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VZW scouts Kriko-Bea Tienen
Torsinweg 12, 3300 Tienen
Ondernemingsnummer 0828.388.314
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Verjaardagen
4 juni
8 juni
8 juni
9 juni
10 juni
16 juni
17 juni
18 juni
18 juni
27 juni
2 juli
2 juli
8 juli
9 juli
9 juli
12 juli
14 juli
14 juli
18 juli
18 juli
20 juli
20 juli
20 juli
21 juli
24 juli
26 juli
26 juli
28 juli
1 augustus
3 augustus
5 augustus
5 augustus
6 augustus
8 augustus
12 augustus
13 augustus
16 augustus
22 augustus
22 augustus
25 augustus
28 augustus

Warre Peeters
Kora 😊
Nessa O’Sullivan
King Lowie
Baloe (2.0)
Gigi
Fenna Duerinckx
Inte Van Meldert
Brenne Stiers
Lucal Brouwers
Ella Camps
Robin Verwaest
Joschka Van HemelRyck
Jools Van Eeckhout
Bas Demey
Louise Deurinckx
Bagheera
Floor Deville
Kobe Bergmans
Lena Dijsselbloem
Kyan Indy Michel Van
Buggenhout
Maud Knop
Soulaïmane Swolfs
Bas Geladé
Morisse Debecker
Vandeuren
Anna Peetermans
Julia Devliegere
Tuur Van Espen
Simone Boutry
Lena Happaerts-Philips
Sander Dijsselbloem
Izzie Janssen
Louise massart
Arend Ertrijckx
Tuur Cypers
Louise Boutry
Line Hendrickx
Gitte Vanherrewegen
Aerjen Dromaels
Kato Cuypers
Charlie-Odilon Boutry

Jonggivers
Leiding
Welp
Leiding
Leiding
Leiding
Jonggiver
Welp
Kapoen
Welp
Welp
Welp
Jonggiver
Jonggiver
Kapoen
Jonggiver
Leiding
Kapoen
Leiding
Welp
Giver
Welp
Welp
Welp
Kapoen
Jonggiver
Welp
Welp
Welp
Givers
Kapoen
Kapoen
Welp
Giver
Welp
Giver
Welp
Giver
Kapoen
Giver
Kapoen

Algemeen bericht
Lode Reynders
Jakob Van Hemelryck

0470/439.473
0499/398.194

groepsploeg@krikobea.be
lode.reynders@krikobea.be
jakob.vanhemelryck@krikobea.be

Dag iedereen,
Het moment van het scoutskamp komt eraan! Binnenkort starten de kampen, wat hebben wij
hiernaar uitgekeken! Wij hopen alleszins dat jullie er evenveel zin in hebben als de hele leidingsploeg.
De leiding heeft de laatste weken heel erg veel tijd in de kampen gestoken en ervoor gezorgd dat het
weer kampen van de bovenste plank gaan zijn! Hieronder vinden jullie nog belangrijke informatie,
lees deze zeker goed na! Op het einde van deze rommelpot is ook een algemene meeneemlijst te
vinden. Voor specifieke informatie, de kampthema’s en praktische info over de kampen verwijzen wij
graag naar de takberichten.
Medische fiche
Op kamp is het uitermate belangrijk dat als er iets gebeurd, de leiding op een gepaste manier kan
reageren. Daarom vragen wij jullie om de online medische fiches up te daten vooraleer de kampen
starten. (Meer info? https://www.krikobea.be/info/medische-fiche/)
Fiscale attesten
Wij zijn volop met de fiscale attesten bezig om deze in orde te brengen. Van zodra alle fiscale
attesten in orde zijn sturen wij deze per mail naar jullie toe. Wij proberen dit te doen voor 14 juni
2022. Indien jullie er geen ontvangen hebben tegen dan en er wel zouden moeten krijgen mogen
jullie dan zeker ons een mailtje sturen op groepsploeg@krikobea.be
Kampprijs en korting voor grote gezinnen
De inschrijving van de leden is pas volledig de google form is ingevuld en het bedrag is betaald (zie
takbericht).
Voor grote gezinnen, gezinnen waarbij er 3 of meer kinderen op kamp vertrekken, voorzien wij
korting op de prijs van het kamp. Dit kortingstarief is 20% en is geldig bij alle takken.
Normaal tarief
Kortingstarief

Kapoenen
90
72

Welpen
90
72

Jonggivers
145
116

Givers
155
124

Als je van deze korting gebruik wilt maken, doe je dit door dit te vermelden bij je inschrijving. Dan
kan je het kortingstarief storten op de juiste rekening. Bij eventuele vragen kan ons altijd
contacteren: groepsploeg@krikobea.be
Gesprek met leiding voor het kamp
Voor de coronatijd gaven wij de mogelijkheid aan ouders voor een thuisbezoek van de leiding om de
plannen van het kamp toe te lichten en de leiding beter te leren kennen indien hier interesse voor
was. Nu de coronatijd voorbij is willen we deze bezoek (of online gesprek met de leiding) is ook
mogelijk) terug mogelijk maken voor de geïnteresseerden. Wie hiervoor geïnteresseerd is kan altijd
contact opnemen met de takleiding door een mailtje te sturen. Via hier kan dan een geschikt
moment afgesproken worden.

Vragen?
Voor alle vragen die gerelateerd worden aan een tak, neemt u best contact op met de tak zelf.
Als u nog algemene vragen heeft, u zich zorgen maakt om uw kind mee op kamp te laten gaan of niet
goed weet waar u met uw vraag naartoe moet. Aarzel dan niet om ons te contacteren, wij
antwoorden graag op uw vragen!
Groepsploeg@krikobea.be
Voor dringende vragen kan u ons altijd bereiken op:
-

