
INFOSESSIE GROEPSKAMP
KRIKO-BEA TIENEN

GELIEVE UW MICROFOON EN CAMERA UIT TE ZETTEN

VRAGEN MAG U STELLEN IN DE CHAT



Inhoud

• Kampdata

• Op weg naar kamp

• De kampplaats

• Kapoenen/welpen

• Jonggivers/givers

• Terug naar huis

• Covid-19: wat weten we al

• Inschrijvingen

• Takmoment & vragen



Kampdata

• Kapoenen: 20-24 juli

• Welpen: 18-24 juli

• Jonggivers: 12-24 juli

• Givers: 11-24 juli

• Jin: 12-25 juli



Op weg naar kamp

• Kapoenen & Welpen: Kiss & Ride

• Jonggivers: Met de trein

• Givers: Fietsen



Kampplaats

• Hotton

• 50°17'48.0"N 5°26'01.5"E

• Langs de Ourthe

• Goed bereikbaar  (verharde weg)

• Brieven: Het adres van de boer 
komt in de kamprommelpot



Kapoenen/welpen

Slapen in 
tenten
Per 6 + 1 Leiding
Bagage mee in de tent

Enkel 1 persoonsmatjes
Makkelijk opblaasbaar

Een goede slaapzak, 
kussen, dekentje

Zaklamp!

Wassen in de rivier
Afgebakende zone
Enkel in laag water (tot aan de middel)

Goed vastzittende waterschoenen! (sandalen, …)

Reddingsvestje of bandjes (Vergeet er geen naam in te 
schrijven met waterbestendige stift!)



Kapoenen/welpen

WC voorzieningen

Elke tak is voorzien van 
3 Bio box wc’s

Eten en spelen

Elke tak heeft 1 grote tent
Voor eten en regenweer
Botten/dikke schoenen voor regenweer!



Jonggivers/givers

• Kamp zoals altijd

• Eten in patrouilles

• HUDO

• …

• Voor de givers: Neem niet je 
nieuwste fiets mee op kamp!



Terug naar huis

• Kiss & Ride

• Elke tak krijgt een tijdslot

• Ouders met kinderen in meerdere takken

• Info in kamprommelpot



Covid-19: Wat weten we al

• Bubbels van 50 = Elke tak gaat in een aparte bubbel

• Quarantaine-zone

• Voor het kamp (eind juni/begin juli) volgen er nog Corona infosessies



Inschrijvingen

• Inschrijven kan vanaf vandaag!

• Kapoenen: 75 euro (5 dagen): kapoenenleiding@krikobea.be

• Welpen: 100 euro (7 dagen): welpenleiding@krikobea.be

• Jonggivers: 130 euro (13 dagen): jonggiverleiding@krikobea.be

• Givers: 140 euro (14 dagen): giverleiding@krikobea.be

• Prijsverschil KAP/WELP en JG/G wegens gehuurde infrastructuur

• Voordeelprijzen van toepassing (vanaf 3 kinderen): info in 
kamprommelpot



Fiscale attesten

• Wegens covid-19: voor alle kinderen tot 14 jaar

• Tot 13 euro per dag

• (gebaseerd op werking 2020)

• Aanvragen voor 2021 zijn mogelijk vanaf april/mei 2022



Vragen?

Heeft u na deze sessie nog vragen? 

U kan ons altijd bereiken op groepsploeg@krikobea.be

Check ook zeker onze website: https://www.krikobea.be

mailto:groepsploeg@krikobea.be
https://www.krikobea.be/

