de dokter een doktersattest krijgt om toch mee te gaan. 

• Risicogroepen (weblink_wat_zijn_de_risicogroepen) mogen niet mee tenzij ze een doktersattest 

krijgen of als hun aandoening onder controle is door medcatie. (Bijv. Een kind met astma die al 

jaren een puffer gebruikt). Stuur dit doktersattest voor het kamp begint naar de leiding. 

• Het is altijd de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kind mee te sturen op kamp. 

 

Vervoer naar en van het kamp 

 

Bij het vervoer naar het kamp is het belangrijk om te weten dat ouders niet tot de kampbubbel behoren. 

• Ouders mogen dus in geen geval op de kampplaats komen om bijvoorbeeld een matje te komen 

helpen opblazen. 

• Ouders dragen een mondmasker bij het afzetten en ophalen van de leden. 

• Carpoolen met verschillende gezinnen is niet toegestaan. Bij problemen met het vervoer stuur je 

een mail naar de takleiding. Leden zouden eventueel wel met de leiding mogen meerijden. 

• Bij het vervoer op het einde van het kamp gelden dezelfde regels. 

Hoe het vervoer van uw tak concreet te werk gaat kan u vinden in het takbericht. 

 

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/corona/de-zomerkampen
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf?fbclid=IwAR2feJgTlbda8oM6nyVqvxDzo6i8oS3Wv4l2kjhiLfm_wuNnZghrZuNi1xM


 

 

Hygiënemaatregelen op kamp 

 

Bij deze maatregelen is er een verschil tussen  de groepen van -12 jaar (kapoenen en welpen) en de 

groepen van +12 jaar (jonggivers, givers en jin). 

 

-12 jaar +12 jaar 

• Elke lid neemt 1 mondmasker mee in een 

afgesloten doosje. 

• Elk lid neemt een drinkbus mee, zoveel 

mogelijk voor eigen gebruik. 

• Handen wassen minstens in de ochtend, 

avond en voor en na elke maaltijd. 

• Het verluchten, ontsmetten en kuisen van 

veelgebruikte ruimtes en plekken 

• Een alternatieve scoutsgroet 

• Elk lid neemt 3 mondmaskers mee in een 

afgesloten doosje.  

• Elk lid neemt een drinkbus mee, enkel 

voor eigen gebruik. 

• Handen wassen minstens in de ochtend, 

avond en voor en na elke maaltijd. 

• Het verluchten, ontsmetten en kuisen  van 

veelgebruikte ruimtes en plekken 

• Een alternatieve scoutsgroet + zoveel 

mogelijk vermijden van andere contacten 

met de mond en handen. 

• In principe geldt er voor liefjes een 

zoenverbod, wel met oog voor hun 

emoties. 
 

Activiteiten en spelletjes 

 

Doordat de hygiënemaatregelen verschillen voor de groepen van -12 en +12 jaar, verschillen ook de 

activiteiten die zij mogen doen. 

• Bij de +12 groep worden er geen spelletjes gespeeld met veel contact (dikke bertha, vleeshoop...) 

• Bij de -12 groep zijn alle spelletjes toegelaten 

• Alle activiteiten vinden zoveel mogelijk buiten plaats, geen probleem dus voor een echte scouts! 

 

 

De regels rond het verlaten van de kampplaats zijn voor alle leden hetzelfde. 

• Leden zijn nooit zonder leiding buiten de kampplaats. 

• Een overnachting buiten het kampterrein is verboden. 

• Leden dragen een mondmasker als de 1,5 afstand met buitenstaanders niet meer gehandhaafd 

kan worden. 

• Een uitstap naar een zwembad, speeltuin... hangt af van de algemene maatregelen op dat 

moment.  

Veel activiteiten zoals de 2/3-daagse, de totemisatie of de fietstocht zullen dus een alternatieve invulling 

krijgen. Dat het kamp er anders zal uitzien staat vast maar de leiding probeert op een creatieve manier 

het kamp minstens even leuk te maken. 

 

Wij zorgen ook voor voldoende uren rust en slaap in de kampplanning en doen geen extreem 

vermoeiende activiteiten. De symptomen van vermoeidheid zijn namelijk hetzelfde als die van corona.  

 



 

 

 

  

Wat als iemand ziek wordt op kamp? 

 

Wanneer een lid of leiding symptomen vertoont volgen wij een noodprocedure (de symptomen variëren 

van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden) 

• Het lid gaat meteen naar de islotatiezone die speciaal daarvoor voorzien is. Dit kan een aparte 

kamer of tent zijn. 

• Enkel de EHBO-verantwoordelijke komt in aanraking met het lid. 

• De ouders komen het lid ophalen. Dit betekent dat de ouders heel het kamp bereikbaar moeten 

zijn om hun kind te komen ophalen. Hiervoor zullen de ouders telefonisch gecontacteerd worden. 

• Een lid kan niet later terugkomen op kamp, ook al lijkt hij/zij genezen. 

• Een deel van het kampgeld wordt naargelang de verstreken tijd terugbetaald. 

• (Een uitgebreide noodprocedure verschijnt later nog op de website van Scouts & Gidsen 

Vlaanderen) 

 

 

 

Meer informatie 

 

Wij raden alle ouders aan om naar onze infosessie te komen op 14 juni of 20 juni. Meer info hierover in 

het algemeen bericht. 

Hebt u toch al een dringende vraag?  groepsploeg@krikobea.be 

 

 

Voor een volledig overzicht van de maatregelen kan u terrecht  bij: 

• Scouts & Gidsen Vlaanderen: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/corona/de-

zomerkampen 

o De Ambrassade (overkoepelend jeugdwerk):  https://ambrassade.be/nl 

 

 

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/corona/de-zomerkampen
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/corona/de-zomerkampen
https://ambrassade.be/nl


 

Hoera, hoera, hoera, de kamprommelpot! De lang verwachte beslissing is gevallen, we 

mogen op kamp! Maar dit wisten jullie sowieso al. Wij vragen jullie, voordat jullie onze 

kamprommelpot lezen, eerst het algemene bericht te lezen in verband met de corona 

maatregelen. 

Disney 

Pssst hey ik ben Dora  (Gigi) en ik ga op een fantastisch 

avontuur! Hebben jullie zin om mee te gaan met mij? 

Natuurlijk, ik wist het! Op mijn avontuur ga ik naar de 

fantastische disneyfiguren, ja allemaal!! Ik heb zo veel zin in 

het kamp, ik wil zo veel leuke dingen met jullie doen! Oh ja 

en lekker eten mmm! En weet je wat nog, ik wil zo graag al 

mijn grappige mopjes vertellen, ze zijn echt super grappig! Ik 

ben echt de grappigste persoon die er bestaat! Maar dat is 

niet het enige dat ik kan hoor, ik kan ook heel goed sporen zoeken, ik zal jullie dat zeker 

eens tonen op kamp! Tot snel, veel liefs! 

 Dag allemaal, mijn naam is Robin Hood (Zazoe). Ik hou ervan om 

anderen te helpen in nood. Zo kan ik van heel ver een appel van 

iemands hoofd schieten, en dit gebruik ik om het geld en snoepjes te 

stelen van de rijke fourage HAHAHA. Aangezien ik een mooi vosje ben. 

Ben ik ook super snel en ben ik dus veel sneller dan alle kapoentjes 

samen. Probeer mij maar eens in te halen op kamp ;-) 

Tot snel en hou jullie snoepjes maar thuis want deze riek ik. 

Doedels en tot snel :-) 

Hey jongens en meisjes, mijn naam is Baymax (Petro). Ik ben de 

beste vriend van alle kapoentjes! Ik kan het beste knuffels geven, ik 

kan jullie allemaal beschermen tegen vieze en gevaarlijke monsters. 

Door mijn dikke buik en mijn vleugels waarmee ik kan vliegen kan ik 

jullie zelfs vangen als jullie uit een boom zouden vallen. Ik ben ook 

voorzien van alle nieuwe technische snufjes. Met deze technische 

snufjes kan ik bijvoorbeeld van ver zien als je in je neus aan het 

peuteren bent HAHAHAHA ieuwelllll!!! Ik kijk er al naar uit op jullie op 

kamp allemaal te betrappen!! 

