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Mies Pijpops
Ferre Betrains
Willem Reynder
Ellemie Deputter
Warre De Wel
Warre Peeters
Nessa O’Sullivan
Noore Coeckaerts
Hathi
King Lowie
Nala
Nathan De Klerck
Fenna Duerinckx
Brenne Stiers
Inte Van Meldert
Robin Verwaest
Ella Camps
Joschka Van Hemelryck
Bas Demey
Jools van Eeckhout
Louise Duerinckx
Floor Deville
Niels Bergmans
Lena Dijsselbloem
Baloe
Maud Knop
Soulaïmane Swolfs
Kyan Van Buggenhout
Bas Geladé
Morisse Debecker
Anna Peetermans
Julia Devliegere
Tuur Van Espen
Lena Happaerts
Izzie Janssen
Sander Dijsselbloem
Louise Massart
Arend Ertrijckx
Tuur Cuypers
Line Hendrickx
Aerjen Dormaels
Gitte Vanherrewegen
Kato Cuypers
Willem Klewais
Rikki-Tikki-Tavi
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VTM LEIDING

Algemeen bericht
Arne Ma Ja
Milan Vandeput
Lode Reynders
Jakob Vanhemelryck

groepsploeg@krikobea.be

0470/505.878 arne.maja@krikobea.be
0468/283.402 milan.vandeput@krikobea.be

0470/439.473 lode.reynders@krikobea.be
0499/398.194jakob.vanhemelryck@krikobea.be

Dag allemaal,
Zoals iedereen wel weet komt het groepskamp er stillaan aan maar dit komt niet zonder de nodige
info. Hier in het algemeen bericht vinden jullie alle algemene informatie over de kampen. Verder in
de takberichten worden de kampthema’s en specifieke info over de tak zelf beschreven. Helemaal
achteraan de rommelpot zal een algemene meeneemlijst te vinden zijn.
Kampprijs en korting voor grote gezinnen:
De inschrijving van de leden voor het kamp is pas voltooid als er gemaild is naar de leiding van de tak
en het bedrag gestort is (zie takbericht).
Voor grote gezinnen waarbij er 3 of meer kinderen op kamp vertrekken voorzien wij een korting op
het bedrag dat het kamp kost. Dit kortingstarief is 20% en is geldig bij alle takken, behalve bij de Jin.
Normaal tarief
kortingstarief

Kapoenen
75
60

Welpen
100
80

Jonggivers
130
104

Givers
140
112

Als je van deze korting gebruik wenst te maken, kan je dit doen door het te vermelden in de
inschrijvingsmail. Je zal dan een bevestigingsmail krijgen en dan kan je het kortingstarief storten op
de juiste rekening. Bij vragen kan u altijd een mailtje sturen naar groepsploeg@krikobea.be .
Kampen en corona:
Net zoals vorig jaar zal het een kamp zijn waarbij er nog belangrijke regels gelden in verband met het
coronavirus. Om deze reden organiseren wij een infosessie. Deze zal doorgaan op 2 momenten:
•
•

Zondag 27 juni
Zaterdag 3 juli

Deze sessie gaat door online en u de link om deel te nemen zal verschijnen op onze website en
facebook pagina.
De sessie is vooral bedoeld voor ouders, maar leden zijn zeker ook welkom. Voor leden worden alle
regels uitgelegd aan het begin van hun kamp.
Gesprek met leiding voor kamp:
In niet coronatijd geven wij ouders de mogelijkheid voor een thuisbezoek (in de tuin of online) van de
leiding voor de plannen van het kamp en om de leiding beter te leren kennen. Wie hierin
geïnteresseerd is kan contact opnemen met de takleiding door een mailtje te sturen. Via deze weg
kan er dan een datum en uur afgesproken worden.
Voor andere vragen mag u altijd mailen naar groepsploeg@krikobea.be .

