
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 1/10/2018 – 15/10/2018, 53ste jaargang, nr. 3 
Verschijnt 2 maal per maand 
(maar niet in juli en augustus) 

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



 

Activiteitenkalender 

12-14 oktober Wafelbakweekend Givers Rakkersveld 

27 oktober Halloweenfuif Jin Manege 

31 oktober Kriko-Bea op de Halloweenbraderie Leuvensestraat 

23-25 november Groepsweekend De Winner 

7 december Schaatsen Haasrode 

23-24 maart Restaurantdagen Rakkersveld 

26-28 april Stapweekend Ardennen 

11 mei Rakkersveld Quiz Manege 

 

 

Verjaardagen 

6 oktober Willem Pittomvils Givers 

6 oktober Mathilde Reynders Givers 

11 oktober Tom Reynaerts Leiding 

12 oktober Arne Scheys Welpen 

15 oktober Nele Vanderleyden Leiding 

17 oktober Jente Pittomvils Jonggivers 

18 oktober Dries Peetermans Welpen 

21 oktober Hugo Lefebvre Jonggivers 

22 oktober Fien Hendrickx Welpen 

24 oktober Willem Reynaerts Leiding 

27 oktober Milan Vandeput Leiding 

28 oktober Ferre Holsbeeks Kapoenen 
 

  



 

 

 

Algemeen bericht groepsploeg@krikobea.be 

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

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

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

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

 

 

Hallo iedereen, 

De eerste scoutsvergaderingen zijn achter de rug, onze ledenaantallen zitten in de lift, tal van nieuwe 
activiteiten zitten in de pijplijn en aan de grenzeloze motivatie van onze leiding komt maar geen einde! 
Lees in het Algemeen Bericht de belangrijkste scoutszaken. 

Parkeren 

Aangezien het niet mogelijk is om tweerichtingsverkeer aan te sturen in de Torsinweg, is het niet 

toegestaan om te parkeren op het Rakkersveld. Fietsenstalling is er wel op het Rakkersveld 😉 

 

Activiteiten 

Van 12 tot 14 oktober 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 megakamp 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 lokalen of loop dat weekend wat rond in Tienen dan zal je ons zeker ook 
tegenkomen! 

Op vrijdag 19 oktober is het Dag van de jeugdbeweging. Op deze dag gaan alle leden van een 
jeugdbeweging in uniform naar school. En onze scouts mag zeker niet onderdoen voor de Chiro of KSA! 
Dus doe op deze vrijdag allemaal jullie hemd/pull/das aan. 

Op 27 oktober gaat onze jaarlijkse Halloweenfuif door. 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? jinleiding@krikobea.be of binnenkort op onze Facebookpagina.  

Op 31 oktober hebben we met onze scouts een stand op de Halloweenbraderie in de Leuvensestraat. 
Meer info hierover later! 

 

Inschrijven  

Tijdens en na het infomoment op 23 september 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/lidworden/ 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” in de vermelding. 
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Verminderd lidgeld 

Aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben, biedt Scouts en Gidsen Vlaanderen de mogelijkheid 
om het verminderd lidgeld (10 euro) te betalen. Zowel leden als leiding kunnen daar een beroep op 
doen. Ouders kunnen zelf de vraag stellen aan de groepsleiding. 

Scouts en Gidsen Vlaanderen wil daarmee een krachtig signaal geven: we willen dat kinderen en 
jongeren uit (kans)arme gezinnen kunnen meedoen aan het spel van scouting. Het verlagen van 
financiële drempels is daarbij een eerste stap.  

 

Financiële tegemoetkoming van de mutualiteit 

Verschillende mutualiteiten betalen, tot een bepaald bedrag, de kosten van een jeugdbeweging terug. 
Meestal is dit een bepaald bedrag dat je kan gebruiken om de inschrijvingskosten, weekendkosten en 
kampkosten te verlagen. Indien je hiervan gebruik wilt maken moet je het juiste formulier bij je 
mutualiteit aanvragen en die ingevuld aan de groepsploeg terugbezorgen. 

 

Individuele steekkaart 

De individuele steekkaart (of vroeger medische fiche) is het formulier waarop de ouders van hun 
scoutsleden jaarlijks de persoonlijke, sociale en medische gegevens van hun kind invullen. Dankzij deze 
informatie kan de leidingsploeg van je kind op een veilige en juiste manier reageren in een 
noodsituatie. Er zijn 2 manieren om de medische fiches in te vullen:  

- Op papier: u vindt ze op https://www.krikobea.be/forum/rp/000000/Steekkaart.pdf of 
achteraan deze rommelpot. Deze moet per kind afgedrukt worden, volledig ingevuld zijn en 
aan de leiding bezorgd worden. Er zullen ook exemplaren klaarliggen op 23 september.  