Lode 0470439473
Jakob 0499398194

Rakkersveld bestuur
Zoals jullie reeds in de rommelpot konden lezen hebben we onlangs een brainstorm gehad over het
Rakkersveld waarbij een oplossing zoeken voor bepaalde problemen die we momenteel hebben op
het Rakkersveld centraal stond, voorbeelden daarvan zijn een tekort aan lokalen, een tekort aan
materiaal opslag, of zoals jullie op de Family Sunday konden merken problemen met de
waterleidingen waardoor de WC’s in de lokalen niet gebruikt kunnen worden, dit is maar een kleine
hap uit ons problemenpakket. Zoals geweten delen wij het Rakkersveld met de Bergrakkers en Akabe
blits, 3 scoutsen in lokalen die diende om slechts 1 scouts op te vangen. Dit leidt ertoe dat het
Rakkersveld stilaan uit zijn voegen aan het barsten is. Uit deze brainstorm is voortgekomen dat er tijd
moet gestoken worden in het opstellen van een lange termijnvisie over hoe we het Rakkersveld
willen zien evolueren en dat enkele structurelere problemen dringend aangepakt moeten worden.
Wij, de leiding, horen in de eerste plaats niet voortdurend mee bezig te zijn of onze lokalen al dan
niet aan onze noden voldoen, als leiding horen we bezig te zijn met de dagelijkse werking, te zien dat
we elke zondag een toffe activiteit hebben voorbereid, zodat elk lid zondag met een voldaan gevoel
naar huis kan gaan… Daarom zijn we op zoek naar ouders/oud-leiding die het zien zitten om samen
met ons en het Rakkersveldbestuur naar een oplossing te zoeken om deze problemen op te lossen.
Als je geïnteresseerd bent om mee hiervoor initiatief te nemen en je schouders mee onder dit
project te zetten dan mag je steeds de groepsleiding aanspreken of contacteren via
groepsploeg@krikobea.be.

Wij hopen dat de kampen, net zoals de vorige jaren, onvergetelijk gaan zijn. Wij kijken er alleszins
extreem hard naar uit om aan de kampen te beginnen en uiteraard ook om de leden terug te zien!
Tot op kamp!
Jakob en Lode

Kapoenen
Apodemus
Xebo
Kora
Petro
Zazoe
Gigi
Kerrie

kapoenenleiding@krikobea.be
0499/398.194
0495/616.846
0472/870.846
0470/439.473
0497/795.927
0468/278.091
0475/729.998

jakob.vanhemelryck@krikobea.be
janne.van.roosbroeck@krikobea.be
delphine.avermaete@krikobea.be
lode.reynders@krikobea.be
warre.dewel@krikobea.be
nathan.de.klerck@krikobea.be
sander.van.espen@krikobea.be

Dag liefste kapoentjes!!!
Zoals jullie kunnen zien gaan wij op HOE TEM JE EEN DRAAK kamp! YEYYYYYY
Maar wie zijn wij eigenlijk? Wij zijn de meest gevreesde vinkingen van België! We zullen ons
even voorstellen.
Ik ben Apodevar, al jaren wordt ons
dorp Berk geteisterd door de draken,
en stelen ze al mijn lieve schapen, ik
ben dan ook een uitstekende
boogschutter zodat ik de draken van
ver kan bestrijden. Maar elke keer als
ze een schaap stelen dan wordt ik heel
verdrietig… Elke keer als de draken
aanvallen staat mijn stal in brand en
kan ik niet anders dan het vuur te
blussen om mijn schapen te redden…
Gelukkig bewaar ik mijn
lievelingsschapen op een geheime
plaats in een grot die de draken niet
kennen!

Hwarrrr! Ik ben Kjorah, het
sterkste Vikingmeisje van het
hele Vikingdorp. Ik ben een
getraind drakenjager en vang elke
week wel 2 draken. Samen met
mijn allerbeste Vikingvrienden
proberen we alle slechte,
gemene, gruwelijke draken te
vangen. Maar de laatste maanden
zijn ze met zooooo veeellll :((
Daarom hebben wij jullie hulp
nodig. Komen jullie allemaal mee
op kamp om net zoals mij een
getrainde drakenjager te worden?
Ik kijk er al naar uit om jullie te
verwelkomen in ons dorp!

Grrr Kerror hier en als ik een draak was zou ik
maar oppassen! Ik ving mijn eerste draak
toen ik 4 was met niets meer dan een houten
lepel en sta nu gekend als de meest
gevreesde drakenvanger van heel het dorp.
Maar ik begin oud te worden en het wordt
steeds moeilijker. Willen jullie mij helpen?
Kom dan zeker eens langs in ons dorp!
Hayrrr ik ben Xebor,
Ik ben nooit goed
geweest in draken
vangen tot een paar
weken gelden. Ik
ving mijn eerste
draak. Sinds toen is
er geen een draak
meer veilig bij mij.
Zeker als jullie
komen helpen
kunnen we ze
allemaal aan!

Dag kapoenen, mijn naam is Petror. Ik ben de grote baas
van de Vikingen. Ik zorg ervoor dat er geen luilakken
tussen de Vikingen zitten en dat iedereen zijn best doet
in het Vikingdorp! Zeker wanneer de draken weer eens
schapen komen pikken! Ohrrr ik haat de draken! Ik vang
ze allemaal! Want die stomme draken moeten weg
blijven van mijn drop! Maar onder ons gezegd en
gezwegen lopen er hier tussen de Vikingen toch een paar
luilakken rond en daarom wil ik jullie vragen als jullie mij
willen komen helpen! Willen jullie echte Vikingen komen
zijn? Hopelijk tot in mijn drop!

Arrrrrr, ik ben Zazauw de
meest gevreesde Viking der
Vikingen. Ik ben gevreesd
over alle zeeën en oceanen,
ik en mijn mede Vikingen
hebben jullie hulp nodig!!!
Ons dorp wordt al jaren
lastig gevallen door de
draken. Ze steken onze
huizen in brand en stelen
onze schapen. Het lukt ons
niet om ze alleen te verslaan.
Komen jullie ons helpen om
de draken te verslaan en zo
terug rust te brengen in ons
Vikingdorp.

Heyrrrr daarrr! Ik ben Grigi en
haaat draken. Al mijn hele leven
jaag ik op de aller sluwste en
gevaarlijkste draken die je kan
vinden. Van de gronkels tot de
rode dood geen enkele draak is
veilig voor mij. De laatste tijd
zijn er wel heel veel draken. Veel
te veel draken voor mij om
alleen te verslaan. Helpen jullie
ons????

Hopelijk hebben we jullie allemaal kunnen overtuigen om mee te komen op “Hoe tem je een draak”
kamp. Maar wat voor een slechte drakenjagers zouden jullie zijn als jullie de draken die we nog
moeten vangen niet eens kennen? Daarom hebben we de nog te vangen draken hieronder op een
rijtje gezet.