Individuele steekkaart (=Medische fiche)
Voor het kamp moeten de gegevens van de medische fiche opnieuw ingevuld en afgedrukt worden.
Wie de medische fiche digitaal invult, dient enkel de gegevens te controleren en aan te passen indien
nodig.
Wat is de individuele steekkaart/medische fiche? De medische fiche is een formulier waarop
belangrijke gegevens komen te staan waarvan de leiding best op de hoogte is zoals astma, allergieën,
medicatie. Als uw kind een speciaal dieet of belangrijke medicatie moet nemen en u zich nog wat
zorgen maakt. Contacteer dan zeker de leiding om een gesprek hierover aan te gaan.
Er zijn twee manieren om de medische fiche in te vullen:
•

•

Op papier: u kan de steekkaart afdrukken, deze moet per kind volledig ingevuld zijn en aan
de leiding bezorgd worden.
Een blanco versie: https://www.krikobea.be/forum/rp/000000/Steekkaart.pdf
Digitaal: leden (of hun ouders) kunnen zelf een login aanmaken op de groepsadministratie en
de medische fiche online invullen. Enkel de leiding en de leden zelf kunnen zo die informatie
raadplegen.
Meer info:
https://oudesite.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2019.11.25_handleiding_ouder
s_steekkaart_nieuw.pdf

Groepskamp in tijden van corona:
Omdat onze scouts dit jaar 100 jaar bestaat doen wij, zoals iedereen wel al zal weten, een
groepskamp. Gezien de huidige situatie dient er aandacht gevestigd te worden op de maatregelen,
uitermate belangrijk gezien het een groepskamp is. Hieronder vindt u alle maatregelen:

CORONAREGELS
Voor kamp

Bubbels

Vervoer

•

Elk lid dat mee op kamp gaat mag de drie dagen voor het
kamp geen coronasymptomen vertonen.
• Is dit wel het geval? Dan moet het lid wachten totdat hij/zij
3 dagen symptoom vrij is. Daarna kan het lid nog aansluiten
bij het kamp. Bij twijfel: raadpleeg de huisarts.
• Elke tak is een aparte bubbel.
• Fourage (Kookploeg) is een aparte bubbel.
• Contact wordt vermeden tussen de bubbels.
• Elke bubbel heeft een coronaverantwoordelijke die op de
hoogte is van alle corona regels. Door de
coronaverantwoordelijke wordt eveneens contactenlogboek
bijgehouden (Ook bij verlaten van de kampplaats – geldt
ook voor Fourage bubbel.)
Het vervoer naar de kampplaats is belangrijk om te weten want de
ouders behoren niet tot de kampbubbel.
• Kiss & Ride principe. Bij aankomst aan de kampplaats zal er
leiding alle auto’s begeleiden naar mogelijke
parkeerplaatsen.
• Ouders dragen mondmaskers bij het afzetten en ophalen.
• Ouders mogen niet op de kampplaats komen.
• Carpoolen mag indien je enkel kinderen meeneemt van
dezelfde bubbels als je eigen kind. Je draagt gedurende de
hele rit een mondmasker als er gecarpoold wordt.
• Er zijn uren voorzien voor het ophalen van uw kind om
bubbelvermenging te voorkomen.

Hygiëne op kamp

•
•
•
•
•

Activiteiten op
kamp
Coronasymptomen
op kamp?

Ziek na kamp?

•

Er wordt regelmatig handen gewassen.
Jonggivers voorzien 3 en Givers voorzien minstens 5
mondmaskers (bij voorkeur herbruikbare – zijn opnieuw te
gebruiken na wassen in kokend water/Wasserette).
Materiaal wordt bij voorkeur niet doorgegeven tussen de
bubbels – indien wel wordt dit ontsmet.
Alle tenten worden dagelijks verlucht.
De fourage bereidt het voedsel met mondmasker en
handschoenen.
Activiteiten buiten het kampterrein volgen de
samenlevingsregels.

Het stappenplan dat we hanteren conform met de richtlijnen van
Scouts en Gidsen Vlaanderen.
1. Een lid/leider vertoont symptomen.
2. De persoon wordt in quarantaine geplaatst en ouders
worden verwittigd en worden gevraagd hun kind zo snel
mogelijk op te halen. De quarantaine zone is voorzien van
een tent zodat overnachting mogelijk is als het ophalen op
dezelfde dag niet meer mogelijk is. Als een lid in
quarantaine gaat, zal er ook steeds een leiding zijn die met
de nodige maatregelen de quarantaine zone mag betreden
zodat het lid niet alleen zit.
3. Zo snel mogelijk een corona test laten afnemen bij de
huisarts (zolang hier geen resultaat van is moet de bubbel
van het kind alle contact met externen vermijden en op de
kampplaats blijven).
Corona test positief? De hele bubbel moet naar huis.
Corona test negatief? Wachten tot het kind 3 dagen symptoomvrij
is, dan mag het terugkomen.
Ouders moeten zo snel mogelijk de huisarts contacteren – indien
het afleggen van een positieve test zal de huisarts contacttracing
inschakelen.