 

 Kapoenen   kapoenenleiding@krikobea.be 

 
Petro                                                     0470/439.473  lode.reynders@krikobea.be  

Gigi                                                        0495/225.747 marie.happaerts@krikobea.be  

Zazoe                                                    0494/707.796  guus.nagels@krikobea.be 

Rikki                                                      0468/202.994   sara.vandeput@krikobea.be 

Apodemus                                              0491/886.721jakob.vanhemelryck@krikobea.be 

mailto:kapoenenleiding@krikobea.be
mailto:guus.nagels@krikobea.be
mailto:sara.vandeput@krikobea.be


 

Hallo allemaal ik ben Teigetje (Rikki)! Ik spring graag in het rond, zo 

hoog en ver mogelijk als ik kan! Op kamp wil ik mijn kunstjes graag aan 

jullie leren. Iets anders wat ik graag doe is vriendjes maken :) en mopjes 

uithalen bij de leiding. Ik hoop dat jullie mij daarmee willen helpen op 

kamp! Ik wil de grappigste grap ooit uithalen op kamp, hiervoor ga ik al 

jullie hulp nodig hebben. Hopelijk krijg ik niet te veel buikpijn van al dat 

lachen en kan ik nog flink eten van het lekkere eten van de fourage! op 

kamp wil ik mijn angsten allemaal overwinnen zodat ik een allesdurver 

kan worden. Jullie gaan mij daar toch bij helpen? want samen kunnen 

we alles doen :) Ik kijk er al naar uit om spelletjes met jullie te kunnen 

spelen en gekke avonturen te beleven!   

Hallo ik ben tarzan (Appelmoes), ik hou ervan rond te slingeren in de 

bomen. Met mijn Familie, de aapjes, speel ik heel graag! Ik ben de 

sterkste van het oerwoud, niemand durft met mij te vechten! (Als jij 

durft, kom me dan maar uitdagen op kamp!) Ik kan alle dieren 

nadoen van het oerwoud. In de ochtend maak ik iedereen wakker 

door eens luid te brullen vanop mijn rots in de waterval. Op kamp ga 

ik jullie al mijn oerwoud instincten aanleren, ik kijk er al naar uit! 

 

Tijdens ons kamp avontuur gaan we samen met deze vijf super vriendelijke vriendjes het 

kamp super leuk maken. Met deze vriendjes gaan we coole spelletjes spelen, enge verhalen 

vertellen en het belangrijkste van al, heel veel plezier maken. Maar we zijn nog een paar 

dingetjes vergeten te zeggen, we hebben nog belangrijke mensen op kamp. Namelijk de 

beste koks van HEEEL de wereld. Namelijk Remie (Arne) en Linguini (Niels). Deze twee 

super koks gaan de hele week lekker voor ons koken.  

Tot slot willen we jullie nog een allerlaatste geheimpje vertellen. Wij hebben super veel zin in 

het kamp en kijken er ontzettend veel hard naar uit!! En zijn benieuwd in welke Disneyfiguur 

jullie verkleed gaan zijn! 

Veel liefs,  

De kapoenenleiding 

P.S.: Lees zeker ook de praktische info na, hier staat ook extra uitleg over hoe het afhalen 

en brengen in het werk gaat gaan. 

Praktische info 

Extra corona info voor kapoenen!!! 

Vanuit Scouts&GidsenVlaanderen werd ons meegedeeld dat een bubbel (de gehele kampgroep) 

minimaal 7 dagen moet duren. Aangezien ons kamp maar 5 dagen duurt is het nodig dat na het kamp 

alle leden, leiding en fourage van het kapoenenkamp zich nog 2 dagen in quarantaine plaatsen. Dit 

om aan de opgelegde duur van 7 dagen te komen. Dit wil dus zeggen dat er in deze twee dagen 

bijvoorbeeld niet naar oma en opa gegaan mag worden. 

Indien je kapoen in deze 2 dagen toch ziek wordt, wordt er verwacht dat jullie ons hier zo snel 

mogelijk van op de hoogte brengen. 



 

Waar: Jeugd en vakantiecentrum Hechtel-Eksel.  

Lupinestraat 1, 3940 Hechtel. 

 

Wanneer: Van woensdag 1 juli (15u) tot zondag 5 juli (11u).  

Afzetten van uw kind: 

Het ophalen en afzetten gebeurd op de parking 

(zie plan). Ouders mogen niet op de kampplaats 

rijden. Carpoolen is ook verboden (zie corona 

info). 

Bij de aankomst van de leden (15u) wordt er 

verwacht dat het systeem van een kiss&ride 

wordt toegepast. Dit wil zeggen dat iedereen in 

zijn auto blijft zitten tot ze aan het afgesproken 

punt komen. Hier mag dan iedereen uit de auto 

komen om afscheid te nemen van zijn/haar 

kapoen, medische fiche afgeven, medicatie 

afgeven… Ouders en personen ouder dan 12 jaar 

zijn verplicht een mondmasker te dragen op dit 

moment. Wij vragen jullie om niet met heel de 

familie uw zoon/dochter af te zetten om ervoor te 

zorgen dat alles vlot kan verlopen. 

Ophalen van uw kind: 

Zondag 5 juli worden de kapoenen opgehaald tussen 11u en 11u30. Het is belangrijk dat jullie je 

kapoen komen halen tussen deze uren. Dit omdat wij ervoor moeten zorgen dat er voldoende tijd is 

tussen het einde van ons kamp en de start van het kamp van de welpen. Opnieuw wordt ook hier het 

principe van kiss&ride toegepast en zijn ouders en personen boven de 12 verplicht een mondmasker 

te dragen. 

Ouders die zowel een kapoen hebben en een welp en dus op dit moment zowel een kapoen moeten 

ophalen en een welp afzetten moeten eerst de welp afzetten en vervolgens pas de kapoen ophalen 

tussen 11u en 11u30. 

Prijs: Het kamp kost 65 euro. Dit dient overgeschreven te worden op BE74 7340 1041 7607. Gelieve 

hier ook de vermelding van de naam van je kapoentje bij te zetten. 

 

Inschrijven: Inschrijven kan door een mail te sturen naar kapoenenleiding@krikobea.be.  

 

Verkleden: Jullie mogen jullie verkleden in je favoriete Disney-figuur. 

 



 

Wil je graag een briefje sturen naar je kapoen:   

adres: Lupinestraat 1, 3940 Hechtel. 

Meebrengen: (de algemene meeneemlijst vind je ook achteraan in de rommelpot.) 

- Verkleedkleren (Disney) 

- Pyjama 

- Kussen 

- Knuffel 

- Lange en korte broeken 

- Rokjes 

- T-shirts 

- Pulls 

- Regenjas 

- Kousen 

- Extra paar schoenen 

- Pantoffels/ slipper 

- Linnenzak (voor vuile kleren) 

- Tandenborstel + tandpasta 

- Handdoeken 

- Washandje 

- Zeep + shampoo 

- Zonnemelk 

- Muggenspray 

- Zwemkleren 

- Slaapzak 

- Hoeslaken 

- Zonnebril/ hoedje of pet 

- Boekje of strip om te lezen  

- Zaklamp 

- Geadresseerde enveloppen + postzegels + briefpapier + pen 

- KidsID 

- Medicatie afgeven aan leiding bij aankomst 

- Eigen drinkbus meenemen, zodat iedereen genoeg water drinkt 

 

Wat nemen we zeker niet mee:  

- Gsm, ipad, nintendo en andere elektronische snufjes 

- Snoepjes 

- Ouders 

- Heimwee 

- Slecht weer 

Huisbezoek: 

Aangezien dit niet toegestaan is, zijn wij als leiding wel bereid om een online gesprek te organiseren 

voor ouders die nog vragen, opmerkingen of verduidelijking nodig hebben. Wij geven deze met 

plezier, dit kan je doen door een mailtje te sturen naar kapoenenleiding@krikobea.be  

mailto:kapoenenleiding@krikobea.be


 

 

 

De Kampioenen zitten op een 

doodgewone dag samen iets te 

drinken in de kantine van het 

voetbalveld wanneer Dimitri, of DDT 

voor de vrienden, binnenkomt. 

