
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 3/10/2017 – 17/10/2017, 52ste jaargang, nr. 2 
Verschijnt 2 maal per maandag 
(maar niet in juli en augustus) 

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



 

 

Algemeen bericht groepsploeg@krikobea.be 

Sander Medart   0474/217.216   sander.medart@krikobea.be 

Maarten Lambeets   0471/377.604  maarten.lambeets@krikobea.be 

Willem Reynders   0474/198.806  Willem.reynders@krikobea.be 

Arne Maja    0470/505.878  arne.maja@krikobea.be  

 

Dag allemaal! 

 

Onze startdag is nog maar net voorbij en er staan al enkele nieuwe evenementen op de agenda! 

Hierover staat verder alle info. Eerst nog enkele belangrijke zaken. 

 

MET DE AUTO? 

Aangezien het niet mogelijk is om tweerichtingsverkeer aan te sturen aan het rakkersveld zelf, vragen 

wij u om te parkeren op de parking van de Lidl zoals hieronder aangeduid op de kaart. 

 

 

INSCHRIJVEN 

Tijdens en na het infomoment zal er de mogelijkheid zijn om uw kind in te schrijven voor het 

komende jaar. Leden die voor de eerste keer komen moeten zich registreren via onze website : 

www.krikobea.be en daarna onderstaand bedrag storten. Voor leden die vorige jaren reeds lid waren 

volstaat het om het lidgeld te storten op onderstaand rekeningnummer. 

Lidgeld: 45 euro 

Rekeningnummer: BE 02 7340 1000 3840 

Vermeld steeds “Naam”, “Voornaam” en “Tak” bij de omschrijving. 
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FINANCIËLE TEGEMOETKOMING 

   Iedereen kan op een financiële tegemoetkoming rekenen van je mutualiteit. Met deze attesten kan 

je een deel van je inschrijvingsgeld, betaling van het kamp terugvorderen van uw mutualiteit. 

Hiervoor doe je het volgende: 

Druk het formulier af dat je terugvindt op de site van uw ziekenfonds. Kom vervolgens met dat 

formulier tot bij de groepsleiding om de rest te laten invullen. Daarna kan je het formulier 

terugbezorgen aan je mutualiteit. 

 

MEDISCHE FICHES 

De individuele steekkaart of medische fiche is het formulier waarop jullie de persoonlijke, sociale en 

medische gegevens van je kinderen die lid zijn van de scouts invullen. Dankzij deze formulieren kan 

de leidingsploeg vlot communiceren en actie ondernemen tijdens een eventuele noodsituatie. 

Medische fiches zijn dus van groot belang voor het welzijn van je eigen kinderen!! 

Er zijn 2 manieren om je medische fiche in te vullen. 

Ten eerst kan je op onze site (www.krikobea.be) het formulier terugvinden. Dit kan je dan bij de 

eerstvolgende vergadering aan de leiding geven. Of ja kan het terugvinden op 

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

Het alternatief is dat je de medische fiche van je kind online invult. Hiervoor heb je het lidnummer 

van je kind nodig (nieuwe leden krijgen hun lidkaart in de loop van het jaar). Voor meer uitleg kan je 

terecht bij de groepsleiding en op https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/individuele-

steekkaart. 

 

WINKELTJE 

Vorige zondag was ons winkeltje open en kon je kledingstukken kopen/bestellen. U zal hierover nog 

gecontacteerd worden wanneer deze aankomen. Wens je toch nog een Kriko-Bea pull of enkele 

tekens aan te kopen? Vraag het dan gerust aan 1 van de verantwoordelijken of stuur ons een mailtje. 

 

INSTAGRAM 

Heeft u het al gezien? Sinds heden kan u ons ook terugvinden op Instagram onder de naam: 

“scoutskriko.bea”! Hier mag u elke week leuke nieuwe foto’s verwachten! Heb je liever dat je kind 

niet op foto’s komt te staan? Vergeet dit dan niet aan te duiden op de medische fiches. Gebeurt het 

toch? Laat ons zo snel mogelijk iets weten zodat wij de foto’s kunnen verwijderen van sociale media. 