De kamplocatie
Waar?
Rue de Durbuy 6990 Hotton
De coördinaten : 50°17'48.0"N
5°26'01.5"E
Wanneer?
Afzetten: zie takbericht
Ophalen: zaterdag 24 juli
-

Welpen: 10u
Kapoenen: 10u45
Jonggivers: 11u30
Givers : 12u
 Zitten uw kinderen verspreid over meerdere takken? Dan is het mogelijk ze allemaal in 1
keer mee te nemen, belangrijk hiervoor is dat ze allemaal meegaan met het kind dat als
1e aan de beurt is om afgehaald te worden. Vermeld dit ook best bij de inschrijving zodat
wij dit makkelijk kunnen plannen.

De plaats van het afzetten en ophalen zal duidelijk aangegeven zijn. Carpoolen is niet verboden (zie
corona info). Bij de aankomst van de leden 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 kind,
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.
Een brief sturen?
Brieven kan je verzenden naar het volgende adres:
Kriko- Bea + Naam lid
Rue de Durbuy 24
6990 Melreux/Hotton
Belgie

Heeft u nog vragen?
Voor tak-gerelateerde vragen kan u best steeds met de tak zelf contact opnemen.
Als u nog algemene vragen heeft, niet goed weet waar u met uw vraag naartoe moet of u zich zorgen
maakt om uw kind mee op kamp te laten gaan. Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij
antwoorden graag op uw vragen.
groepsploeg@krikobea.be
Voor dringende vragen kan u altijd terecht op: 0470505878 (Arne).

Wij hopen alvast op een onvergetelijk kamp met onze hele groep en kijken ernaar uit om alle leden
terug te zien!
Tot binnenkort!

De groepsploeg
Milan, Jakob, Lode, Arne

Kapoenen
Apodemus
Nala
Gigi
Xebo
Asjra

kapoenenleiding@krikobea.be
0499/398.194 jakob.vanhemelryck@krikobea.be
0471/340.261 Kalina.parthoens@krikobea.be
0468/163.142 anneleen.deklerck@krikobea.be
0495/616.846 janne.van.roosbroeck@krikobea.be
0473/253.879 maarten.medart@krikobea.be

link

link

link
link

link

Welpen

welpenleiding@krikobea.be

Jacala
Rikki-tikki-tavi
Bagheera
King Lowie

0491/930.909 elijas.vanhemelryck@krikobea.be

Baloe
Hathi

0472/031.561 Kobe.bergmans@krikobea.be
0472/870.846 delphine.avermaete@krikobea.be

0468/283.402 milan.vandeput@krikobea.be
0478/196.611 nele.medart@krikobea.be

0498/034.256 tom.reynaerts@krikobea.be

© Studio 100

Praktisch:
Het kamp start op 18 juli om 11u, de leden worden dan op de kampweide in
Hotton verwacht (voor het adres: zie algemeen bericht).
Het adres om brieven naar te sturen staat ook in het algemeen bericht.
Het kampt eindigt samen alle ander kampen om 24 juli, opgelet het uur
verschilt wel per tak. Voor de welpen is het om 10u, als eerste. Ouders met
kinderen van verschillende takken mogen uiteraard al iedereen meenemen.
Het afzetten en ophalen gebeurt in een kiss&ride, ouders mogen niet mee op
de kampplaats gaan.

Inschrijven:
In schrijven kan door een mailtje te sturen naar welpenleiding@krikobea.be,
met de naam van uw kind, en het inschrijvingsgeld van 100 euro te storten op
het rekening nummer van de welpen : BE52 7340 1041 7809
Dit kan tot 5 juli.
Vergeet zeker ook niet de medische fiche in te vullen: dat kan online of op
papier (zie algemeen bericht), en dan mee geven bij het aankomen.