Helleveeg

Razende
ritzerug

Gronkel

Terrible Tiran

Akelige adder
Monsternachtmerrie

BAAHHHH wat een vieze draken zijn dat! Samen gaan we ze proberen vangen! Samen gaat ons dat
lukken!
TOT OP KAMP!!! HAYRRRR!!!
Heb je de film hoe tem je een draak nog nooit gezien? Probeer hem dan zeker eens te kijken voor het
kamp begint (wel alleen als het slecht weer is, want als het goed weer is moet je buiten spelen), een
kamp is altijd leuker als iedereen het thema kent

Praktische info:
Waar?
Het kamp gaat door in de lokalen van Scouts Sint-Tarcitius Geel. Het adres is Eikevelden 79A, 2440
Geel.
Wanneer?
We zien elkaar op zondag 10 juli om 15u op de kampplaats. Op zaterdag 16 juli eindigt het kamp,
jullie zijn allemaal welkom op onze BBQ om 11u. De BBQ zelf kost niets extra, maar er zal een
mogelijkheid tot vrije gift zijn.

Inschrijvingen
Wat moet je doen om in te schrijven?
•
•
•

Inschrijven voor het kamp kan via deze link: https://forms.gle/WYmF5hDcHth9fybS6 Dit voor
25 juni 2022.
De betaling in orde te brengen, dit kan door 90 euro te storten op BE74 7340 1041 7607 met
als mededeling ‘naam + voornaam’ van uw kapoen.
De medische fiche in orde maken, dit kan enkel online. Meer info volgt in het algemeen
bericht (of via: https://www.krikobea.be/info/medische-fiche/)

Wat meenemen op kamp?
Een algemene meeneemlijst is achteraan te vinden in de rommelpot. Hier worden de belangrijkste
dingen nog eens meegedeeld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkleedkleren: Verkleed jezelf als een echte Viking die klaar is om de draken te verslaan!
Kleren voor 7 dagen. Deze kleren gaan hoogstwaarschijnlijk vuil worden en misschien
onbedoeld kapot gaan, hou hier rekening mee bij het inpakken.
Matje, slaapzak, hoofdkussen, pyjama
Drinkbus, regenjas, zaklamp
Toiletgerief: shampoo/zeep, tandenborstel, tandpasta
Zwemgerief + handdoek + zonnecrème + petje/hoedje
Strips of een boekje mogen mee voor tijdens de platte rust
Geadresseerde enveloppen + postzegels
Kids-ID
Maximaal 1 knuffel
Mooi weer

Wat nemen we zeker NIET mee?
•
•
•
•
•

Gsm, Ipad, Nintendo en alle andere elektronische snufjes
Snoepjes
Ouders
Heimwee
Slecht weer

Wil je graag een brief sturen naar je liefste welpje?
Scouts Kriko-Bea
Naam + voornaam van de kapoen
Eikevelden 79A
2440 Geel
Er wordt zeker ook tijd voorzien waarop de kapoenen brieven naar huis kunnen sturen.
Fotolink
De kapoenen hebben ook dit jaar een fotoalbum. Hier zullen na het kamp ook alle foto’s van op
kamp in terug te vinden zijn. Link: https://photos.app.goo.gl/ytCR36wHFn25uPuo9

Nog vragen?
Als er nog vragen zijn, twijfel zeker niet om ons te contacteren; wij beantwoorden uw vragen met
plezier!
Wij bieden ook elk jaar de mogelijkheid op een thuisbezoek (kan zowel in real life als online) aan.
Hierbij geven we als leiding iets meer inzicht over hoe een kapoenenkamp juist verloopt.
Indien je een huisbezoek wenst, of nog met wat vragen zit kan je ons steeds contacteren via
Kapoenenleiding@krikobea.be. U kan ons ook altijd telefonisch bereiken.
Wij hebben alvast heel veel zin om de draken te verslaan!

Welpen
Jacala
King Lowie
Baloe
Bagheera
Akela
Chill
Mao
Chikai

welpenleiding@krikobea.be
0468/283.402
0491/930.909
0471/340.261
0496/715.801
0477/097.762
0476/402.631
0478/038.132
0474/620.368

milan.vandeput@krikobea.be
elijas.vanhemelryck@krikobea.be
Kalina.parthoens@krikobea.be
niels.bergmans@krikobea.be
jonas.verstraeten@krikobea.be
casper.van.espen@krikobea.be
lieven.medart@krikobea.be
mathilde.reynders@krikobea.be

Wij zijn Bert en Bart van de lokale politie en wij zijn aangesteld om de
zaak rond de vermiste persoon Wally op te lossen. Toen we het nieuws
verkregen dat Wally vermist was, zijn wij natuurlijk, na onze koffieen donutpauze en een korte siësta om te bekomen van dit nieuws,
direct in actie geschoten. We hebben ons uiterste best gedaan om
Wally te vinden, maar vele zoekacties en ondervragingen later hebben
we nog steeds geen vooruitgang geboekt.
Omdat wij alle hulp kunnen gebruiken bij deze moeilijke zoektocht,
doen wij nu deze oproep: Heeft u meer informatie over deze persoon
of zou u graag meehelpen bij deze zoektocht, gelieve u dan in te
schrijven voor onderstaand kamp zodat we deze zaak kunnen
oplossen

Jooow strandhangers,

Ik heb het nieuws gehoord dat dieje Wally is vermist!
Niet coool!! Als
sta ik altijd paraat voor
iedereen die een geweldige dag wilt hebben op het
strand en Wally kwam hier ook wel chillen soms, dat
was wel cooool!! Ik kijk door mijn verrekijker elke dag
of er geen mensen in nood zijn in het water en voor
haaien natuurlijk ook. Nu ga ik extra moeten gaan
zoeken op het strand of in zee naar Wally. Ik ben goed,
maar zo goed nu ook niet en heb eigenlijk wel een
team nodig om mee te zoeken naar Wally? Zijn jullie
er klaar voor? Vergeet dus zeker niet je zwemkleren
en zonnecrème en je beste ogen om te zoeken,
verrekijkers ook zeker welkom!!

Alfa…code beta..
check…1234…check…over…Tango…Yes
Proficiat! Je hebt mijn geheime code ontcijferd. Ik ben
super-detective James Blond 008. Geheime codes
ontcijferen, aanwijzingen zoeken en mysteries
ontrafelen is waar ik in uitblink.
Maar nu is er een nieuw mysterie dat mijn aandacht
heeft getrokken. Wally is spoorloos verdwenen!
Spoorloos? Dat geloof ik niet… er zijn altijd sporen te
vinden. Zo een zaak is op het lijf geschreven van James
Blond!

Wij zijn de speurhonden WAF en wij
zoeken Wally omdat hij onze lekkere
WOAF botten heeft gestolen. Maar we
zullen onszelf eerst even voorstellen:
WOEF WOEF, ik ben speurhond Snif.
Speurhonden hebben natuurlijk
allemaal super goede neuzen, maar ik
heb de beste neus van al, WOEF! Ik kan
dan ook alles ruiken, van mijn
lievelingssnoepjes WOEF tot de vieze
stinkvoeten van Akela BAH!
WAF WAF, ik ben speurhond Snoopy.
Met mijn grote oren kan ik heel goed
WAF horen. Soms zitten mijn grote
oren wel een beetje in de weg en dan
stap ik per ongeluk eens op mijn oren
tijdens het lopen AUWIE!