 

GROEPSFEEST 

Elke 2 jaar organiseren wij met de scouts een toneelstuk. Hiervoor zoeken wij telkens ouders die 

graag een handje willen helpen met het maken van kostuums, decor, … Heb je hiervoor interesse of 

wil je graag nog wat extra uitleg? Spreek dan gerust iemand van de leiding aan of stuur ons een mail. 

 

RESTAURANTDAGEN 
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Elk jaar organiseren we ook de restaurantdagen. Hierbij is iedereen een heel weekend welkom om te 

komen proeven van Kriko-Bea’s beste kookkunsten! Hierdoor kunnen we onze kas wat spijzen voor 

de aankoop van nieuw materiaal. Hiervoor zoeken wij ieder jaar steeds mama’s en papa’s die ons 

graag een handje willen helpen in de keuken, of voor het uitdenken van nieuwe superlekkere ideeën. 

Bent u geïnteresseerd? Dan kan u ons altijd mailen.  

 

DATA OM NIET TE VERGETEN 

WAFELBAK(6,7,8 oktober) Komend weekend gaat ons jaarlijks wafelbakweekend door. Hierbij bakken 

onze Givers een heel weekend lang de lekkerste wafels van het land! Daarmee kunnen ze dan het 

komende jaar superleuke activiteiten gaan doen en een mega kamp beleven. Heb je zin in een 

lekkere wafel? Of wil je graag de scouts steunen? Of misschien gewoon die zalige geur van 

versgebakken wafels opsnuiven? Kom dan zeker langs in onze oude lokalen (Oude Veste straat 6) of 

loop wat rond in Tienen dan zal je ons zeker ook tegenkomen! 

 

HALLOWEENFUIF(28 oktober) Deze legendarische fuif is toegankelijk voor jong en oud! Telkens 

worden de beste lokale Dj’s uitgezocht door de Jin voor een onvergetelijke avond! Wens je meer 

info? Kijk dan zeker eens op onze Facebookpagina. Deze fuif dient ter sponsoring voor de Jin hun 

buitenlands kamp.  

 

 

Vriendelijke scoutsgroeten! 

De groepsploeg 

  



 

 

 Kapoenen   kapoenenleiding@krikobea.be 

 
Sigrid Lenaerts   0470/527.003 sigrid.lenaerts@krikobea.be 

Charlotte Leonard   0470/051.914 leonard_charlotte@hotmail.com 

Tom Reynaerts    0498/034.256 tom.reynaerts@krikobea.be 

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

Rik Vanhemelryck   0487/304.557 rik.vanhemelryck@krikobea.be  

Alexander De Klerck   0478/745.686 Alexander.deklerck@krikobea.be 

 

 

Dag lieve kapoenen,  
 
 
“Potjandorie onze koeken zijn gestolen !!!!” zei de kapoenenleiding 
vorige zondag in koor.  De dief had de koeken ergens begraven op het 
rakkersveld maar waar? Om daar achter te komen speelden we een kei 
leuk ganzenbord spel. Iedereen deed heel hard zijn best om de 
opdrachten te doen slagen, applaus aan je zelf! Hierdoor hebben we 
een schatkaart kunnen bemachtigen die ons naar de koek’skes bracht. 
Scout had de kaart vast en stuurde deze laatste opdracht in goed 
banen. HMMMMMMM heerlijk die lekker American cookies !  Dat 
hebben wij goed gedaan maatjes !!!!  
 