Wat neem je mee op kamp ?
Op het einde van de rommelpot vind een algemene meeneemlijst: bekijk deze
zeker ook eens! Hier toch even de belangrijkste dingen.
• Drinkbus + naam
• Matje, bij voorkeur geen veldbedje (niet zo
handig in een tent), en geen te grote lucht
matrassen, kan gemakkelijker kapot gaan op
kamp. Ook rekening houden dat we geen
elektriciteit hebben. Een matje zoals op de
foto wordt het vaakst gebruikt op een tenten
kamp. Hou ook rekening met de R-waarde van het matje: voor in een
tent raden we 6 aan (https://www.obelink.nl/advies/wat-betekent-de-rwaarde-van-een-slaapmat.html)
• Ecologische zeep/shampoo, omdat we ons in de rivier wassen.
• Waterschoenen/sandalen/… zodat je niet met je blote voeten in de rivier
moet (kan pijnlijk zijn met de steentjes)
• Zwembroek/ badpak/bikini, niet de nieuwste (zoals bij alle scouts kleren)
• Stevige schoenen/ laarzen, dit voor als het wat nat wordt om toch droge
voeten te blijven hebben.
• Kleren genoeg voor 7 dagen.
• Boek/strip mag zeker voor tijdens de platten rust.
• Een knuffel mag zeker maar beperkt het tot 1tje.
• Een zaklamp, met reserve batterijen. Want ‘s nacht is het donker, ook in
de tent.
• Kids ID + eventuele medicatie: afgeven aan de leiding bij aankomst.
• Geadresseerde enveloppen, briefpapier, postzegels.
• Verkleedkleren van je favoriete Studio 100 personage.
Wat neem ik niet mee op kamp!
• Speelgoed in eender welke vorm. Daarvoor zijn we niet op kamp en kan
alleen maar ruzie mee ontstaan.
• Snoep of iets dergelijk, eten krijgen ze zeker genoeg.
• Zakmes, Welpen hebben dit niet nodig op kamp!
Moesten er nog vragen of onduidelijkheden zijn twijfel dan niet om ons te
contacteren!
Wij hebben er al vast heel veel zin in en kijken er naar uit om jullie te zien op de
grote kampweide.
Groetjes!
Hathi, Jacala, Baloe, Rikki-Tikki-Tavi, King-lowie en Bagheera

Jonggivers

jonggiverleiding@krikobea.be

Willem Reynders

0474/198.806

willem.reynders@hotmail.com

Marie Happaerts

0471/586.050

marie.happaerts@krikobea.be

Sara Vandeput
Niels Bergmans

0468/202.994
0496/715.801

sara.vandeput@krikobea.be
niels.bergmans@krikobea.be

Warre De Wel

0497/795.927

warre.dewel@krikobea.be

Reclame
Yow yow yow jonggivers jullie zijn allemaal uitgenodigd om het beste reclame merk
mee te bepalen. Gedurende 12 dagen kamp zullen we uitmaken wat het beste
reclame merk is. Dit door verschillende opdrachten en proeven uit te voeren. Elke
van jullie kiest zelf welk merk ze vertegenwoordigen. Dit kan gaan van plopkoeken tot
parfum van Dior. Zowel kleine merken als grote merken kunnen meedoen aan de
competitie.
Deze competitie zal begeleid worden door vijf ervaren reclamemakers. Deze zullen
hieronder voorgesteld worden...

Als eerste hebben we Warre De Wel, zeker wel ;). Hij vertegenwoordigt het merk Coca Cola. Iedereen kent
de reclame! Een gespierde jongeheer maait het gras en morst Coca-Cola op zijn T-shirt, waardoor hij dit
moet uitdoen en hij zijn fenomenale bovenlichaam laat zien. Hier is een link naar de video voor mensen
die daar graag een visual bij hebben ;). (https://www.youtube.com/watch?v=PwYCvTpYMCA&ab_channel=MarthaDelValle). Warre heeft spijtig
genoeg niet zo een gespierd lichaam, dus doet hij het op zijn eigen manier.
De kenmerken van Warre zijn:
- Altijd een goed gemaaid gazon
- Nooit dorst hebben
- Altijd sfeer, ook al is het gras lang
- Geen naft = geen gemaaid gras
- Zitten is beter dan zelf werk verrichten

Het tweede merk dat vertegenwoordigd wordt, is Duracell. Sara
maakt reclame voor dit merk. Iedereen kent wel het konijn dat
bekend staat voor de beste batterijen in de wereld. Batterijen die
zelfs tot 70% langer meegaan. Ze zeggen wel eens: hoe meer energie
hoe langer het plezier. Dat is allemaal mogelijk met de batterijen
van Duracell.
De kenmerken van Sara zijn:
- Ze is altijd eerlijk
- 100% energiek
- Geen energie = geen plezier
- Eenmaal ze actief is, is ze niet meer
te stoppen