- Digitaal: leden (of hun ouders) kunnen zelf een login aanmaken op de Groepsadministratie 
en de medische fiche online invullen. Enkel leiding en de leden zelf kunnen zo die informatie 
raadplegen. Meer info: 
www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2015.09.21_handleiding_ouders_steekkaa
rt.pdf  

 

Scoutskleren en winkeltje 

Op zondag 7 oktober zal er de mogelijkheid zijn om uniformen te passen en te bestellen. Op andere 
dagen kan u een van de leiding hiervoor aanspreken na de vergadering. Of u kan gaan winkelen in de 
scoutsshop: Hopper. 

Jonggivers, Givers en Jin moeten een hemd en das dragen. Voor Kapoenen en Welpen raden we een 
hemd af aangezien ze hier snel uitgroeien. Een scoutspull raden we wel aan. 

Aankopen in ons winkeltje kunnen betaald worden op onze rekening BE 02 7340 1000 3840. 

Kostprijs: 

• Scoutsdas: 12 euro 

• Trui Kriko-Bea kindermaat: 15 euro 

• Trui Kriko-Bea volwassenenmaat: 20 euro 

• Scoutshemd kindermaat: 35 euro 

• Scoutshemd volwassenenmaat: 38 euro 

• Korte broek of scoutsrokje kindermaat: 33 euro 

• Korte broek of scoutsrokje volwassenenmaat: 40 euro 

• T-shirt Scouts&Gidsen Vlaanderen kindermaat: 14,50 euro 

• T-shirt Scouts&Gidsen Vlaanderen volwassenenmaat: 16,90 euro 
 

https://www.krikobea.be/forum/rp/000000/Steekkaart.pdf
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2015.09.21_handleiding_ouders_steekkaart.pdf
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2015.09.21_handleiding_ouders_steekkaart.pdf


 

 

Rommelpot en nieuwe website 

U hebt het misschien al gemerkt: onze website is vernieuwd. De link blijft hetzelfde: www.krikobea.be 
Hierdoor is er een kleine verandering in verband met de rommelpotten. Als u vanaf nu de rommelpot 
wil ontvangen moet u op de website gaan naar “Newsletter” en daar uw e-mailadres toevoegen. U 
krijgt hier een bevestigingsmail van. Alle e-mailadressen die vorig jaar al de rommelpot ontvingen zijn 
al toegevoegd, in dat geval hoeft u dus niets te doen. Als u bijvoorbeeld nog een extra e-mailadres zou 
willen toevoegen, kan u daar ook terecht. 

 

Scoutsgroeten, 

Arne, Femke, Milan en Sander 
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 Kapoenen   kapoenenleiding@krikobea.be 

 
Petro                                                     0470/439.473  lode.reynders@krikobea.be  

Gigi                                                        0470/527.003 sigrid.lenaerts@krikobea.be  

Nala                                                       0488/870.654  nele.vanderleyden@krikobea.be  

Rikki                                                       0468/202.994   sara.vandeput@krikobea.be 

Toto                                                       0472/031.561  kobe.bergmans@krikobea.be 

 

Hey allerschattigste kapoentjes 

 

De vorige 2 zondagen waren wij als leiding super blij om zoveel nieuwe gezichtjes te zien die 

samen met ons kwamen ravotten. Voor de nieuwe kapoentjes was het waarschijnlijk ook 

een beetje wennen omdat het een hele nieuwe omgeving was maar we zijn er zeker van dat 

er al veel nieuwe vriendjes zijn gemaakt. We hebben er zeker en vast van genoten dat jullie 

met zoveel waren en altijd super goed meededen met al onze super coole spelletjes. 

 

Hopelijk hebben jullie ons (en onze namen 😉) ook al een beetje beter leren kennen. Maar 

daar twijfelen we eigenlijk niet aan na de supertoffe vergadering van 2 weken geleden 

waarbij we (ondanks het slechte weer) allemaal coole spelletjes hebben gespeeld om tips te 

verzamelen over de leiding. 

 

We hopen ook dat jullie van het ladderspel hebben genoten van afgelopen zondag. Hierbij 

moesten we elkaar uitdagen en samen spelletjes spelen om hoger op de ladder te geraken. 

Hierbij hebben jullie hopelijk ook elkaars namen wat beter weten te onthouden. Maar geen 

nood als dat niet zo is (de leiding kent ze ook nog niet allemaal) er komen nog genoeg 

vergaderingen waarbij jullie ze wel kunnen leren kennen! 