Zondag 15 oktober is het een speciale scouts vergadering, genaamd “Breng – je – vriendje – 
mee – vergadering”. Dit wil zeggen dat elke kapoen een vriendje (6-8 jaar) mee neemt naar 
de scouts. De leiding heeft al veel leuke spelletjes voorzien voor die bijzondere dag. Zo 
kunnen jullie vrienden ook eens zien hoe leuk het is bij de kapoenen van scouts Kriko Bea.  
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Hebben jullie ook die kriebels in jullie buik ? Kriebels door niet te kunnen wachten tot het 
zondagnamiddag is ? Ken je dat gevoel ? Wel, de komende zondagen worden avontuurlijker 
dan ooit! Zet jullie schrap voor meer kapoenenavontuur want nog enkele nachtjes slapen en 
het is weer zover. De leiding kan niet wachten om jullie terug te zien. 
 
Tot zondag vrienden 
Groetjes van,  
 
 

     

 

 

 

AGENDA : 

• Zondag 8/10 : vergadering van 14u00 tot 17u30 

 

• Zondag  15/10 “breng – je – vriendje – mee – vergadering “ van 14u00 tot 17u30 

 

• Zondag  22/10 : vergadering van 14u00 tot 17u30 

 

Kapoenen agenda doorheen het jaar : 

• 1e weekend : zaterdag 18/11 – zondag 19/11 

• Schaatsen : vrijdag 8/12 

• Kerstfeestje : vrijdag 15/12  

• 2e weekend : vrijdag 11/02 – zondag 13/02 

• Restaurantdagen : zaterdag 17/03 – zondag 18/03 

• Groepsfeest : zaterdag 24/03 

• 3e weekend : vrijdag 127/04 – zondag 29/04 

• Laatste vergadering : zondag 27/06 

 

  



 

 

Welpen   welpenleiding@krikobea.be 

Shere Khan   0494/796.755 arne.maja@krikobea.be  

Marala    0471/435.843 lara.jonniaux@krikobea.be  

Baloe    0471/340.261 Kalina.parthoens@krikobea.be 

Rikki-tikki-tavi   0478/196.611 nele.medart@krikobea.be  

Raksha    0486/718.945 nele.vanderleyden@krikobea.be 

Akela    0493/657.773 cis.vanroosbroeck@krikobea.be  

Dag allerliefste welpjes! 

Onze tweede vergadering van dit jaar is achter de rug, maar gaan we zeker 

nooit vergeten! Ook al wou de zon niet mee komen spelen, hebben we ons te 

pletter geamuseerd. Jaja… zet jullie maar schrap, want zo een geweldige 

vergaderingen gaan er het hele jaar door komen! 

Jullie hebben dankzij de supergoede samenwerking met jullie fietsbandmaatje 

allemaal kunnen ontdekken in welk nest jullie zitten. Schraap die keeltjes al 

maar goed, want we willen jullie nestkreten kunnen horen tot in China! 

Hier kunnen jullie nog eens zien bij welke coole welpenvrienden jullie 

samenzitten. ☺ 

BLIJGEEL VUURROOD GRASGROEN SNEEUWWIT 

Nestleiders 

Warre 
Jonah 

Nestleider 

Axelle 
Nestleider 

Jules 
Nestleider 

Hugo 

Joshka 
Nell 

Gitte L. 
Linde 

Gitte V. 
Fran 
Tuur 
Jack 

Louise 
Arthur 
Senne 

Obi 
Luca 

Elijas 
Alexia 
Dries 
Ward 
Staf 

 

Tot volgende week, stoere welpen! 

PS: hou het weekend van vrijdag 20 oktober tot zondag 22 oktober al vrij voor 

ons eerste welpenweekend! 

AGENDA 

Zondag 8 oktober: gewone vergadering (14u00-17u30) op het Rakkersveld 

Zondag 15 oktober: gewone vergadering 

20 tot 22 oktober: welpenweekend! 
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Jonggivers   jonggiverleiding@krikobea.be 

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

Emma Reynders   0477/322.314 emma.reynders@krikobea.be  

Lode Reynders    0470/439.473 lode.reynders@krikobea.be 

Rob Vandecruys   0483/190.986 rob.vandecruys@krikobea.be 

Elijas Van Hemelryck   0491/930.909 elijas.vanhemelryck@krikobea.be 

Willem Reynaerts   0470/345.026 willem.reynaerts@krikobea.be  

 

Hey cuties,  

Alles goed met jullie? (haha jullie kunnen niet antwoorden 😊) Met mij (en waarschijnlijk de 

rest van de leiding) wel 😉 Jaja het was weer een zalige activiteit, al zeg ik het zelf. Nu jullie, 

diegene die er waren, de patrouilles weten kan het jaar echt beginnen!!! Ik heb er al zin in! 