Het derde merk dat vertegenwoordigd wordt, is Mora. Jaja, ik hoor
jullie al denken: toch niet Mora die lekkere frituursnacks? Jawel hoor,
deze lekkere hapjes worden vertegenwoordigd door de enige echte
Marie. Wie van Kaaskroketten heeft gehoord, heeft zeker al van Mora
gehoord. Wie van bitterballen heeft gehoord, heeft zeker al van Mora
gehoord. Wie van viandellen heeft gehoord, heeft zeker al van Mora
gehoord. De snacks die iedereen bij het kampvuur wil hebben, ze zijn
van Mora. Wie weet kunnen jullie tijdens het kamp wel kans maken op
gratis snacks. Hoewel deze moeilijk te verdienen zijn kan je altijd
proberen Marie om te kopen zodat je ze gratis krijgt.
De kenmerken van Marie zijn:
-

Hoe meer snacks hoe beter
Hoe vettiger hoe prettiger!
Zonder vet is er geen pret
100 g vlees= 100 g plezier

Het vierde merk dat vertegenwoordigd wordt is Captain Iglo. Dit merk wordt
vertegenwoordigd door de enige echte Niels!! Iedereen kent ze wel: de lekkere
Fish sticks die elk kamp worden klaargemaakt. Jawel, ze zijn van Captain iglo.
De verste vis die er maar is met het krokantste krokante laagje dat er maar
is. Iedereen lust dat wel!
De kenmerken van Niels zijn:
-

Geen krokante laag = absoluut verboden

-

Vis is het lekkerste wat er is

-

Geen vis = geen plezier

-

Wie Fish zegt, zegt ook Stick

-

Vaart door alle zeeën

Het laatste merk dat vertegenwoordigd wordt, is Redbull. Dit wordt
vertegenwoordigd door de enige echte Willy. Iedereen kent het wel, het
drankje dat ervoor zorgt dat je vleugels krijgt. Het drankje dat ervoor zorgt
dat je 24 uur langer kan wakker blijven.
Het drankje dat ervoor zorgt dat je
100% sneller kan lopen. Het drankje
waarna je geen rust meer kan vinden.
De kenmerken van Willy zijn:
-

Geen nachtrust nodig
Levend vliegmachien
1 sippie = geen nappie
permanente caffeïnekick

Het thema van het groepskamp is televisie. De jonggivers hebben als
kampthema gekozen voor RECLAME. Het is dus de bedoeling dat
jullie je verkleden in een reclame merk. Enkele voorbeelden hiervan
zijn: Michelin, Mr. Proper, Leo, La Laitière (melkmeisje), Suzy wafels,
Nalu, Paula de koe, Mcdonald's, Quick, VW, Burger King, Pringles,
M&M’s,... Jullie mogen je zeker ook in andere reclame merken
verkleden (dit is maar wat inspiratie). Als jullie in iets anders willen
verkleden en zijn niet zeker of dat oké is mag je ons altijd mailen of
bellen (zie praktische info).

De volgende dingen steek je sowieso in je valies:
● Kledij die mag vuil worden
o Scoutspull, scoutshemd met das
o T-shirts, broeken (korte en lange want het kan koud worden in de nacht)
o Kousen, ondergoed
o Pyjama
o Regenjas
o Verkleedkledij in thema (verkleed je in een reclame merk)
o Linnen zak voor de vuile was in te doen
o Paar gewone schoenen, eventueel sandalen, slippers, laarzen,…
o Paar stevige stapschoenen
o Schoeisel voor in de rivier
● Toiletgerief
o Tandenborstel en tandpasta
o Bad Handdoek en washandje
o Biologische afbreekbare shampoo
o Zakdoeken
o Zonnecrème
o Muggenmelk
o Zwemgerief
● Overige
o Slaapzak en luchtmatras
o Lectuur voor tijdens platte rust
o 2 keukenhanddoeken
o Zaklamp
o Geadresseerde enveloppen, briefpapier, postzegels, pen
o Identiteitskaart of kids-id
o Individuele steekkaart (medische fiche)
o Eigen drinkbus en 3 stoffen mondmaskers in een afsluitbare zak
o Mondmaskers

Niet meenemen
-

GSM, IPod of andere elektronica

-

Snoep, drugs

-

Horloges of andere waardevolle voorwerpen

Indien uw kind specifiek medicatie moet nemen, gelieve dit dan nog even
te vermelden bij een van de leiders bij vertrek