De zoektocht
wordt vervolgd…

op kamp!

PRAKTISCHE INFO WELPENKAMP:
Waar?
Het kamp gaat door in de lokalen van Scouts Sint-Tarcitius Geel. Het adres is Eikevelden 79A, 2440
Geel.
Wanneer?
We zien elkaar op zondag 10 juli om 15u op de kampplaats. Op zaterdag 16 juli eindigt het kamp,
jullie zijn allemaal welkom op onze BBQ om 11u. De BBQ zelf kost niets extra, maar er zal een
mogelijkheid tot vrije gift zijn.
Inschrijvingen
Wat moet je doen om in te schrijven?
•
•

•

Inschrijven voor het kamp kan via deze link: https://forms.gle/yNgvmE6iPK6ZsQWv6 Dit
voor 25 juni 2022.
De betaling in orde te brengen, dit kan door 90 euro te storten op BE52 7340 1041 7809 met
als mededeling ‘naam + voornaam’ van uw welp.
(Voor grote gezinnen, met 3 of meer kinderen, is er een kortingstarief. Meer info hierover
vindt u in het algemeen bericht.)
De medische fiche in orde maken, dit gebeurt online. Meer info:
https://www.krikobea.be/info/medische-fiche/ en in het algemeen bericht.

Wat meenemen op kamp?
Een algemene meeneemlijst is achteraan te vinden in de rommelpot. Hier worden de belangrijkste
dingen nog eens meegedeeld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkleedkleren: het kampthema is ‘Waar is Wally?’, vergeet dus zeker niet jullie beste Wallyoutfit! Rood-wit gestreepte trui, blauwe broek, muts, bril en wandelstok.
Kleren voor 7 dagen. Deze kleren gaan hoogstwaarschijnlijk vuil worden en misschien
onbedoeld kapot gaan, hou hier rekening mee bij het inpakken.
Matje, slaapzak, hoofdkussen, pyjama
Drinkbus, regenjas, zaklamp
Toiletgerief: shampoo/zeep, tandenborstel, tandpasta
Zwemgerief + handdoek + zonnecrème + petje/hoedje
Strips of een boekje mogen mee voor tijdens de platte rust
Geadresseerde enveloppen + postzegels
Kids-ID
Mooi weer

Wat nemen we zeker NIET mee?
•
•
•
•
•

Gsm, Ipad, Nintendo en alle andere elektronische snufjes
Snoepjes
Ouders
Heimwee
Slecht weer

Wil je graag een brief sturen naar je liefste welpje?
Scouts Kriko-Bea
Naam + voornaam van de welp
Eikevelden 79A
2440 Geel
Er wordt zeker ook tijd voorzien waarop de welpen brieven naar huis kunnen sturen.
Fotolink
De welpen hebben ook dit jaar een fotoalbum. Hier zullen na het kamp ook alle foto’s van op kamp in
terug te vinden zijn. Link: https://photos.app.goo.gl/TS1RQBuBVZWUEtPT9
Nog vragen?
Als er nog vragen zijn, twijfel zeker niet om ons te contacteren; wij beantwoorden uw vragen met
plezier!
Wij hebben er alvast veel zin, tot op kamp!
Akela, Bagheera, Baloe, Chikai, Chill, Jacala, King-Lowie en Mao

Jonggivers
Kobe Bergmans
Marie Happaerts
Simon Van Hemelryck
Emma Reynders
Tom Reynaerts
Maarten Medart

jonggiverleiding@krikobea.be
0472/031.561
0495/225.747
0484/716.987
0477/322.314
0498/034.256
0473/253.879

kobe.bergmans@krikobea.be
marie.happaerts@krikobea.be

simon.vanhemelryck@krikobea.be
emma.reynders@krikobea.be
tom.reynaerts@krikobea.be
maarten.medart@krikobea.be

June 3, 2022

Dear younggivers of Scouts Kriko-Bea,
I am Biden, Joe Biden, jullie kennen me waarschijnlijk wel van op television. I am
the president van The United States of America, ja hoor, de one and only!! Ik zal
proberen deze brief in my best Netherlands te schrijven.
Uit vertrouwelijke bron heb ik gehoord dat jullie op camp gaan met de Boy & Girl
Scouts of Tienen (Kriko-Bea om sure te zijn, de fun scouts dus) in the beautiful
Ardennen in het zuiden van Belgium. Well, I know dat jullie elk jaar al naar dezelfde
place gaan, wat maybe een beetje boring kan zijn hé?
Daarom send ik jullie deze brief naar you, guys. Bij deze stuur ik jullie een
uitnodiging om mijn country te komen visit’en for 12 days!! Inderdaad, the United
States of America! In de beautiful land of America zijn heel veel beautiful dingen te
zien, van Los Angeles tot New York. Ook de cowboys of Texas would love a bezoekje from
jullie (Yihaa, howdeeeee).
Natuurlijk is dit easier gezegd than done. How kunnen jullie dan van lovely Tienen
tot here komen? Well, my team en ik zullen een train sturen, die onder de Atlantic
Ocean gaat, from Tienen straight naar New York. Okay, dat is jullie traject to go naar
Amerika, maar het zou very jammer zijn om only in New York te blijven. But ik heb een
great idea om dat problem te fixen!
Wat is er more America dan driving around de verschillende
staten? Exactly, helemaal niets. Dus, wij hebben een echte
hippie van voor jullie geregeld!!! Indeed, you heard that
correctly, jullie gaan op roadtrip door the USA!!!
Hier een photograph van jullie amazing hippie van voor jullie
roadtrip!! Hierin zullen jullie samen genieten van 12 days
USA all day!
Well, nu zullen jullie wel denken: what zullen we - in the
name of God - doen die 12 days? Op de volgende pagina vinden jullie een sneak peak
van deze amazing trip.