 

Tot volgende week!!! 

Nala, Toto, Gigi, Rikki en Petro 

 

Agenda: 

7 oktober: Gewone vergadering  

14 oktober: Gewone vergadering 

19 oktober: Dag van de jeugdbeweging 

3-4 november: Ons eerste weekend! Meer info volgt later! 
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Welpen   welpenleiding@krikobea.be 

Jacala                0468/283.402 milan.vandeput@krikobea.be  
Baloe                          0471/340.261Kalina.parthoens@krikobea.be 

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

Bagheera                                 0498/034.256 tom.reynaerts@krikobea.be  

Kottick                                    0491/886.721jakob.vanhemelryck@krikobea.be 

 

 

 

Haaallooooo welpen! 

We hebben nu al 2 vergaderingen gedaan. Eerst was er 

de startdag,  maar het regende superhard. De leiding 

begon al bang te worden dat jullie niet zouden durven 

komen. Maar jullie zijn natuurlijk allemaal stoere welpen 

en lieten jullie niet afschrikken door een beetje regen. 

(Wij zijn de Chiro niet). Jullie kwamen met superveel en 

we moesten al op elkaar gaan zitten om in het lokaal te 

passen. 

Deze zondag was er dan de gekkehoeden vergadering. En we 

hebben de gekste hoeden gezien. Ze zagen er bijna even gek 

uit als deze gekke hoeden. 

Ook de volgende weken staan er leuke vergaderingen te 

wachten. Een van deze vergaderingen is de breng-je-

vriendjes-mee vergadering. Dus begin maar al met zoeken naar iemand die je kan 

meebrengen. Vraag aan je klasgenootjes, vrienden van een andere hobby, buren, neven 

en nichten,… Tot dan! 

Groetjes van Bagheera,Baloe,Kottick,Rikki-tikki-tavi en Jacala 

 

Foto’s:  Dit jaar hebben we een fotoalbum van de welpen. Hier zullen regelmatig foto’s in verschijnen 

van onze vergaderingen en weekends. Je vindt het hier: 

https://photos.app.goo.gl/WwfwohCc4imPDrMx6 

 

Medische fiches: Wij hebben nog steeds heel wat medische fiches nodig! Meer info in het algemeen 

bericht. 
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Agenda 

Zondag 7 oktober: vind-je-nest-vergadering. Jullie komen op deze supercoole vergadering eindelijk te 

weten in welk nest jullie zitten. Van 14:00-17:30 op het Rakkersveld. 

Zondag 14 oktober: Breng-je-vriendjes-mee vergadering.  Breng allemaal een vriendje of 

vriendinnetje mee op deze zondag. Van 14:00-17:30 op het Rakkersveld. 

Vrijdag 19 oktober: Dag van de jeugdbeweging. Op deze dag gaan alle leden van een jeugdbeweging 

in uniform naar school. En onze scouts mag zeker niet onderdoen voor de Chiro of KSA! Dus doe op 

deze vrijdag allemaal jullie scoutspull (en das) aan. 

Zondag 21 oktober:  Legervergadering. Afspraak aan het Rakkersveld, van 14:00 tot 17:30. Ingerukt, 

Mars! 

 

 

Datums om in het oog te houden: 

 

• 23-25 november: Groepsweekend 

• Vrijdag 21 december: kerstfeestje 

• 22-24 februari: Belofteweekend 

• 17-19 mei: 3de weekend 

• Kamp: coming soon 

  



 

 

Jonggivers   jonggiverleiding@krikobea.be 

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

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

Charlotte Leonard   0470/051.914 leonard_charlotte@hotmail.com 

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

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

 

Jooow jonggivers, 

September is al voorbij, maar wat was het leuk! Jullie hebben de nieuwe leiding al leren 

kennen en zijn natuurlijk superblij. Het gaat een topjaar worden met veel leuke spelletjes. 

Nu is het tijd voor oktober en deze maand heeft ook wat in petto voor ons. Als we aan 

oktober denken, denken we meteen aan Halloween. Bedenk al maar als wat jullie je gaan 

verkleden, iets waar iedereen bang van heeft.  

 

 

Het is ook de maand waar we de patrouilles gaan bekendmaken, ook al iets om naar uit te 

kijken.  

Alhoewel jullie nog te jong zijn om te gaan stemmen, is het ook de maand van de 

verkiezingen. Nog even en al die gekke bordjes langs de straat mogen weg. Wie weet wordt 

jullie ex-leider Elijas wel burgemeester! 

Vergeet jullie niet in te schrijven voor de scouts en het geld over te schrijven. Meer info 

vinden jullie in het algemeen bericht. Breng ook zeker de medische fiche mee naar de 

scouts! 