! Praktische Info!
Lees zeker alles heel goed na in het algemeen bericht
Waar en wanneer?
Het kamp gaat door van maandag 12 juli tot en met zaterdag 24 juli. Maandag 12 juli nemen we samen de
trein richting Hotton. Het kamp eindigt zaterdag 24 juli om 12h30.
Inschrijven
Inschrijven voor het kamp kan door te mailen naar jonggiverleiding@krikobea.be.
Gelieve vervolgens 130 euro te storten op het rekeningnummer BE91 7360 7688 3476. Met als mededeling
de naam en voornaam van uw jonggiver. Inschrijven moet voor 5 juli.
Grote gezinnen kunnen profiteren van een gezinskorting lees hiervoor het algemeen bericht!
Vertrek
Maandag 12 juli zullen we met de trein op kamp vertrekken. We vertrekken aan het station van Tienen
(voorkant), we vertrekken ergens in de voormiddag. Wij zullen het exacte vertrek uur nog laten weten via
mail. Neem je tweedaagse-rugzak mee met een lunchpakket en water voor de middag. Iedereen moet een
mondmasker aan doen op de trein, neem deze mee van thuis. Ouders die hun kinderen komen afzetten
moeten een mondmasker dragen.
Valiezen
Om ervoor te zorgen dat jullie jonggivers niet te veel bagage hebben op de trein, mag deze al op voorhand
worden gebracht. Die bagage wordt met de container naar de kampplaats gebracht. De bagage mag
zaterdag 26 juni tussen 17u en 18u gebracht worden naar het Rakkersveld. De leiding zal hierna de bagage
naar de container brengen.
Na kamp
Ons kamp eindigt zaterdag 24 juli om 11h30. Ouders die hun kinderen komen oppikken, moeten een
mondmasker dragen. Leden die broers of zussen hebben in een andere tak mogen al vertrekken wanneer
deze worden opgehaald. Laat dit dan ook even weten bij de inschrijvingsmail zodat wij dit goed kunnen
plannen.
Nog vragen
Heeft u nog bepaalde vragen of wilt u van bepaalde zaken meer informatie hebben? Dan kan u altijd mailen
naar jonggiverleiding@krikobea.be of bellen naar de leiding. Wij staan ook altijd open voor een persoonlijk
gesprek om al jullie vragen te beantwoorden en nog extra uitleg te geven als er nog bezorgdheden zijn. Dit
persoonlijk gesprek kan zowel online als fysiek (met voldoende afstand) doorgaan.
Willem Reynders: 0474198806 willem.reynders@hotmail.com
Sara Vandeput: 0468202994 sara.vandeput@krikobea.be
Niels Bergmans: 0496715801 niels.bergmans@krikobea.be
Marie Happaerts: 0471586050 marie.happaerts@krikobea.be
Warre De Wel: 0497795927 warre.dewel@krikobea.be

Givers
Emma Reynders
Willem Reynaerts
Guus Nagels

giverleiding@krikobea.be
0477/322.314 emma.reynders@krikobea.be
0470/345.026 willem.reynaerts@krikobea.be
0494/707.796 guus.nagels@krikobea.be

Camera… Lights... Action!
Ladies and Gentlemen, this is the moment you’ve been waiting
for.
Deze zomer bent u uitgenodigd voor een tripje naar het hart
van de televisiewereld:

Op deze 13-daagse rondreis🌟🌟🌟🌟 zullen we alle
bezienswaardigheden, plaatsen en personen bezoeken die
Hollywood zo iconisch maken.
Meer dan waar ook in het land vertegenwoordigt Hollywood de
glamoureuze levensstijl aan de westkust en de spraakmakende
wereld van filmsterren die bezoekers van over de hele wereld
bijzonder aantrekkelijk vinden. Voor sommigen van ons zal het
lijken als thuiskomen dankzij de vele Hollywood-kaskrakers en
tv-series die de hotspots keer op keer vanuit verschillende
invalshoeken verfilmden.
Op het programma staan onder andere een bezoek aan de
iconische letters beter bekend als The Hollywood Sign en een
bezoek aan enkele wereldberoemde filmstudio’s waaronder
Paramount Studios, Warner Bros. Studios en Universal Studios.
Uiteraard mag de Walk of Fame niet ontbreken. Op deze stoep
langs de Hollywood Boulevard vindt u over een lengte van 2,1
kilometer bijna 2.500 gegraveerde sterren terug die
beroemdheden uit de entertainmentindustrie eren. Op elke roze
ster, die omlijnd is met een koperen randje, staat de naam van
een beroemdheid, met daaronder een rond embleem dat de
branche aangeeft waarin de beroemdheid werkzaam is/was.
Daarna krijgt u in Het Hollywood & Highland Center, een groot
winkelcentrum dat zich uitstrekt tussen Hollywood Boulevard en
Highland Avenue, de kans om enkele van deze beroemdheden te
ontmoeten. Onder andere Leonardo DiCaprio, Robert Downey
Junior, Will Smith, Lightning McQueen en Hugh Jackman zullen
van de partij zijn.
Om de drukte van de stad even te ontvluchten, zullen we ter
ontspanning paardrijden en vee drijven op de Sunset Ranch. In