Zoals jullie tijdens de activiteit gehoord hebben heb ik iets extreem spannend meegemaakt. 

Maar ja jullie weten nog niet het hele verhaal. Bij deze ga ik dus proberen het hele verhaal 

op 1 bladje te krijgen.  

Dus het begon allemaal op die ene vrijdag, laat in de avond. Ik ging dus naar het rakkersveld 

om 1 of ander werkje te doen… De poort was nog toe dus ja logisch dat ik die open deed. 

Terwijl ik hem aan het openen was hoorde ik al vreemde geluiden, precies kippen of 

konijnen. Ik weet het niet meer zo goed maar alleszins het was vreemd en eerlijkgezegd was 

ik een beetje bang, maar ssssst niet door vertellen 😉 toen ik eindelijk de poort open had 

gekregen en mijn fiets tegen de muur had gezet zag ik iets in het midden van het grasveld. Ik 

was kei nieuwsgierig dus ik ging er naar toe… terwijl ik er naartoe ging werd het vreemde 

geluid steeds luider en luider… toen ik net voorbij de goal was zag ik iets, het had een 

vreemde vorm… ik ging nog dichter… het leek, het leek, het leek op… Een kudde maar een 

vreemd kudde, het was een kudde konijnen. Ze waren met een stuk of 10.  Ik dacht: “wat is 

dat hier seg!” Maar ze waren kei schattig dus ik besloot om ze mee naar huis te nemen nadat 

ik men  werk op het rakkersveld had gedaan. Toen ik naar binnen wou gaan bleven ze me 

volgen. Langs de ene kant vond ik het leuk en schattig maar langs de andere kant begon ik 

ook wat bang te worden, want ja het waren wilde konijnen hé. Toen ik net de deur binnen 

ging begonnen ze echt razend snel naar de deur te lopen om ook binnen te geraken. Ik deed 

zo snel als ik kan de deur toe! Ik was veilig! Toen ik met men werkje bezig was hoorde ik 

plots geklop op de ruit… Ik deed voorzichtig het gordijn open om te zien wie het was en het 

waren de konijnen… maar ze leken niet meer zo schattig… ze leken eerder boos, 1’tje had 

zelf een kroon op en een baseball bat uit het materiaal kot gepikt… ik was boos! Ik ging naar 

buiten om me kwaad te maken maar ineens waren het geen 10 het waren er 1000! Ik moest 

er zo snel mogelijk weg… 

Wordt vervolgd 

Tot snel,  

Anoniem x 
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Agenda 

Zondag 8 oktober: de megageweldige zondagachtoktobervergadering! Wat is hier zo 

geweldig aan dan? Kom van 14u tot 17:30 naar het Rakkersveld en zie het zelf 😉 

Zondag 15 oktober: breng-je-vriendje-mee-vergadering. Het wordt hier druk want alle 

leiding en leden nemen een (of meer) vriendje(s) mee.  

Zondag 22 oktober: breng-je-vriendje-nog-eens-mee-vergadering. Nog is? Jazeker, alle 

vriendjes die het vorige week supertof vonden (of een beetje tof) zijn nog eens welkom! Alle 

andere weken zijn ze dat natuurlijk ook maar we willen het toch eens speciaal vermelden. 