“Mannen”, zegt hij, “kijk wat er in de 

brievenbus zat!”. En hij toont een grote 

enveloppe waar vijf gekleurde ringen 

op staan.  

 

Vol nieuwsgierigheid haasten ze zich naar hem toe. 

“Maar enfin! Pas op of jullie stoten nog iets om”, roept 

Pascal, de uitbaatster van het café. Wanneer iedereen 

rond DDT staan, zegt Boma: “Jongens, als de officiële 

voorzitter van de voetbalploeg FC De Kampioenen, is 

het mijn taak om belangrijke post voor te lezen.” en 

neemt de brief in zijn handen. “Lees dan!” zegt Carmen, 

die haar geduld al even verloren is. Boma opent de brief 

en leest voor. 

 

Welpen   welpenleiding@krikobea.be 

Jacala                0468/283.402 milan.vandeput@krikobea.be  
Rikki-tikki-tavi   0478/196.611 nele.medart@krikobea.be  

Bagheera                                 0498/034.256 tom.reynaerts@krikobea.be  

King Lowie                                0491/930.909 elijas.vanhemelryck@krikobea.be 
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Wie zijn De Kampioenen? 

 

DTT 

Dimitri De Tremmerie heeft een garage naast het 

voetbalveld waar hij reparaties doet waar hij te veel 

geld voor vraagt. Hij ziet de Kampioenen vaak als een 

last en komt altijd in de miserie met hen. Al is hij 

stiekem wel blij dat hij hen kent. 

DTT draagt altijd werkkledij en een petje. Hij hangt 

meestal ook vol met vegen. 

Boma 

Baltazar Boma is de voorzitter van FC De Kampioenen. 

Hij is ook de baas van de Boma Vleesindustrie NV, maar 

niemand is echt fan van de vleesjes dat hij verkoopt (niet 

te eten!). Hij is een zeer trotse man en heeft al lang een 

beetje een oogje op Pascal. 

Boma draagt altijd een kleurrijk pak en een das. Hij toont 

hoe rijk hij is met al zijn gouden juwelen. 
 



 

 

 

Pascal 

Pascal De Backer is de uitbater van het stamcafé van de 

kampioenen. Stiekem is ze een beetje de ‘mama’ van de groep. 

Ze is een super fiere en propere vrouw, je zal haar nooit iets 

onbeschoft zien doen.  

Pascal is altijd piekfijn uitgedost. Ze draagt chique kleren, die wel 

wat ouderwets zijn. Een deftig sjaaltje en oma-oorbellen zie je 

haar ook wel eens dragen. 

Marcske 

Marc Vertongen is een van de voetballers van de ploeg. 

Hij is veruit de meest onhandigste persoon van de groep. 

Ook al is hij wat klungelig en naïef, hij is wel een enorm 

lieve en vriendelijk persoon. 

Marcske zie je altijd rondlopen met een oranje jas en een 

grote bruine bril. Gestreepte T-shirts zijn zijn favoriet.  

 

Carmen 

Carmen Waterslaeghers is de sjoesjoemadam van de 

groep. Ze heeft altijd wel enkele sappige roddels om 

rond te vertellen en kan zeker en vast haar mannetje 

staan! Ze is al jarenlang samen met Xavier. Haar hondje 

Nero beschouwt ze als haar kindje. 

Carmen herken je aan haar rood krullend haar. Ze 

draagt korte rokjes met hoge hakken. Je ziet haar ook 

rondlopen in tijgerprint en felle kleuren. Niets is te 

gewaagd! 

Xavier 

Xavier Waterslaeghers is de keeper van de 

voetbalploeg. Hij is dol op het drinken van een pintje of 

een ‘dagschotel’ hoe hij het noemt. Hij is een beetje een 

luierik, maar is er altijd voor zijn vrienden. Hij is wel de 

sloef in de relatie met Carmen, wie hem ‘Sjoeke’ noemt. 

Xavier draagt meestal zijn keeperkledij. Aangezien hij 

ook in het leger zit, draagt hij ook af en toe legerkledij. 

Een van zijn opvallendste kenmerken is zijn bierbuikje. 

 

 

 



 

 

Praktische informatie welpenkamp 

Dit is de praktische informatie over het welpenkamp. Wij raden iedereen aan om ook het algemeen 

bericht en de info over corona aan het begin van de rommelpot goed te lezen. 

 

Waar? 

We gaan op kamp in een gebouw van het Jeugd-en vakantiecentrum 

van Hechtel-Eksel.  

Wij slapen in het gebouw ‘De Grasmus’. Er zijn bedden dus een matje 

meenemen is niet nodig dit jaar. 

Adres: Lupinestraat 1, 3940 Hechtel-Eksel 

 

Wanneer? 

Ons kamp start op zondag 5 juli om 12:00. 

Het kamp eindigt op zaterdag 11 juli om 10:00. 

 

Inschrijven en betaling 

1. Inschrijven kan door een mail te sturen naar welpenleiding@krikobea.be  

2. Je moet ook het kampgeld van 80 euro betalen op het rekeningnummer:  

BE52 7340 1041 7809 met de mededeling: welpenkamp + ”naam kind”. Als je betaling goed 

ontvangen is zal je een bevestigingsmail ontvangen. Voor grote gezinnen is er een 

mogelijkheid tot verminderd lidgeld (zie algemeen bericht). 

3. De medische fiche invullen en meenemen  (of digitaal nakijken, zie het algemeen bericht) 

! Wie 5 dagen voor het kamp ziekt wordt of wie tot een risicogroep behoort moet een doktersattest 

hebben (meer info: algemeen bericht). 

De deadline om in te schrijven is 20 juni. 

 

Vervoer, aankomst en vertrek 

Gelieve de algemene maatregelen i.v.m. vervoer, mondmaskers, carpoolen enz. te lezen in het 

algemeen bericht 

Ons kamp start op 5 juli maar dit is ook de dag dat het kapoenenkamp eindigt op dezelfde locatie. 

We gaan deze ‘wissel’ op de volgende manier regelen:  

Gebouw De Grasmus - Foto van 
website jeugdenvakantiecentrum.be 

mailto:welpenleiding@krikobea.be


 

• de welpen mogen aankomen tussen 12:00 en 12:30  

• Uitzondering: welpen die broers of zussen zijn van 

kapoenen mogen al meekomen wanneer de 

kapoenen worden opgehaald (tussen 11:00 en 

11:30). Het is in dit geval belangrijk dat de welpen 

eerst worden afgezet bij hun leiding en dat hun 

kapoenen broer/zus daarna pas wordt opgehaald. 

We gaan dit zo goed mogelijk visueel proberen aan 

te duiden. 

• De aankomst gebeurt op de parking (zie plan). 

Ouders mogen niet op de kampplaats komen 

zonder toestemming, ook niet in een auto.  

• De welpen en kapoenen behoren tot verschillende 

bubbels en mogen dus ook niet met elkaar in 

contact komen. Dit geldt ook voor broers en 

zussen. Carpoolen is ook verboden (zie corona info). 

 

Op zaterdag 11 juli wanneer het kamp gedaan is mogen jullie je kind terug komen ophalen tussen 

10:00 en 10:30. Dit gebeurt opnieuw op de parking en de leden zullen daar met hun bagage gepakt 

en een hoop verhalen klaar staan. 

 

Wat meenemen? 

Een algemene meeneemlijst vind je achteraan in de rommelpot. Hier worden de belangrijkste dingen 

nog eens meegedeeld:  

Wel:  

• Verkleedkleren van je favoriete FC de kampioenen personage. 

• Kleren voor 7 dagen. Deze kleren gaan hoogstwaarschijnlijk vuil worden en misschien 

onbedoeld kapot gaan, hou daar rekening mee bij het inpakken.  

Schrijf je naam in je kleren, zo geraak je ze niet kwijt.  