Greetings,
the Honorable Joe Biden
President of the United States

Day 1
Jullie zullen de trein nemen onder de
Atlanic Ocean en we zullen elkaar
ontmoeten in New York.
Ik toon jullie het iconische statue of liberty
- het vrijheidsbeeld.
Dan neem ik jullie mee naar mijn home in
Washington DC. Yes, yes, jullie zijn niet aan
het dromen, ik zal jullie rondleiden in The
White House. Onderweg van New York
naar Washington zullen we nog even een pitstop maken in Philadelphia. Daar zullen we off
course wraps met Philadelphia-kaas en zalm eaten. Mmmmm, delicious.
Day 2
Dag twee is het de 4th of July. Big Party hier bij ons, want ja, het is Independence Day,
Onafhankelijkheidsdag. We vieren onze onafhankelijkheid dan met parades, barbecues,
picknicks, honkbalgames en vuurwerk. Jullie zullen heel veel American flags zien die dag, veel
people zullen zich ook verkleden in de iconische kleuren van de American flag: rood, wit and
blauw.

Day 3
De famous talk show presentatrice Oprah
Winfrey heeft gehoord dat de younggivers van
Scouts Kriko-Bea Tienen in the USA zijn. Zij wil
alles over jullie weten en daarom send zij een
uitnodiging voor een live interview! Naar haar
vorige interview met Harry (the ex-prince) and
Meghan keken bijna 17,1 miljoen people. Dat is
meer people dan er in Belgium wonen! Be
prepared!

Nadien nodigt ze jullie uit in haar house voor een BBQ in the evening. Chillin’ and grillin’ some
meat!!!
Day 4
Day 4 bezoeken jullie Texas. Daar zullen jullie
een heleboel stoere mensen meet and greeten:
de cowboys and cowgirls from Texas. Samen
met hen zullen jullie alle typische dingen doen
die cowboys graag doen in hun free time. First
zullen jullie naar de rodeo gaan!!
Wow what een spectacle!!!
In de avond zullen jullie een feestje bouwen en
zoals echte cowboys line dancen. Hier alvast
een video om jullie voor te bereiden: https://youtu.be/EcuPdQlsbDY?t=35.
Day 5
In de voormiddag zullen jullie monster truck
driving en in de namiddag basketballen met
James LeBron.

Day 6
Op dag 6 is het spring break. Deze dag hebben alle scholen en universiteiten in de USA vakantie.
Alle kids hebben free en dat betekent big party! Deze dag kunnen jullie doen what jullie willen. De
meeste American kids gaan naar warme plaatsen om te genieten van het warme weer: Miami
Beach, Florida en Alabama zijn heel
popular om te chillen.

Day 7
Trippin’ door the National Park of Yosemite in de staat Utah.
Dit park is famous voor de wondermooie natuur, onder
andere de indrukwekkende rotsformaties. Hier zullen we
genieten van de gorgeous fauna en flora van deze region.

Day 8
Op day 8 nog wat extra nature: die dag bezoeken jullie
Yellowstone. Dit National Park is bekend omwille van de
5000 bizons die er rondlopen. Maar watch out, niet te dichtbij
komen, deze cuties zijn wel degelijk dangerous.
Na Yellowstone vertrekken we naar de volgende staat, at the
end of de namiddag zullen jullie arriven in California. This
state is bekend om het prachtige weer, Hollywood en off course de vele beroemdheden die here
wonen. Zo kunnen we op visit bij one of the beroemdste families in the world: The Kardashians!!!

In de avond nemen The Kardashians jullie mee naar Coachella. Coachella is het most bekende
festival in the USA. Het gaat door in de Colorado Woestijn, daar is de temperature minstens 38°C.
Vergeet dus zeker niet je water bottle want it will be hot (hotter than hell).
Day 9
In de voormiddag staat er een bezoek aan
Hollywood on the planning. Jullie zullen een bezoek
brengen aan de studio’s van famous American tvprogramma’s waaronder Masterchef, Teen Mom
OG, The Simpsons, … En yes, yes, uiteraard staat er
een meet & greet op de planning met enkele
bekende Hollywoodsterren.

In de namiddag bezoeken jullie Los Angeles. Here zullen jullie zien how uniek America is. Jullie
zullen alle soorten people ontmoeten. Jullie gaan op bezoek bij de hippies om te chillen en music
te luisteren. Daarna gaan jullie langs bij Google en Facebook en ontmoeten jullie Mark Zuckerberg
en de andere IT’ers van Silicon Valley. In the end zullen jullie een drag show bijwonen. Zelfs de
most bekende drag queen Rupaul treedt op!

Day 10
Een visit aan California is off course niet compleet zonder een
bezoekje te brengen aan het iconische Las Vegas. Een ritje op het
reuzenrad, een bezichtiging mini-Eiffeltower en off course een
bezoek aan de vele casino’s daar. Zorg dat je je fake ID mee hebt
anders geraak je niet binnen. I’m serious, they will zet you
buiten.
Day 11
The last stop op our trip is de Super Bowl. Dit
event is het belangrijkste sportevent van het
jaar. But… sport is niet het meest belangrijke:
ieder jaar treedt er in de pauze, The halftime
show, een bekende artiest op. Kendrick Lamar,
Lady Gaga, Coldplay, The Weeknd, … hebben in
het verleden al eens geperformed. Het gerucht
doet de ronde dat de bekende gast van dit jaar
ook heeft meegedaan aan The Masked Singer.
Day 12
Aan alle mooie sprookjes komt een eind. Zo is dat ook met deze fantastic trip.
On day 12 staat er maar one thing op de planning: going home…

JONGGIVERKAMP 2022: PRAKTISCHE INFORMATIE
WAAR EN WANNEER?
Het kamp gaat door van 3 juli tot en met 14 juli 2022 in Auby-sur-Semois. Jullie worden
zondag 3 juli om 9u30 verwacht aan de achterkant van het station van Tienen. Vandaar
nemen we de trein naar Auby-sur-Semois. Voorzie een lunchpakket voor onderweg.
Het kamp eindigt 14 juli om 12 uur. Wij voorzien nog middageten voor zowel de
jonggivers als de ouders die hun jonggiver(s) komen ophalen.
De kampplaats heeft als locatie de volgende coördinaten: 49°47'35.7"N
5°10'57.4"E. Opgelet: aan de kampplaats zelf is enkel een Kiss&Ride mogelijk.
Parkeren voor langer dan vijf minuten is niet mogelijk. Hiervoor raden we aan om u te
parkeren bij de kerk van Auby-sur-Semois en te voet tot de kampplaats te wandelen.
Het is uiteraard wel toegelaten om tot aan de kampplaats te rijden om de bagage van
uw jonggiver(s) op te halen of de bagage van de givers te droppen (zie verder).
INSCHRIJVEN
Inschrijven voor het kamp kan door volgende formulier in te vullen:
https://forms.gle/6bRuwC52QDnG2L5d9. Dit voor 25 juni 2022. Gelieve ook 145 euro
te storten op BE41 7340 1041 7910 met als mededeling: “voornaam + naam” van uw
jonggiver. Voor gezinnen met drie of meer kinderen geldt een kortingstarief, meer
informatie hierover is te vinden het Algemeen Bericht.
BAGAGE
De jonggiverbagage gaat mee met de containers naar de kampplaats. Je bagage kan
naar het Rakkersveld gebracht worden tussen 17u en 18u op zondag 26 juni. De
leiding zal achteraf de bagage inladen in de container.
Het is uiteraard toegestaan om nog een paar kleine spullen mee te nemen op de trein
maar probeer dit zoveel mogelijk te beperken. Alles wat je meeneemt op de trein moet
je zelf dragen.
BAGAGE GIVERS
De givers vertrekken 13 juli met de fiets op kamp. Om de valiezen van de givers tot op
de kampplaats te brengen, rekenen we op de jonggiverouders om deze mee te nemen
wanneer u uw jonggiver(s) komt halen.
Gelieve in de inschrijvingsformulier te vermelden of u dit wilt doen, en op welk adres
en op welke momenten (tussen 7 en 12 juli) de givers hun valies mogen brengen. U
kan ook een telefoonnummer doorgeven opdat de givers u kunnen contacteren om
een concreet moment af te spreken.
ZEKER MEENEMEN
−
−
−