 

AGENDA: 

7 oktober: bij-wie-zit-ik-in-de-patrouille-vergadering van 14u tot 17u30 

14 oktober: wordt-Elijas-burgemeester?-vergadering van 14u tot 17u30 

19 oktober: dag van de jeugdbeweging, DE dag om met jullie scoutshemd naar school te 

gaan! 

21 oktober: breng-je-vriendje-mee vergadering van 14u tot 17u30!! Neem jullie leukste 

vriendin, vriend, buurjongen… mee naar de scouts. 
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Givers      giverleiding@krikobea.be 

 
Arne Maja    0470/505.878  arne.maja@krikobea.be 
Emma Reynders   0477/322.314 emma.reynders@krikobea.be 

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

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

 

 

Beste Kiddo`s 

Zoals beloofd zal deze rommelpot over de mysteries gaan die verborgen zitten vlak onder de onze 

eigen huid. Bij deze waarschuwen wij jullie graag even dat onderstaande foto (Die je nu toch al 

gezien hebt) niet geschikt is voor gevoelige kijkers. Kan je er niet tegen? Stop dan maar met de 

scouts! 😉 

 

Zoals jullie allemaal kunnen zien op bovenstaande (zeer realistische) afbeelding valt er eigenlijk niet 

heel veel te zien wanneer je iemand zijn gezicht verwijderd op wat bloed, pezen en spieren na. 

Aangezien niemand van ons een diploma geneeskunde bezit kunnen we jullie daar niet veel 

vertellen. We kunnen echter wel besluiten dat iedereen er vanbinnen hetzelfde en lelijk uitziet! Dus 

jonge mannen en vrouwen: Op zoek naar een nieuw lief? Vergeet de binnenkant en ga voor het 

uiterlijk!  

Tot zover de wijze raad van jullie giverleiding *Drops the mic* 

WAFELBAK 

Zoals elk jaar opnieuw bakken we een weekend lang wafels om zo extra centjes te verdienen voor 

activiteiten door het jaar/kamp. Hoe beter we verkopen = hoe meer activiteiten/misschien eens iets 

echt echt echt nice doen! Hoor zeker ook eens rond bij je vrienden om ze wat wafels te verkopen!  

Het weekend gaat door op het Rakkersveld, vergeet zeker je fiets, wafelbakijzer (zonder deze 

geraken we niet ver), slaapzak, matje, kleren, toiletzak en verkoop/wafelbak skills niet! Smartphone 

mag je voor 1 keer ook eventueel meebrengen. 

AGENDA: 

7 okt.: vergadering van 14u-17u30 

12-14okt.: Wafelbakweekend: Start: vrijdag 12 okt. 19u30/ einde: Zondag 14okt. 14u00. Als je een 

fiets hebt is dat superhandig om je snel te verplaatsen in de stad! Wafelijzers zijn ook altijd welkom.  

19 okt.: Dag van de jeugdbeweging. Als je je hemd die dag draagt kan je gratis ontbijt krijgen op 

Heldenland. 

21 okt.: vergadering van 14u-17u30 
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Jin     jinleiding@krikobea.be 

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

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

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

 

Liefste schatjes, 

 

Vandaag zijn we blij want onze schoenen, sandalen en petjes zijn zwart. 

Boterham schimmel ebola is niet lekker maar deze ajuin stinkt naar Wout. 

Roos is Vero of blauw is smurf. 

Guus heeft niks. 

Komkommers en wortelen zijn fruitmand maar loopstok sport slapen. 

  

Zo mogen we de rommelpot spijtig genoeg niet schrijven  

  

Oeleboele was zeer nice! Iedereen was een scheef de ene iets schever dan de andere (Guus). 

Zeker voor herhaling vatbaar! #halloweenfuif 

En natuurlijk ook wij doorheen het jaar en op jinkamp! 

 

Maar daarvoor moeten we nog sponsors zoeken en werkjes doen.  

Anders kunnen we geen arizona en bier kopen! 

Dus WERKEN! 

En dan op jinkamp genieten! 

 

We willen een fancy reis maken voor jin kamp en de leiding ziet het ook zitten! 

Dat wordt nice!!!!!! 

 

We hebben de advertentie borden geschilderd => doen we goed! 
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Agenda: 

 

7 oktober : gewone vergadering 

14 oktober : gewone vergadering 

19 oktober: dag van de jeugdbeweging 

21 oktober 8u-17u: werkje -> manege Tienen 

2 november : werkje 

3 november : werkje 

4 november : werkje  

Avond van 4 november: werkje 

 

 