• Toiletgerief 

• zwemgerief 

• Hoeslaken, kussen, knuffel en slaapzak of deken. 

• Strip of boek voor tijdens de platte rust 

• 1 mondmasker in een afgesloten doosje. 

• Drinkbus 

Zeker niet!  

• Speelgoed, in eender welke vorm. Wij voorzien genoeg leuke dingen       

• Snoep/chip/sjieken/…  

• Gsm/ipod/ipad/tablet/… enzovoort 

• Regen 

 

 

Locatie van de nieuwe parking 



 

Wil je graag een briefje schrijven naar je liefste welpje?  

Scouts Kriko-Bea 

Naam + voornaam van de welp 

Lupinestraat 1  3940 HECHTEL–EKSEL 

Fotolink 

De welpen hebben dit jaar een fotoalbum. Hier zullen na het kamp ook alle kampfoto’s in te zien zijn. 

Ideaal om nu voor het kamp terug wat scouts herinneringen op te halen. 

https://photos.app.goo.gl/8vJwpcmtLvJcCYuT8 

Nog vragen? 

Wie vragen heeft mag ons altijd een mail sturen of bellen. Voor vragen rond corona raden we ook de 

infosessie aan op 14 of 20 juni (zie algemeen bericht). 

Op kamp gaan is voor leden (en hun ouders) altijd spannend, zeker al het de eerste keer is. En door 

de speciale omstandigheden zijn deze twijfels misschien nog wat groter geworden. Om die redenen 

bieden we graag een online gesprek aan met de leiding, ter vervanging van het thuisbezoek van 

andere jaren. 

Aarzel niet om ons hierover te contacteren om een moment af te spreken! 

De leiding kijkt al heel hard uit naar dit kamp en wij hopen alle welpen daar terug te zien! 

Groetjes van 

  
King Lowie 

https://photos.app.goo.gl/8vJwpcmtLvJcCYuT8


 

 

 

Alloha Jong givers!!!! 
Woohooo! het is gebeurd, we mogen op kamp. Daarmee dat het weer tijd is voor de jaarlijkse 

kamp rommelpot. Dus pak uw mocktail,ga liggen in uw hangmat en relax want ons kamp thema is:  

Hawaii 
We gaan is detoxten van al de corona stress en ons vertrouwelijk huis in wisselen voor een 

goede stinkende warme kampplaats. Zodat jullie helemaal relaxed terug naar huis kunnen gaan: 

 

onze reis start op 1 juli aan het station van Tienen, daar gaan we de trein nemen die ons brengt 

naar de nieuwste hippe plek van Hawaii: Rau De Brou, Paliseul (Opont), het is ongeveer 3u 

reizen. 

 

Jonggivers   jonggiverleiding@krikobea.be 

Willem Reynders   0474/198.806 willem.reynders@hotmail.com 

Jonas Verstraeten   0477/097.762 jonas.verstraeten@krikobea.be 

Kobe Bergmans                                    0472/031.561  Kobe.bergmans@krikobea.be 

Kalina Parthoens                            0471/340.261 Kalina.parthoens@krikobea.be 
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omdat dat dit allemaal zo nieuw is gaan we eerst alles moeten opbouwen, dus herhaal zeker 

allemaal jullie sjor technieken is en voor de gene die het nog niet kunnen kan het geen kwaad 

om volgende video al is te bekijken:  https://www.youtube.com/watch?v=nGpdutuAxGI 

naast al dat werken is het heel belangrijk om ook te ontspannen en daarvoor hebben we de 

juiste middelen nodig, wij dachten aan hangmatten, zwembanden en een comfortabel typisch 

Hawaii hemdje om volledig tot rust te kunnen komen aan het strand (rivier)  

 

Jullie gaan op deze reis begeleid worden door de beste gidsen:  

Yoananas  

Ik ben een ananas en hou van de zee, Jonas de ananas ! Past goe bij kip 

curry dus snij mij in twee, Jonas de ananas! Ik ben zo blij dat het kamp 

er weer is, Jonas de ananas. Ik kijk er naar uit want ik heb jullie 

gemist!! Jonaaas de ananaaass... 

 

Kobesnoot 

Beste jongivertjes. Ik ben kobesnoot en hoop dat we samen een schitterend 

kamp gaan beleven! Mij ga je vooral vinden al klimmend in een of andere 

hoge palmboom op de kampplaats 😉.  Ik hoop wel dat jullie mij niet 

verwarren met een of andere “Normale” Kokosnoot en mij opeten!!  

 

Badmeester willy  

Halowa,ik ben willy de badmeester. ik zorg ervoor dat niemand te diep in 

het water gaat. Zodat niemand gebeten wordt door een haai. Soms durf ik 

wel met dolfijnen mee te zwemmen maar dat is alleen voor mensen die een 

oranje badmuts hebben. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nGpdutuAxGI


 

Beach babe Kalina  

Hallo iedereen, ik ben beach babe Kalina, ik hou van het strand, warm 

weer en lekker zwemmen. Ik vind het heel fijn dat jullie allemaal mee 

gaan op deze reis en ik kijk er naar uit om jullie terug zien. 

Groetjessssss 

  

Deze dingen gaan we sowieso in ons valies steken, jullie zijn welkom om het zelfde te doen 

maar denk er wel aan dat de kans bestaat dat deze dingen niet heel terug komen van kamp. je 

hoeft ze natuurlijk ook niet speciaal hiervoor te gaan kopen  



 

de volgende dingen steek je best sowieso in je valies:  

▪ Kledij die vuil mag worden 

o Scoutspull, Scoutshemd met das voor de oudere takken 

o T-shirts,Broeken (korte en lange,Pulls (dunne en dikke) 

o Kousen ,Ondergoed 

o Pyjama 

o Regenjas 

o Verkleedkledij in thema 

o Linnen zak voor de vuile kleren in te doen 

o Paar gewone schoenen,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 en luchtmatras/matje 

o Zonnebril, pet, hoedje, … 

o Lectuur zoals strips voor tijdens de platte rust 

o 2 keukenhanddoeken voor oudste takken 

o Zaklamp 

o Geadresseerde enveloppen, briefpapier, postzegels, pen 

o Identiteitskaart of Kids-ID 

o Individuele steekkaart ( = Medische Fiche) als u deze niet digitaal hebt ingevuld 

o Corona: eigen drinkbus en 3 stoffen mondmaskers in een afsluitbare zak  

NIET MEENEMEN 

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! 

  



 

Leuke om te weten  
Om helemaal in de stemming te komen raden wij aan om de tekst van “over the rainbow” van 

Israel Kamakawiwo’ole (en oefenen hoe je zijn naam uitspreekt). Er is ook nog een liedje die 

jullie wat meer leert over Kobesnoot! 

https://www.youtube.com/watch?v=3BeKhlUzPUc 

https://www.youtube.com/watch?v=w0AOGeqOnFY 

 

 

Hawaaiiaanse woordenschat 

Aloha – Hallo, dag 

Pehea ‘oe – Hoe gaat het? 

Maika ‘ i – Goed 

Maika ‘ i ‘ ole – Slecht 

‘Ae – Ja 

A’ole – Nee 

Hoaloha – Vriend 

Kulikuli – Hou je mond! 

Lolo – Gek 

Kahakai – Strand 

Mahalo – Dankjewel 

Aloha au ia ‘oe – Ik hou 

van jou 

Ku’uipo – Lieverd 

Luau – Feest 

Hang loose – Chill! 

Kaukau – Eten

https://www.youtube.com/watch?v=3BeKhlUzPUc


 

 

!Praktische Info!  
Lees zeker alles heel goed na in het algemeen bericht  

Waar en wanneer? 

Het kamp gaat door van woensdag 1 juli tot en met zaterdag 11 juli 2020. We nemen 

maandag 1 juli samen de trein naar Paliseul. Het kamp eindigt zaterdag 11 juli om 11u. 

Inschrijven 

Inschrijven voor het kamp kan door te mailen naar jonggiverleiding@krikobea.be. 

Laat bij de inschrijving van je lid weten of de givers hun valies mogen meegeven met jullie. 