Datums om vrij te houden: 

17-19 november: Belofteweekend   22 december: kerstfeestje                                  

24 maart: Groepsfeest     9-11: februari: 3de jaarsweekend       

21-22 april: Jongi5’l 

 

 

  



 

Givers      giverleiding@krikobea.be 

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

Veronique Avermaete   0471/076.150 veronique.avermaete@krikobea.be 

Guus Nagels    0494/707.796 guus.nagels@krikobea.be 

Niels Bergmans   0496/715.801 niels.bergmans@krikobea.be 

 

Beste Givers, 

 

Nu het scoutsjaar toch al 3 weken bezig is, is het tijd voor het eerste weekend namelijk het 

wafelbakweekend. De tweede- en derdejaars zijn ondertussen al wel beken met dit weekend maar 

voor de eerstejaars zullen we even opsommen wat ze kunnen verwachten op het wafelbakweekend. 

 

De fantastische smaak van wafels gebakken op Kriko-Beaanse wijze 

Kleren die helemaal doordringt zijn met de geur van wafels 

Mensen die slechte excuses maken om geen wafels te moeten komen 

Eventuele brandwonden bij onvoorzichtige Givers 

Het gevoel dat je geen wafels meer wilt zien voor de komende 5 maanden 

Je mag deelnemen aan het laatste weekend dat gehouden wordt in onze oude lokalen 

En nog veel meer … 

 

En dit allemaal om wat centjes in de kas te krijgen om een geweldig jaar te hebben.  

 

Omdat jullie ook met geld gaan moeten werken en om jullie bezig te houden tot vrijdag geef ik jullie 

ook dit raadsel nog mee: 

 

3 mannen boeken een hotelkamer. Deze kost 30 EURO.  

Ze betalen elks 10 EURO. Na een tijdje beseft de hoteleigenaar dat de kamer maar 25 EURO kost en 

hij geeft de piccolo de opdracht om de 5 EURO die te veel was aangerekend terug aan de 3 mannen te 

bezorgen. Hij geeft de piccolo 1 muntstuk van 2 EURO mee en 3 muntstukken van 1 EURO. Nu beseft 

de piccolo dat hij 5 euro niet door 3 kan delen en hij besluit om het muntstuk van 2 EURO in zijn eigen 

zak te steken. Boven aangekomen geeft hij de 3 mannen elks 1 EURO. 3*9 EURO (10 EURO - 1 EURO) 

= 27 EURO en 27 EURO + 2 EURO (die de piccolo in z'n zak had gestoken) = 29 EURO, waar is nu die 

resterende euro naartoe? 

 

Praktische info voor het wafelbakweekend: 

 

We starten vrijdagavond om 19 uur (zorg ervoor dat je al gegeten hebt) aan het PC’ke en eindigen 

zondagmiddag om 12 uur 

Breng als het kan een wafelijzer mee 

Zoals elk weekend neem je matje, slaapzaak, propere kleren, … mee 

Het weekend kost 20 euro 

Betaal ook je lidgeld voor het weekend anders ben je niet verzekerd 

 

Agenda: 

 

6-8 oktober: Wafelbakweekend (zie hierboven) 

15 oktober: gewone vergadering 

22 oktober: gewone vergadering 

(28 oktober: de Jin organiseert hun jaarlijkse Halloween fuif die dit jaar zal doorgaan in de manege, 

iedereen welkom) 
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Jin     jinleiding@krikobea.be 

 
Femke Parthoens   0471/198.093 femke.parthoens@krikobea.be 

Fien Vandekerchove   0479/935.241 fien.vandekerchove@krikobea.be 

Wout Vandecruys   0483/319.772 wout.vandecruys@krikobea.be 
 

Jooow liefste jinnertjes, 

 

We zijn al volop in de weer met de Halloweenfuif. Ook hebben het genoegen gehad om op een 

modeshow te werken. Dit weekend wordt het ook weer druk, deze keer geen sexy dames in lingerie 

maar wel blinkende glazen die staan te wachten om afgewassen te worden! 

Wist je datje: Jin is een Japanse jongens- en meisjesnaam. Het betekent `uitmuntend’! 

Hier is nog een verloren gelopen dame 

 

 

Doei! 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(zoek de v) 

 

AGENDA: 

Zie sociale media 
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