Lunchpakket voor ‘s middags op de trein
Drinkbus
Identiteitskaart

Online Ingevulde medische fiche. Vergeet dit niet! De praktische uitleg
hierover staat in het Algemeen Bericht. Dit moet ten laatste op 1 juli in orde
zijn.
− Verkleedkleren: een cowboy, indiaan, hippie, medewerker van Google, Donald
Trump, een Amerikaanse acteur/ actrice, Homer Simpson, het vrijheidsbeeld,
de Amerikaanse vlag, … Wat je maar wilt, zolang het maar USA is.
− Een pet of zonnehoed
− Zonnecrème
− Regenjas
− 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 tweedaagse
− Stapschoenen voor tweedaagse
− Een klein beetje zakgeld voor iets lekkers te kopen op tweedaagse
− Een linnen zak voor vuile was
− Zaklamp
− Kleren die vuil mogen worden
Een volledige meeneemlijst bevindt zich achteraan deze rommelpot.
−

ZEKER THUIS LATEN
− Snoep (de leiding voorziet eten)
− Elektronica (smartphone, baksteen-gsm, tablet, iPad, iPod, box, …): de leiding
zorgt voor voldoende entertainment
− Alcoholische dranken
NOG VRAGEN?
Bij vragen kan u altijd mailen naar jonggiverleiding@krikobea.be of bellen naar de
leiding.
Indien u wenst dat de leiding voor kamp langskomt voor extra uitleg, doen wij dit met
plezier. Het is uiteraard ook mogelijk om digitaal eens samen te zitten voor wat uitleg.
Kobe Bergmans
Emma Reynders
Marie Happaerts
Tom Reynaerts
Simon Van Hemelryck
Maarten Medart

0472/031.561
0477/322.314
0495/225.747
0498/034.256
0484/716.987
0473/253.879

kobe.bergmans@krikobea.be
emma.reynders@krikobea.be
marie.happaerts@krikobea.be
tom.reynaerts@krikobea.be
simon.vanhemelryck@krikobea.be
maarten.medart@krikobea.be

POST
Scouts Kriko-Bea Tienen
Naam van uw jonggiver
Mme Fréçon
Rue Termay 11
6880 Auby-sur-Semois

Givers
Willem Reynaerts
Guus Nagels
Sara Vandeput
Willem Reynders
Mathias Vanroelen

giverleiding@krikobea.be

0470/345.026
0494/707.796
0468/202.994
0474/198.806
0468/088.646

willem.reynaerts@krikobea.be
guus.nagels@krikobea.be
sara.vandeput@krikobea.be
willem.reynders@krikobea.be
mathias.vanroelen@krikobea.be

Beste givers,
Deze zomer duiken we in de wereld van de werkende mensen. Van 13 tot
26 juli verzamelen we alle soorten werkvolk op een weide in Auby-SurSemois. We willen echter niet dat elke werkmens afzakt naar onze weide,
daarom hebben experts de meest invloedrijke personen geselecteerd.
Enkel deze werkende mensen krijgen toegang tot de weide.
De bedoeling is dat er gewerkt gaat worden, maar niet zomaar. Er gaat
gewerkt worden voor belachelijk veel geld. Het thema van deze 13-dagendurende bijeenkomst is niet voor niets ‘werk je rijk’. Op het einde van
deze 13 dagen zal blijken wie het beste beroep heeft. En dus ook wie de
trofee voor ‘beste werker van het jaar’ zal krijgen.
Jullie vragen jullie natuurlijk af hoe deze experts deze beroepen hebben
geselecteerd. En wie er allemaal geselecteerd is. Daarom geven we
hieronder enkele aspecten waarmee de experts rekening hebben
gehouden:
-

De persoonlijkheid

-

De beschikbaarheid

-

Hoe invloedrijk deze persoon is in hun sector

-

De visie van hun op het leven

-

Hun zelfstandigheid

-

…
In de bijlage vinden jullie alle deelnemers die geselecteerd zijn voor deze
13-dagen-durende bijeenkomst.
Met vriendelijke groeten,
Organisatieteam ‘Werk je rijk 2022’

Als eerste stellen we jullie het organisatieteam van ‘Werk je rijk 2022’ voor!
Deze vijf experts zijn helemaal klaar om jullie te laten zien hoe je goed werk
levert.

Mathias - Countryzanger
Na zijn talloze hits en uitverkochte tournees, heeft Mathias besloten
om zijn energie in een ander project te steken. Zijn prachtige stem,
zijn charmes en zijn moves gaan iedereen omver blazen. Met deze
geweldige zanger in het team zal er zeker en vast sfeer zijn.

Guus - Acrobaat
De lenigste en behendigste persoon ter wereld heeft zich ook
aangesloten bij het team. Hij heeft doorheen de jaren veel
ervaring opgedaan en die kennis kan hij zeker doorgeven aan de
deelnemers. Hij is zowel fysiek heel sterk als een performer in
hart en nieren.
Willy - Boswachter
De natuur heeft geen geheimen meer voor hem. Hij heeft
respect voor de natuur en zorgt voor het behoud van fauna
en flora. Ook is hij organisatorisch sterk en werkt hij aan
veel verschillende projecten. Dankzij hem in het
organisatieteam weten we zeker dat we de twee weken
gaan overleven.