Indien ja welke momenten en waar (zie valiezen). 

Gelieve vervolgens 130 euro te storten op het rekeningnummer BE41 7340 1041 7910 met 

als mededeling de voornaam en naam van uw jonggiver. Inschrijven moet voor 20 juni 2020.  

Vertrek 

We vertrekken aan het station van Tienen (de voorkant) om 8u36 dus we spreken daar af om 

8u. Neem je tweedaagse-rugzak mee met lunchpakket en water voor in de middag. Iedereen 

moet een mondmasker aan doen op de trein, neem deze mee van thuis. De leiding neemt 

een paar reserve mee. Ouders die hun kinderen komen afzetten moeten een mondmasker 

dragen. Er mag NIET gecarpoold worden. 

Valiezen 

De bagage kan naar het rakkersveld gebracht worden tussen 11u en 12u op 20 juni. De 

ouder die het brengt moet een mondmasker aan hebben en zoveel mogelijk in de auto 

blijven dus liefst de koffer open doen en dan zal de leiding het eruit nemen. De leiding zal 

achteraf de bagage inladen in de container.  

Om de valiezen van de givers (die na ons op kamp gaan) tot op de kampplaats te brengen, 

zouden we aan jonggiverouders willen vragen om deze mee te nemen wanneer u uw 

jonggiver(s) komt halen. Gelieve in de inschrijvingsmail te vermelden of u dit wilt doen en op 

welk adres en op welke momenten (tussen 4 en 9 juli) givers hun valies naar jullie thuis 

mogen brengen. Eventueel kan u ook een telefoonnummer doorgeven opdat de givers u 

kunnen contacteren om een concreet uur af te spreken. Wanneer de givers hun bagage 

komen afzetten is het vereist om de corona-maatregelen te volgen (1,5m afstand te 

bewaren). Dit wordt uiteraard ook naar de givers gecommuniceerd. Bij het afzetten van de 

giver-bagage op de kampplaats, vragen wij u om handschoenen te dragen. 

  

mailto:jonggiverleiding@krikobea.be


 

 

Na kamp  

Ons kamp stopt zaterdag 11 juli om 12u, voor ouders die nog van het welpenkamp komen is 

het niet erg als dit wat later is. 

Ouders komen hun kinderen oppikken met een mondmasker aan en moeten in de auto 

blijven en vertrekken best zodra de bagage is ingeladen. Er mag opnieuw niet gecarpoold 

worden. Er wordt geen middag eten voorzien.  

Ziekte  

Als je 5 dagen voor kamp ziek valt mag je helaas niet mee vertrekken en ook niet achteraf 

aansluiten. Mocht je tijdens het kamp symptomen van corona vertonen wordt je apart 

gelegd in een tentje en zal 1 van de leiding je komen verzorgen (Kalina zal dit doen, ze is 

studente verpleegkunde). Je ouders zullen op de hoogte gebracht worden en moeten je zo snel 

mogelijk komen halen van het kamp. 

Voor de post: 

Scouts Kriko-Bea 

Naam van uw jonggiver 

Rue Du monçay 6, 

6852 Opont 

Nog vragen 

Bij vragen kan u altijd mailen naar jonggiverleiding@krikobea.be. Of bellen naar de leiding. 

Als er nog vragen zijn over het kamp of zijn er zaken die we zeker moeten weten kan je ook 

nog naar ons mailen. Wij staan ook altijd open om eventueel met jullie ouders te 

bellen/skypen om al jullie vragen te beantwoorden of nog extra uitleg te geven. In het 

algemeen bericht staat ook meer uitleg over Kamp in tijden van corona. Ook zullen er 

infosessie zijn voor mensen met vragen, deze info vind je in het algemeen bericht. 

Willem Reynders 0474198806  willem.reynders@hotmail.com 

Jonas Verstraeten 0477097762  jonas.verstraeten@krikobea.be 

Kobe Bergmans 0472031561  kobe.bergmans@gmail.com 

Kalina Parthoens  0471340261   kalina.parthoens@krikobea.be  
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Beste givers van Scouts Kriko-Bea, 

Deze zomer gaan we down under, letterlijk: we verkennen de wereld van 

de subculturen. Van 11 tot en met 23 juli verzamelen alle mogelijke 

weirdo’s zich op een weide in Opont voor een heuse rave. We willen 

echter niet dat Jan en alleman afkomt op dit evenement, daarom hebben 

we een strikte selectieprocedure. Enkel echte anarchisten zijn welkom 

en we hebben jullie doorheen het jaar gescreend. Jullie zijn van harte 

welkom als jullie voldoen aan de volgende criteria:    

- Marginaal (jullie komen uit Tienen, dus dit kunnen jullie niet 

ontkennen)   

- verzet me tegen de bestaande toestand in onze troosteloze 

maatschappij (anders blijkt dat jullie in de foute jeugdbeweging 

zitten #chiro)   

- Jullie houden wel van een feestje (er werd toch stevig geswingd 

op dit evenement, genaamd groepsfeest)   

- Jullie doen soms dingen die door de mainstream als raar/ongepast 

beschouwd worden:  

 

 

 

 

 

Proficiat, jullie passen perfect binnen onze doelgroep! We kijken er 

naar uit om jullie te kunnen verwelkomen in Opont, waar we eindelijk 

allemaal onszelf nog eens mogen zijn.   

Hieronder stellen we jullie voor aan enkele van onze prominente gasten.    

See ya & wouldn’t wanna be ya  

An Archisme 

 

 



 

 

 

 

 

HIPSTER 

Hipster is een recente subcultuur die opkwam in de jaren 

90 en in het begin van de 21e eeuw bekender werd en 
meer in de mainstream terecht kwam. De stroming grijpt 
oorspronkelijk terug op de in de jaren 30 en 40 bestaande 

gelijknamige subcultuur rond jazzmuzikanten. 
 

Hedendaagse zogeheten hipsters zetten zich in eerste 
instantie af tegen de mainstream en doen dat onder meer 
door het dragen van retro- en vintage kleding. Vaak 

dragen hipsters een ouderwetse bril of juist een heel hippe 
(veel te kleine) zonnebril. Ook de zonnehoedjes worden 

tegenwoordig door hen gedragen, net zoals de witte hoog 
opgetrokken sokken. Veel mannelijke hipsters laten een 
baard of opvallende snor staan.  

 
Hipsters zijn erg bezig met wat ze eten en drinken. Dit kan zich uiten in een voorkeur voor 

Slow Food, flexitarisme, vegetarisme of veganisme. Daarnaast worden koffiebars vaak 
bezocht. Fotografie, bij voorkeur met een analoge camera, is een veelvoorkomende hobby. 
Er wordt dan ook geen maaltijd niet-gefotografeerd gelaten. 

 
Iemand die een houten pallet ziet als mogelijk meubilair in plaats van als brandmateriaal, 
is hoogstwaarschijnlijk een hipster. 
 

HIPPIE 

De hippiecultuur was de subcultuur van de ’60 die opkwam 
tegen de toenmalige gang van zaken. Hippies waren anti-
kapitalistisch, anti-materialistisch en tegen de 

consumptiemaatschappij. De maatschappij richtte zich te veel 
op geld, materiaal en technologie. Andere belangrijke ideeën 
van de hippies zijn: 

Vrijheid 

De leefwijze van de hippies was gericht op vrijheid: in het leven 
hier en nu doen wat je zelf wilt, kort samengevat: YOLO. 

Gewoon genieten van het leven was een belangrijke dagtaak 
van de hippie. Om hier optimaal tijd voor te maken zorgt een 

hippie er steeds voor dat ze op tijd opstaan om alle belangrijke 
taken (houthalen, terrein opruimen, wassen, tanden poetsen) 
zo snel mogelijk en zo goed mogelijk te volbrengen.  

Respect voor anderen / liefde / vrede 

De hippies verzetten zich tegen alle oorlog in de wereld. Een 
van hun belangrijkste motto’s was: ‘Make love, not war’. Voor 

hun is samenwerken en solidair zijn zeer belangrijk. Hoewel er 
af en toe ook wat gezonde concurrentie bestaat tussen de 

kleine communes over wie het lekkerste en snelste kan koken. 