de avond staat een barbeque met uitzicht op de iconische
Californische bergen gepland.
Hollywood ligt op een steenworp afstand van het centrum van
Los Angeles en geen enkele reis in de Verenigde Staten is
compleet zonder een bezoek aan deze stad. Groepsactiviteiten
waaraan u kan deelnemen in Los Angeles zijn o.a. fietsen op het
32-kilometer lange fietspad langs het strand, een musical in de
Walt Disney Concert Hall en zoveel meer.
Zoals het hoort bewaren we het hoogtepunt van deze reis tot het
einde. Op de laatste avond krijgt u de unieke kans om de
wereldberoemde Oscar-uitreikingen vanop de eerste (!) rij bij te
wonen. U zal zich te midden van alle genomineerden bevinden en
zo op een exclusieve manier de belangrijkste filmprijzen van de
Verenigde Staten bijwonen.
Aarzel dus niet langer om deze buitengewone reis te boeken en
print uw ticket hier: https://docs.google.com/document/d/1ZptCEYr7p8m54BtNjzcFyiIu-ohsSVSHblfS5ZVw4w/edit
Inclusief
Afhandeling van bagage
Verzorging op basis van volpension, inclusief ontbijt,
lunch en diner van gastronomisch topniveau
Luxe waterresort
Zonnebank
Talrijke sport- en relax faciliteiten
Buitengewone nachtelijke excursies
Professionele shows en animatie
Zumba-momenten
Exclusief
Fooien
Niet genoemde maaltijden en drankjes
Extra diensten zoals massages, etc.
Roomservice
Internet
Maaltijden bij de hoogwaardige restaurants (alleen voor
volwassenen)
Babysit

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 24 juli 2020 in Hotton. Jullie worden zondag 11 juli
om 8:30 verwacht op het Rakkersveld in fietsoutfit (kleren waarin je gemakkelijk kan fietsen),
inclusief helm en fluovest. Het kamp eindigt zaterdag 24 juli om 12:00. De kampplaats heeft
als coördinaten: 50°17'49.3"N 5°26'09.0"E.
INSCHRIJVEN
Inschrijven voor het kamp kan door te mailen naar giverleiding@krikobea.be. Dit voor 5 juli
2021. Gelieve ook 140 euro te storten op BE47 7360 1974 1180 met als mededeling:
“voornaam + naam” van uw giver.
VERTREK
Ouders mogen hun giver 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 groepskamp eindigt op zaterdag 24 juli. Om opstopping bij het ophalen te vermijden en
het naar huis gaan zo coronaproof te laten verlopen, heeft elke tak zijn eigen tijdslot. Givers
mogen naar huis om 12:00. Givers die een broer/zus in een andere tak hebben, gaan al mee
naar huis in het tijdslot van hun broer/zus. Vermeld dit in de inschrijvingsmail zodat wij op de
hoogte zijn en we dit goed kunnen plannen. Meer info over het einde van het kamp is te vinden
in het Algemeen Bericht.
BAGAGE
De bagage gaat mee met de container die eind juni naar de kampplaats vertrekt. Jullie mogen
jullie bagage komen afzetten op het Rakkersveld op zaterdag 26 juni 2021 tussen 16:00 en
17:00. Gelieve bij het afzetten een mondmasker aan te doen en zo veel mogelijk in de auto te
blijven zitten. Het is voldoende als u de koffer opent en dan zal de leiding de bagage eruit
halen. De leiding zal nadien de bagage in de container laden.