Willem - Bouwvakker
Deze man kan alles maken wat iemand zou wensen. Hij bezit de
kracht, de techniek en de ervaring om eender wat te fabriceren.
Deze vaardige bouwvakker kan de deelnemers dit jaar veel bijleren
en ondersteunen in de opbouw van de verblijfplaats voor onze
bijeenkomst. Hij is ook gewoon om elke dag luidkeels mee te zingen
met de werfradio, dus bereid je maar voor op veel gezang van deze
bouwvakker.
Sara - Chef kok
Deze gerenommeerde chef is wereldberoemd. Zij kan altijd een
prachtig gerecht op tafel toveren. Ze heeft verschillende
restaurants opgestart en gaat deze ervaring zeker gebruiken bij de
organisatie van ‘werk je rijk’ Ook kunnen jullie er nu zeker van zijn
dat er deze twee weken alleen geweldig eten gaat zijn.

Nu we weten wie de organisatoren zijn, zullen we de deelnemers van dit jaar
voorstellen:
Arend - Paracommando
Deze sterke deelnemer heeft een geweldig uithoudingsvermogen en is
nergens bang voor. Hij staat altijd klaar om mensen te helpen. Ook is hij
zeer zelfstandig en kan hij lange tijd overleven in moeilijke
omstandigheden.Misschien kan hij zijn vaardigheden uit het leger ook
inzetten voor ‘werk je rijk’.
Axelle - Ketnet wrapster
Elk kind in Vlaanderen kent Axelle ondertussen. Deze
enthousiaste ketnetwrapster begon als jongste ooit. Ze gaat haar
creativiteit, spraakzaamheid en enthousiasme zeker kunnen
inzetten. Door haar vrolijke karakter is ze zeer geliefd en ook
haar muzikaliteit wordt sterk gewaardeerd.
Jonah - Piloot
Deze intelligente piloot heeft al vaak zijn vaardigheid bewezen. Vele
perfecte vluchten zijn hiervan het bewijs. Ook zijn ervaring met
verschillende talen en culturen kunnen een voordeel zijn. Hij heeft veel
talenten en gaat elke uitdaging aan.
Emilie - Kapster
Ze staat er bekend voor om bij iedereen het perfecte
kapsel te maken. Ze kan elke stijl doen en zowel bij mannen als vrouwenkapsels. Als iemand tijdens ‘werk je rijk’ een nieuw kapsel wilt
uitproberen, is zij de persoon om het aan te vragen. Ze kan haar
economisch inzicht en spontaniteit zeker ook gaan gebruiken in de
wedstrijd.
Hugo - Acteur
Deze acteur ontving al meerdere prijzen voor zijn rollen in
verscheidene genres. Hij is bekend tot in Amerika, waar hij al
aan verschillende films heeft gewerkt. Misschien kan hij zijn
vele gezichten en overtuigingskracht ook gaan gebruiken in
onze wedstrijd.

Lies - Politievrouw
Zij doet haar werk altijd uitstekend en is geliefd bij collega’s. Deze
politievrouw heeft carrière gemaakt en zou de beste van het land
genoemd worden. Ze heeft een uitstekend inschattingsvermogen en
slaagt er altijd in om alles te weten te komen. Deze mensenkennis en
onderhandelingstechnieken zouden nog goed van pas kunnen komen.

Louis - Matador
Deze stierenvechter is snel, behendig en onbevreesd. Hij
kent geen angsten en kan elke keer voor een spektakel
zorgen. Hij is favoriet van het publiek en stelt hen nooit
teleur. Het is helemaal terecht dat de andere deelnemers
bang zijn voor hem als competitie.
Jorun - Hartchirurg
Iedereen die een hartprobleem heeft, hoopt door haar geholpen te
kunnen worden. Ze is een uitstekende specialist en heeft al meerdere
wetenschappelijke publicaties geschreven. Ze is zeer intelligent en
tegelijk ook heel patiëntvriendelijk. Al haar patiënten zijn haar dankbaar
en beschrijven haar al een zeer betrokken en vaardige
dokter.
Ferre - Professionele boxer
Dit is een man om rekening mee te houden in de wedstrijd. Hij is nergens
bang voor en gaat overal voor. Hij is ontremd en impulsief, maar wordt door
kennissen ook als een echte entertainer beschreven. Iemand met vele
talenten, die niet onderschat mag worden.
Tinke - Verpleegkundige
Deze verpleegster is heel zorgzaam en staat altijd klaar om
iedereen te helpen. Voor elk pijntje, groot of klein moet je bij
haar zijn. Ze bezit de sociale, zorgende en medische
vaardigheden, hierdoor is ze een topkandidaat. Ondanks haar
zorgzame karakter, staat ze zeer sterk in haar schoenen en
weet ze wat ze wilt bereiken.
Jules - Gemeentewerker
Deze gemeentewerker kan vanalles, elk probleem dat opduikt, kan door hem
opgelost worden. Natuurlijk is hij ook altijd klaar om een praatje te slaan bij
elke voorbijganger en is hij een expert in raad geven vanaf de zijlijn.
Onderschat hem zeker niet, want hij kan een gevaarlijke tegenstander zijn.

Merel - Kleuterjuf
Ze kan multitasken, orde bewaren en tegelijk zorgzaam omgaan
met kinderen. Deze kleuterjuf leert de kinderen alle
basisvaardigheden, waar ze de rest van hun leven nog gebruik van
maken. Ze kan een hele klas kleuters stil krijgen en ze is ook nog
zeer geliefd door zowel de kinderen als de ouders.
Gust - Ruitenwasser
Deze ruitenwasser doet geen gewone jobs, hij zorgt ervoor dat de
ramen van de hoogste gebouwen blinken! Hij lijkt geen angst te hebben
en durft elke taak uit te voeren. Voor deze unieke job is het ook nodig
om zeer behendig en sterk te zijn. Met hem in de buurt moet je je geen
zorgen maken om mogelijke vlekken.
Lena - Stewardess
Zij heeft heel de wereld al gezien en deze culturele
ervaringen kunnen zeker in haar voordeel spelen. Ze kan
omgaan met alle soorten mensen en vindt altijd wel een
manier om te communiceren. Ook in noodsituaties kan je op
deze stewardess rekenen.