Respect voor de aarde 

Hippies hebben veel aandacht voor het in harmonie leven met 

de natuur. Daarom wordt er ook wel verwezen naar de hippiecultuur met flowerpower. Dit 
houdt in dat hippies steeds het kampterrein proper houden en elke dag hun afwas aan een 
recordtempo van 20 minuten doen. Heel de hippie-levensstijl staat in teken van deze 

waarden.  



 

 

 

 

 

 

Skinhead 

De meeste mensen denken bij skinheads meteen aan 
extreemrechtse kale neonazi’s, maar enkel het middelste 

woord past exclusief bij de subcultuur. Skinheads bestrijken 
het hele politieke spectrum. De eerste skinheads waren 
Britse arbeidersjongeren, die vaak woonden in de arme 

wijken van grote steden. Ze voelden zich in de steek gelaten 
door de maatschappij. Skinheads hebben een eigen 

gedragscode, die de verbondenheid tussen hen verstrekt.  
 
Een belangrijk element van hun cultuur is hun kapsel en 

kleding. De term ‘skinhead’ verklapt al wat het verwachte 
kapsel voor mannen was: kale kop (of anders heel heel kort 
haar). Skingirls, vrouwelijke skinheads, zijn meestal niet 

kaal, maar vaak wel gedeeltelijk met frou en franjes aan de 
zijkant. Skinheads dragen meestal strakke jeans of een legerbroek, vaak omhoog gehouden 

met bretellen. Het meest populaire bovenstuk is een polo of een geruit hemd voor chiquere 
gelegenheden. Aan hun voeten dragen ze dr. Martens of ander schoeisel waarmee je 
iemands tanden zou kunnen uitsjotten, en ze rollen hun broek op zodat hun schoenen zeker 

volledig zichtbaar zijn en ze intimiderend overkomen grrrr.  
 

Traditionele of apolitieke skinheads dragen symbolen die niet met politiek te maken hebben, 
maar eerder verwijzen naar de arbeidersklasse, voetbal, bier en trots. Voorbeelden zijn: 
zwaluwen (die voor vrijheid staan), een boksbeugel, een gekruisigde skinhead, een 

lauwerkrans (symbool voor overwinnaars, verwijst naar trots) en gekruiste hamers (om de 
arbeidersklasse te eren). 
 

NERD 
Een nerd is iemand die op sociaal gebied niet erg 

sterk ontwikkeld is, maar als slim en zeer kundig 
(vaak op technisch gebied) wordt gezien. Een 

nerd draagt een bril, kleedt zich eenvoudig en 
brengt vele uren achter de computer door. Naast 
gamen heeft de nerd meestal een hobby die als 

saai en ouderwets wordt beschouwd, zoals het 
verzamelen van postzegels of ansichtkaarten.  

 
Een nerd legt moeilijk contact met mensen in 
'real-life', hij maakt liever vrienden door middel 

van het internet en games. De term nerd wordt 
vaak gebruikt als scheldwoord om iemand die 
buiten de groep valt, aan te duiden. 

 
Hoewel er neerbuigend wordt gedaan over nerds, 

zijn er verschillende echte, stereotype nerds die 
het heel ver hebben gebracht. Zo werd Mark 
Zuckerberg jarenlang als nerd gezien, totdat hij de 

Facebook oprichtte en hier miljoenen mee verdiende. Dan was hij plots wel (een beetje) 
cool. Ook Hermelien Griffel uit Harry Potter kan als nerd worden beschouwd, wat niet 

wegneemt dat ze door vele mannelijke fans toch aanbeden wordt. 

 

https://www.ensie.nl/redactie-ensie/hobby
https://www.ensie.nl/redactie-ensie/internet


 

 
 
 
 
SKATER 

Skateboarden, iets van al lang voor onze 

tijd, maar nog steeds populair (of toch veel 
wannabe’s zoals ik hier op de foto hihi). Het 
is ontstaan door surfers die wouden surfen 

op de vaste grond, en dat deden door 
simpelweg rolschaatswielen onderaan hun 

surfboard te monteren. Natuurlijk is dit 
geëvolueerd naar een kleiner board en met 
een tail/nose om meer trics te kunnen doen 

(of harder op uw bek te kunnen gaan 
haha). Eén van de toch wel meest bekende 

skaters, en ook verre familie van mij, is 
Tony Hawk. Een echte legend! All you need 
to wear to be like this legend is losse 

comfortabele kleding, muts/pet en 
sneakers (blote voeten is niet zo een slim 
plan). Pak je skateboard en roll out! 

 
Kijktip om in de sfeer te komen: King Of 

The Road, te vinden op Youtube. 

 

Gabber 
De gabbercultuur is een subcultuur die in de jaren 90 ontstond 

in Nederland. De cultuur komt voort uit feesten waarop 
hardcore house, ook wel bekend als hardcore techno, ook wel 
bekend als hardcore, ook wel bekend als gabbermuziek 

gedraaid werd. Kenmerkend voor deze muziek is het snelle en 
harde bassdrumtempo, waarop op een enigszins hakkerige 
manier gedanst wordt, vandaar de naam ‘gabberen’ of 

‘hakken’ (uitspraak: hakkûh of hakkeeh).  
 

Gabber ben je niet enkel op feestjes, gabber is ‘a way of life’. 
Gabber betekent ‘maat’, ‘vriend’, ‘kameraad’ en wijst op de 
hechte vriendschappen die bestaan binnen deze subcultuur.  

 
De gabber is als volgt te herkennen: hij draagt een 

trainingspak, bij voorkeur van Australian, Cavello of Lonsdale, 
met optioneel een bomberjack. Aan zijn voeten spotten we 
gewoonlijk Nike Air Max-schoenen (met weggestopte, niet-

gestrikte veters - details zijn belangrijk), om de schokken van 
het dansen optimaal te kunnen opvangen en zo de knieën niet 

te beschadigen. 
 
De gabbers dragen hun haar kaal, de gabberinnen in een 

strakke staart, eventueel met de zijkanten kaal geschoren 
(mannen die hun weelderige haardos niet willen opgeven kunnen ook voor deze stijl kiezen).  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Bitch/ dikke nek 
Neen, hier wordt niet een vrouwelijk hondje bedoeld. De 

bitches staan wel beter bekend als dames die niet op hun 
mondje gevallen zijn en van tijd tot tijd een echt kreng zijn. 

Hun diva looks zijn net zo belangrijk als hun status op de 
populariteitsladder. De bitches 
vullen hun dagen het liefst met 

verleiden van hunks, eye rolls 
maken, shoppen met iemand 
anders zijn VISA en hun followers 

hier uiteraard van op de hoogte 
houden op social media.  

 
Hun mannelijke tegenhangers 
zijn de dikke nekken. Met hun hoge zelfdunk en perfect 

uitgekamde haardos, waarschijnlijk een van de gasten waar je 
geen ruzie mee wil. Net als hun vrouwelijk evenbeeld is status 

erg belangrijk. Een vaak gebruikte tool hiervoor zijn hemdjes 
met een klein logootje ergens rond de borststreek. 

 
PUNKER  
De Punkers zijn een subcultuur uit de jaren 70, die 
ontstond in de Verenigde Staten. Punk, wat in het 

Engels zoveel betekent als ‘tuig’ of ‘uitschot’, is erg 
divers: binnen de punk-cultuur zijn er 
verschillende sub-subculturen met elk hun eigen 

kenmerken en stijlen. Wat de punkers echter 
verbindt, is hun verzet tegen de gevestigde 
maatschappij en de commerciële samenleving. Zo 

zijn punkers voor de afschaffing van geld, voor 
gratis voedsel, kleding en huisvesting en voor de 

afschaffing van het leger (Goodbye Fly). (Ironisch 
genoeg werd de punk-fashion later opgepikt door 
de mainstream-mode-industrie, waardoor de 

subcultuur marginaliseerde, karma).  
 