ZEKER MEENEMEN
• Verkleedkleren: je favoriete filmpersonage!
o Bonus: fancy avondkledij voor tijdens de Oscaruitreiking op 23 juli. ;)
• 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 of 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 kleine rugzak voor drie-daagse
• Stapschoenen
• Een linnenzak voor vuile was
• Zaklamp

•
•

5 mondmasker(s)
Een beetje zakgeld voor tijdens drie-daagse, 15 euro is meer dan voldoende.

➢ Een volledige meeneemlijst bevindt zich achteraan deze rommelpot
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 fietsen naar de kampplaats in één dag en dus niet
onderweg overnachten, is het niet nodig om een slaapzak en matje voor onderweg mee te
nemen. Wat wel meenemen:
• helm en fluovest (aandoen) VERPLICHT
• een mondmasker 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
• identiteitskaart
Voor we vertrekken zullen de fietsen gecontroleerd worden. Fiets niet in orde = niet mee
fietsen. Dus zorg dat je fiets in orde is! Kijk zeker je remmen na!
ZEKER THUIS LATEN
• Snoep (de foerage voorziet eten)
• Alcoholische dranken
• Elektronica (gsm, tablet, iPad, iPod, box, …): de leiding zorgt voor voldoende
entertainment.
➔ Wie dit toch meeneemt, schrijft zich automatisch in voor een avondje 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.

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. Dit kan
zowel bij u thuis in de tuin op anderhalve meter of online. In verband met de maatregelen rond
corona zullen twee infosessies georganiseerd worden, voor meer uitleg: zie Algemeen Bericht.
Emma Reynders

emma.reynders@krikobea.be

0477322314

Guus Nagels

guus.nagels@krikobea.be

0494707796

Willem Reynaerts

Willem.reynaerts@krikobea.be

0470345026

Jin

jinleiding@krikobea.be

Lode Reynders

0470/439.473 lode.reynders@krikobea.be

Charlotte Leonard
Jonas Verstraeten

0470/051914 charlotte.leonard@krikobea.be
0477/097.762 jonas.verstraeten@krikobea.be

Liefste jinners en ouders,
Nu jullie helemaal tot beneden zijn gescrold, vol spanning hoe fancy de JIN-kamprommelpot er zal
uitzien, moeten we jullie een beetje teleurstellen. Wij zouden heel erg graag al een volledig
uitgewerkte kamprommelpot met mega vette planning geven, maar daar heeft het coronavirus het
ons niet echt gemakkelijk mee gemaakt dit jaar. Waarom juist? Wel, dit komt eigenlijk doordat we nog
niet lang weten wat de richtlijnen zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen in verband met buitenlandse
kampen. Momenteel zijn deze richtlijnen ook niet zwart-wit en moeten we kijken en vergelijken wat
de beste opties zijn. Wat we wel al met jullie kunnen delen is dat we naar het buitenland mogen gaan!
JOEPIE !! Om zeker te zijn dat we naar een veilige zone gaan, bekijken we binnen enkele weken de
kleurencodes van de verschillende landen( uiteraard rekening houdend met jullie doorgegeven
keuzes). Momenteel zijn wij met de leiding volop bezig met het plannen van het kamp en zien wat er
allemaal mogelijk is ondanks de maatregels. Van zodra het kamp volledig uitgewerkt is brengen wij
jullie dan ook op de hoogte met onze kamprommelpot via mail. Hoe dan ook, we gaan er een super
zalige onvergetelijke tijd van maken!
Veel liefs,
De leiding

Wat neem je zoal mee op kamp
Tip: Je kan deze lijst afdrukken en aanvinken zodat je zeker niets vergeet
▪

Kledij die vuil mag worden Tip: schrijf steeds de naam van het lid in de kledij!
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 Paar stevige stapschoenen of laarzen om geen natte voeten te krijgen
o Schoeisel voor in de rivier

▪

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

▪

Overige
o Slaapzak
o Matje of een (kleine) luchtmatras, liefst geen veldbed!
o Zonnebril, pet, hoedje, …
o Lectuur zoals strips voor tijdens de platte rust
o 2 keukenhanddoeken voor oudste takken (jonggivers en givers)
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 Fiets in perfecte staat voor de givers
o Fietshelm & fluovest voor de givers

▪

o

Eigen drinkbus

o

Mondmaskers (Jonggivers 3 en Givers 5) in een afgesloten doosje.

NIET MEENEMEN
o Gsm, iPod, andere elektronica, drugs, snoep, 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!