Andries - veiling meester
Niemand ter wereld kan zo snel praten als hem. Ook is hij in staat om een hele
groep cowboys in bedwang te houden. Deze veilingmeester zorgt dat elke
veedieren-veiling vlekkeloos gebeurt. Ook zal je hem nooit betrappen op een
rekenfout!
Gitte - Kapitein
Deze kapitein heeft alle ruwe wateren al getrotseerd. Ze weet wat ze
doet en kan niet op andere gedachten gebracht worden. Ze is ook heel
loyaal en de bemanning weet dat ze op haar kunnen rekenen. Ze zal
altijd hulp aanbieden als ze mensen in nood ziet.
Daniël - Pakjesbezorger
Waar je ook bent en wat je ook nodig hebt, deze
pakjesbezorger zorgt ervoor dat het bij je terecht komt!
Hij is altijd op tijd en staat altijd met een lach klaar als
je de deur opendoet. Dit is een kandidaat waar je voor
moet oppassen in de wedstrijd.

Marte - Rechter
Deze rechtvaardige rechter gaat nooit uit eigenbelang spreken. Ze
houdt rekening met alle betrokkenen en zorgt ervoor dat iedereen
op een gelijke manier behandeld wordt. Eenmaal als haar besluit
genomen is, dan wordt het heel moeilijk om haar nog van gedachten
te doen veranderen. Deze voormalige advocate weet ook goed hoe
ze iemand van haar idee moet overtuigen.
Ward - Astronaut
Hij gaat elke uitdaging aan en lijkt geen angsten te hebben. Deze
astronaut durft alles en kan impulsief een idee volgen. Hij heeft ook de
brains en technische kennis om te overleven in de ruimte. Dit is een
uitermate vaardige kandidaat, waar de tegenstanders bang voor zijn.
Louise - Bakker
Als je het brood of de gebakjes van deze getalenteerde
bakker hebt gegeten, dan wil je nooit meer iets anders
eten. Ze heeft talent, ervaring en doorzettingsvermogen.
Ook weet ze hoe ze een bedrijf winst laat opbrengen, ze
heeft al meerdere succesvolle bakkerijen opgestart.
Kato - Bartender
Ze staat bekend om haar heerlijke cocktails en uitgebreide kennis.
Deze bartender heeft al veel succes geboekt door de kwaliteit van
haar drankjes en deze te serveren in een sfeervolle zaak. Ze is
spontaan en zorgt ervoor dat klanten altijd tevreden zijn en willen
terugkomen. Dit is dus een kandidaat met vele talenten.

PRAKTISCHE INFO KAMP
WAAR EN WANNEER?
Het kamp gaat door van 13 juli tot en met 26 juli 2022 in Auby-Sur-Semois. Jullie worden
woensdag 13 juli om 08:30 verwacht op het Rakkersveld in fietsoutfit (kleren waarin je
gemakkelijk kan fietsen), inclusief helm en fluovest. Het kamp eindigt dinsdag 26 juli om
12:00.
De kampplaats ligt op routebeschrijving met als coördinaten: 49°47'33.3"N 5°11'01.4"E
Het adres voor de brieven is ons nog niet meegedeeld, maar deze mag u in u mail
verwachten zodra wij hem weten!
INSCHRIJVEN
Inschrijven doe je met de volgende link:
https://forms.gle/3fwVLGgkDzae2TxJA
Vul de form in en betaal het bedrag van 155 euro op de rekening BE47 7360 1974 1180, en
je bent ingeschreven voor het kamp !!
De kampprijs is wat gestegen in vergelijking met andere jaren, dit omdat het leven duurder is
geworden. Als je het niet ziet zitten om deze som in 1 keer te betalen, kan je ons gerust
contacteren en maken we een betalingsplan. Er is ook nog steeds een kortingstarief als je 3
of meer kinderen hebt die op kamp gaan. Meer info hierover vind je in het algemeen bericht!
Het is ook belangrijk dat jullie de medische fiche nakijken of invullen. Dit gebeurt vanaf nu
volledig online, meer info in het algemene bericht. Het invullen/nakijken moet voor 10 juli
gebeuren.
VERTREK
We vertrekken met de fiets vanop het rakkersveld. We spreken af om 8:30, zorg dat je in
orde en op tijd bent!! Het is ook zeer belangrijk dat je een fiets hebt waarvan de remmen
goed werken. Een fluovestje en helm zijn eveneens verplicht!! Anders kan je niet mee!
EINDE KAMP
Het kamp eindigt op 26/07 om 12:00. U kan niet met de auto op het kampterrein, het
wegje is te smal en te slecht. We vragen jullie dus ergens in de buurt een plaatsje te zoeken
en vervolgens te voet naar het terrein te komen. We laten in de loop van het kamp zeker nog
weten waar dat juist kan en wat het gemakkelijkste is, want dit kunnen we nu nog niet
meedelen.
Er wordt verwacht dat je de bagage en fiets van je zoon/dochter kan meenemen, indien dit
niet zou lukken mag je ons verwittigen en zoeken we samen naar een oplossing.
Er zal middageten voor ouders en leden voorzien worden voor zij die dat willen.
BAGAGE
De bagage zal meegenomen worden door de jonggiver ouders, die dat willen doen. De
namen en contactgegevens van de ouders laten wij jullie weten via mail, dus hou deze zeker
in het oog.
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 dit jaar weer mogen overnachten en twee dagen gaan
fietsen, moeten jullie voorzien zijn van slaapgerief (slaapzak volstaat).
• helm en fluovest (aandoen) VERPLICHT
• een reserve binnenband, voor moest je toch pech hebben VERPLICHT

•
•
•
•
•
•
•

drinkbus
lunchpakket voor ‘s middags
zonnecrème
regenjas
slaapzak
wat lekkers voor onderweg
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 MEENEMEN
• Verkleedkleren: neem kleren en attributen mee die bij je beroep horen. (het beroep
dat je in deze rommelpot hebt gekregen)
• Ingevulde medische fiche. Deze moet online ingevuld worden, 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
• Een beetje zakgeld voor tijdens drie-daagse
• BONUS: Wat mooiere kleren, die scouts bestendig zijn, voor het personeelsfeest!!
(kampvuur)
•

Een volledige meeneemlijst bevindt zich achteraan deze rommelpot

ZEKER THUIS LATEN
• Snoep (de fourage voorziet eten)
• Alcoholische dranken
• Elektronica (smartphone, 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.
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.
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Wat neem je zoal mee op kamp
▪

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

▪

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

▪

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

▪

NIET MEENEMEN
o Gsm, iPod, andere elektronica, drugs, snoep, (zak)messen, horloges of andere
waardevolle voorwerpen

Indien uw kind specifieke medicatie moet nemen, gelieve dit dan nog even te vermelden
bij één van de leiders bij vertrek!