Net zoals de hele punk-cultuur is hun kledingstijl 
ook vrij divers. Het basisidee van een Punker is om 
zich af te zetten tegen de gevestigde orde en dat 

moet ook uitblinken in zijn kleding, in de eerste plaats is de stijl van een punk opvallend. 
Een punker draagt meestal zwarte kleding, maar kleuren, Schotse ruiten, dierenprints en 

legerpatronen zijn ook toegelaten. Andere dingen die vaak terugkomen zijn: leer (elke 
punker heeft wel een leren vest, behalve die op de foto), metaal (piercings, studs, 
veiligheidsspelden, kettingen) en het anarchisme-symbool.  

 
Zowel de Punk-mannen als vrouwen hebben heel unieke kapsels: vaak verven ze hun haar 
in een fluorescerende kleur en knippen ze het in een hanenkam of een asymmetrische snit. 

Opvallende make-up maakt de outfit compleet. 



 

 

 

 

 

 

Sportfreak  

 
Favoriete quotes: 

 
‘work hard, play hard’, 

‘work today, smile tomorrow,’ 
‘No pain, no gain. Shut up and 

train’ 

 

  



 

 

 

 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

 

 

Voor alle informatie omtrent corona verwijzen we jullie naar het Algemeen bericht.  

 

 

WAAR EN WANNEER? 

Het kamp gaat door van 11 juli tot en met 23 juli 2020 in Opont. Jullie worden zaterdag 11 

juli om 8:30 verwacht aan de achterkant van het station van Tienen in fietsoutfit (kleren waarin 

je gemakkelijk kan fietsen), inclusief helm en fluovest. Het kamp eindigt donderdag 23 juli om 

14:00. De kampplaats ligt op de kruising van Rue du Brou en Rue de la Scierie (6852 Opont) 

met als coördinaten: 49°55'48.5"N 5°07'43.5"E. 

 

INSCHRIJVEN 

Inschrijven voor het kamp kan door te mailen naar giverleiding@krikobea.be. Dit voor 20 juni 

2020. Gelieve ook 130 euro te storten op BE47 7360 1974 1180 met als mededeling: 

“voornaam + naam” van uw giver.  

 

VERTREK 

Meerdaagse tochten zijn verboden, daarom zullen we een stuk met de trein gaan omdat de 

afstand Tienen - Opont niet in 1 dag te fietsen is. We verzamelen aan de achterkant van het 

station van Tienen om 8:30. Vandaar zal vervoer onze fietsen brengen naar de startplaats van 

de fietstocht. Wijzelf zullen met de trein tot aan de startplaats gaan. Doe dus zeker kleren aan 

waarin je gemakkelijk kan fietsen. Helm en fluovest zijn verplicht. Zie verder voor bagage en 

‘wat meenemen op de fiets’. Ouders mogen hun leden komen uitzwaaien, maar dit moet 

beperkt blijven tot het principe van ‘kiss&ride’. Givers mogen niet nadat ze op minder dan 1,5 

m zijn geweest van een andere giver of de leiding, opnieuw op minder dan 1,5 m van hun 

ouder komen.   

 

EINDE KAMP 

Het kamp eindigt 23 juli om 14:00. Door SARS-COV-2 zal er geen eten voorzien worden voor 

de ouders. Het is een omgekeerde ‘kiss&ride’, waarbij de valies door giver zelf wordt ingeladen. 

Het is niet toegestaan naar huis om te carpoolen.  

 

BAGAGE 

De jonggivers keren 11 juli terug van kamp. Wij rekenen op jonggiverouders om de bagage 

van de givers mee te nemen naar de kampplaats, wanneer zij hun jonggiver gaan halen. In 

de loop van de week voor het kamp (tussen 4 en 9 juli) mogen jullie jullie bagage afzetten bij 

jonggiverouders, die bereid zijn jullie bagage mee te nemen. Waar en wanneer exact zal nog 

bekend gemaakt worden via de Facebookgroep/mail. Contacteer zeker de jonggiverouder 

voordat je je bagage daar gaat afzetten en hou je aan de maatregelen (afstand 1,5m). 

 

WAT MEENEMEN OP DE FIETS? 

Wij raden jullie aan om zo weinig mogelijk mee te nemen op de fiets. Alles wat je meeneemt 

moet je zelf dragen. Aangezien we niet overnachten is het niet nodig om een slaapzak en 

matje voor onderweg mee te nemen. Om onze fietstocht veilig te laten verlopen is het verplicht 

om een helm en fluovest te dragen. Verder neem je mee: 

 



 

 

 

 

 

● een mondmasker voor op de trein (verplicht) 

● een reserve binnenband, voor moest je toch pech hebben (verplicht) 

● drinkbus (verplicht voor het hele kamp: kannen en drinkbussen worden niet gedeeld 

met elkaar) 

● lunchpakket voor ‘s middags 

● zonnecrème  

● regenjas 

● Helm en fluovest (verplicht) 

● Identiteitskaart  

 

!!! Voor we vertrekken zullen de fietsen gecontroleerd worden. Fiets niet in orde = niet mee 

fietsen. Zorg de je fiets in orde is! Kijk zeker je remmen na! 

 

ZEKER MEENEMEN 

● Verkleedkleren: de subcultuur waar jij je het meest verbonden mee voelt! 

● Ingevulde medische fiche https://www.krikobea.be/forum/rp/000000/Steekkaart.pdf. 

Dit is dit jaar extra belangrijk, dus vergeet dit niet! De medisch fiche mag op papier en 

afgegeven worden aan het begin van kamp. Er is ook de mogelijkheid om deze online 

in te vullen via de Groepsadministratie. De praktische uitleg hierover staat in het 

Algemeen Bericht. Online moet de medische fiche minstens twee dagen vóór het begin 

van het kamp in orde zijn.  

● Ecologisch afbreekbare zeep (bijvoorbeeld: Ecover of Sunlight. Niet ecologisch 

afbreekbare zeep komt het water niet in!) 

● Watersandalen of -schoenen voor in de rivier 

● 2 keukenhanddoeken 

● Een rugzak voor drie-daagse (meerdaagse tochten zijn dan wel niet toegestaan, er is 

een wandel-alternatief) 

● Stapschoenen voor drie-daagse (meerdaagse tochten zijn dan wel niet toegestaan, er 

is een wandel-alternatief) 

● Een linnen zak voor vuile was.  

● zaklamp  

● extra corona safe: 

○ geen stoffen, maar papieren zakdoeken 

○ 3 mondmaskers 

● Een volledige meeneemlijst bevindt zich achteraan deze rommelpot. 

 

ZEKER THUIS LATEN 

- Snoep (de leiding voorziet eten) 

- Alcoholische dranken  

- Elektronica (smartphone, baksteen-gsm, tablet, iPad, iPod, box, …): de leiding zorgt 

voor voldoende entertainment 

➔ Wie dit toch meeneemt schrijft zich automatisch in voor enkele avondjes strafexpeditie. 

 

 

Drugs hoort niet thuis op de scouts en neem je zeker NIET mee op kamp. 

Het roken van sigaretten/e-sigaretten mag niet tenzij het lid +16j is en schriftelijke 

toestemming heeft van zijn/haar ouders. 

https://www.krikobea.be/forum/rp/000000/Steekkaart.pdf


 

 

 

 

 

NOG VRAGEN? 

Bij vragen kan u altijd mailen naar giverleiding@krikobea.be of bellen naar de leiding. 

Indien u wenst dat de leiding voor kamp langskomt voor extra uitleg, doen wij dit met plezier. 

Huisbezoeken zijn niet mogelijk, maar indien u toch een gesprek met de leiding wenst, kan dit 

online doorgaan. In verband met de maatregelen rond corona zullen twee infosessies 

georganiseerd worden, meer uitleg zie Algemeen Bericht.  

 

Emma Reynders emma.reynders@krikobea.be 0477322314 

Charlotte Leonard charlotte.leonard@krikobea.be 0470051914 

Willem Reynaerts Willem.reynaerts@krikobea.be 0470345026 

 

POST 

Scouts Kriko-Bea  

Naam van uw giver 

Rue du Monçay 6 

6852 OPONT 

 

  



 

 

 

Jin     jinleiding@krikobea.be 

Arne Maja    0470/505.878  arne.maja@krikobea.be 
Niels Bergmans   0496/715.801 niels.bergmans@krikobea.be 
 

 

Beste jinners en ouders 

Wij, de jinleiding, hebben al enkele keren samengezeten met de jin (via Skype) om dit jaar toch nog 

een fijne afsluiter te organiseren voor hun laatste jaar als lid bij onze scouts. Daarom zullen wij deze 

zomer van 19 juli tot 25 juli 2020 op kamp gaan in de Belgische Ardennen. Naast dit kamp zullen wij 

volgend jaar met dezelfde groep een tweede kamp organiseren in het buitenland. Dit doen we omdat 

de buitenlandse reis op het einde van het jaar het grote moment is voor een jinner. Dat is de reis 

waar doorheen het jaar hard naartoe gewerkt wordt. Alle leden van de jin van het jaar 2019-2020 

zullen mee mogen gaan op deze buitenlandse reis in 2021, ongeacht of ze ervoor kiezen leiding te 

worden of niet. 

 

Kamp 2020 

Samen in overleg met de jinners gaan wij dit jaar naar een camping in de provincie Luxemburg. Dit 

rommelpot bericht is geschreven voor 8 juni. Hierdoor hebben wij nog geen camping kunnen boeken 

aangezien deze pas vanaf dan zouden openen. Zodra de camping geboekt is, zullen wij iedereen via 

mail op de hoogte brengen. Voor de exacte vertrek en aankomst uren geldt hetzelfde. De camping 

zal in de buurt liggen van de weide waar het jonggiver- en giverkamp doorgaat (Opont). 

Als u het algemeen bericht heeft gelezen, bent u al op de hoogte van de bijkomende maatregelen die 

wij als jeugdbeweging moeten treffen. Voor het jinkamp hebben wij deze maatregelen die voor u 

belangrijk zijn samengevat en toegepast op het kamp: 

1. Wij zullen als leiding alle leden bij uw thuis ophalen. Vanaf het moment dat wij aankomen, 

betreden de leden onze bubbel. Een bubbel is u zeker bekend, dit is een groep van personen 

waartussen minder strenge maatregelen van toepassing zijn. Deze bubbel moet minimum 7 

dagen duren, vandaar dat ons kamp 7 dagen duurt. Dat wil zeggen dat zodra wij voor uw 

deur staan, u niet naar de auto mag meewandelen om een valies in de koffer te steken. 

Indien u ons op dat moment wilt benaderen moeten zowel wij als u een mondmasker dragen 

en de minimumafstand van 1,5m aanhouden. 

2. Wij vragen aan alle leden om 3 mondmaskers mee te nemen in een afsluitbare doos of zak. 

Indien het mogelijk is zullen wij tijdens het kamp dagactiviteiten voorzien zoals bijvoorbeeld 

naar een museum gaan. Bij zulke activiteiten zijn wij verplicht mondmaskers te dragen als wij 

een afstand van 1,5m niet kunnen garanderen tot “externen” (alle andere personen buiten 

onze bubbel). 

3. Indien een lid of leiding ziek is of symptomen gerelateerd aan het covid-19 virus vertoont, zal 

hij of zij meteen in isolatie geplaatst worden. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen. 

U bent dan verplicht om uw jinner zo snel mogelijk te komen halen. Wij herhalen bij deze 

nogmaals dat u als ouder verantwoordelijk blijft voor de beslissing om uw kind op kamp te 

sturen of niet. Wij weten als leiding ook dat u zich niet zomaar naar onze kamplocatie kan 

verplaatsen zodra wij bellen. Daarom voorzien wij een 2 persoonstent voor het lid, de leiding 

met de symptomen. Bij het ophalen van uw jinner moet u een mondmasker dragen en wordt 

mailto:jinleiding@krikobea.be
mailto:arne.maja@krikobea.be
mailto:niels.bergmans@krikobea.be


 

er zo veel mogelijk contact vermeden. Thuis zal uw jinner zichzelf in quarantaine moeten 

plaatsen (dus ook afstand moeten houden van u als ouder) om besmettingen te voorkomen. 

4. Als scoutsgroep gaan wij nog infosessies geven in verband met de kampen. Als jullie vragen 

hebben kunnen jullie je daarbij aansluiten. Meer info hierover in het algemeen bericht. Heeft 

u daarna nog vragen of heel dringende vragen, dan kan u altijd contact met ons opnemen via 

mail of gsm (zie hoofding Jintak). 

Wat neem ik mee op kamp 

Nu jullie jin zijn wordt het wel tijd dat jullie zelf je zak al kunnen maken. Indien dit niet lukt kan je 

naar de meeneemlijsten van de jongere takken gaan kijken       Dit jaar zijn er wel nog enkele extra’s: 

• 3 mondmaskers (best herbruikbaar) en afgesloten doos/ zak 

• Eigen drinkbus 

We gaan kamperen dus hiervoor hebben we natuurlijk kampeermateriaal nodig. Wij laten iets weten 

als we iets ontbreken en het zou super zijn als toevallig iemand van jullie nog wat materiaal heeft 

liggen. 

 

Wij kijken alvast uit naar het kamp! Zo lang binnen zitten is niets voor ons en zijn klaar om onze 

benen deze zomer nog eens te kunnen strekken. Hopelijk zien wij jullie binnenkort allemaal gezond 

terug!  

 

Praktische info 

Het kamp kost 70 per persoon. Gelieve dit bedrag te storten voor 20 juni 2020 op het 

rekeningnummer BE30 7340 1041 8011 en vermeld de naam van de jinner.  

De kamplocatie (camping rond Opont) wordt via mail gecommuniceerd zodra de reservatie vast ligt. 

Uren van oppikken en terug afzetten bij jullie thuis zullen dan ook gecommuniceerd worden.  

 

 

Scoutsgroet zonder handen te geven 

De jinleiding 

   



 

 

Wat neem je zoal mee op kamp 

Dit is een algemene meeneemlijst. Kijk in het takbericht na wat je specifiek voor de tak moet 

meenemen. 

 

Kledij die vuil mag worden 

• Scoutspull 

• Scoutshemd met das voor de oudere takken 

• T-shirt 

•  Broeken (korte en lange 

•  Pulls (dunne en dikke) 

•  Kousen 

• Ondergoed 

• Pyjama 

•  Regenjas 

• Verkleedkledij in thema (zie takbericht) 

• Linnen zak voor de vuile kleren in te doen 

• Paar gewone schoenen 

• Eventueel sandalen, slippers, laarzen, … 

•  Paar stevige stapschoenen voor de oudere takken 

• Schoeisel voor in de rivier voor de oudere takken 

 

Toiletgerief 

• Tandenborstel en tandpasta 

• Badhanddoek en washandje 

• Shampoo, biologisch afbreekbaar voor de oudere takken! 

• Zakdoeken 

• Zonnecrème, de leiding neemt er ook sowieso mee 

• Muggenmelk 

• Zwemgerief 

 

 

 

 

 



 

 

Overige 

• Slaapzak 

• Voor kapoenen en welpen: hoeslaken, kussen en slaapzak/deken.  

• Voor de oudere takken: slaapzak + veldbed/luchtmatras/matje, geen veldbed!  

• Zonnebril, pet, hoedje, … 

• Strip of boek voor tijdens de platte rust, geen speelgoed! 

• 2 keukenhanddoeken voor oudste takken 

• Zaklamp 

• Geadresseerde enveloppen, briefpapier, postzegels, pen 

• Identiteitskaart of Kids-ID 

• Individuele steekkaart ( = Medische Fiche) als u deze niet digitaal ingevuld heeft 

• Fiets in perfecte staat voor de givers 

• Fietshelm voor de givers 

 

Corona 

• mondmasker in een afgesloten doosje: 1 voor kapoenen en welpen en 3 voor 

jonggivers en givers 

• een eigen drinkbus met je naam er duidelijk op 

 

NIET MEENEMEN 

• 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! 


