
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 26/11/2018 – 10/12/2018, 53ste jaargang, nr. 7 
Verschijnt 2 maal per maand 
(maar niet in juli en augustus) 

VZW scouts Kriko-Bea Tienen 
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Ondernemingsnummer 0828.388.314 
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Activiteitenkalender 

7 december Discoschaatsen Houtemveld/Leuven 

14-16 december Kriko-Bea op de Kerstmarkt Torekesplein 

3 februari Nieuwjaarsreceptie Rakkersveld 

16 maart Stamdropping OC Schakel 

23-24 maart Restaurantdagen Rakkersveld 

26-28 april Stapweekend Ardennen 

11 mei Rakkersveld Quiz Manege 

19 mei Laatste Vergadering Rakkersveld 

7 juli - 11 juli Kapoenenkamp  

30 juni - 7 juli Welpenkamp  

1 juli - 12 juli Jonggiverkamp  

11 juli - 24 juli Giverkamp  

 

 

Verjaardagen 

3 december Jakob Van Hemelryck Leiding 

4 december Ybe Van Meldert Welpen 

6 december Shami-Holy Nizeyimana Kapoenen 

8 december Jonas Chioua Lekhli Givers 

9 december Fleur Wauters Welpen 

11 december Lia Herinckx Welpen 

12 december Ian Knops Givers 

14 december Jorun Lemmens Givers 

16 december Sigrid Lenaerts Leiding 

21 december Jonas Verstraeten Leiding 

22 december Lode Reynders Leiding 

27 december Pelle Cassiman Jin 
 

  



 

 

 

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 

 
 

Dag iedereen, 

Met Christus Koning achter de rug kunnen we besluiten dat iedereen zich goed heeft geamuseerd en 

alle buiken weer goed gevuld zijn met al dat lekkers, waarvoor dank! Kapoenen en welpen, hopelijk 

zijn jullie allemaal heel braaf geweest dit jaar want komende zondag hebben we hoog bezoek 😊 Onze 

eerstkomende gezamenlijke uitstap is het schaatsen op vrijdag 7 december, meer info hieronder.  

Hou de komende weken ook de takberichten goed in het oog, zeker nu er voor de oudere takken en 

leiding examens aankomen. In de kerstvakantie volgen er voor elke tak nog kerstfeestjes natuurlijk! 

 

Schaatsen 

Op vrijdag 7 december gaan we met de hele groep discoschaatsen. Hiervoor spreken we om 19u samen 
af op het Houtemveld om samen te carpoolen. Ga je liever rechtstreeks? Dan verwachten we je tegen 
19u30 aan de schaatsbaan in Leuven (IJsbaan Leuven – Ondernemingenweg 1 – 3001 Heverlee). 
Ouders die graag mee op de schaatsbaan willen kunnen ons dit laten weten. Als je liever niet mee 
schaatst dan kan je altijd ook in de cafetaria terecht. Om 22u vertrekken we terug aan de schaatsbaan 
naar huis. Wat nemen jullie zeker mee: 5 euro + handschoenen, sjaal en muts + veel goesting. Achteraf 
krijgen jullie een drankje en koekje. 

 

Kriko Bea op de Kerstmarkt 

Naar jaarlijkse traditie doet onze scouts weer mee aan de Tiense kerstmarkt van vrijdag 14 december 
tot zondag 16 december. We zullen typische kerstdrankjes en -hapjes serveren. Hopelijk zien we veel 
leden passeren :-) 

 

14/12: 16 tot 21u 
15/12: 14 tot 21u 
16/12: 14 tot 20u 
 

Kampen 

De kampdatums zijn bekend. Iedereen kan nu beginnen aftellen naar de mooiste tijd van het jaar. 

De kapoenen en welpen gaan op dezelfde kampplaats op kamp, na elkaar. De jonggivers en givers 
delen ook een kampplaats. 

• Kapoenenkamp: 7 juli - 11 juli 

• Welpenkamp: 30 juni – 7 juli 

• Jonggiverkamp: 1 juli – 12 juli 

• Giverkamp: 11 juli – 24 juli 
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Huur een Jin 

 

 

 

Scoutskleding 

Degenen die nog niet betaald hebben kunnen dit doen via een overschrijving op de groepskas BE 02 
7340 1000 3840, met vermelding: “winkeltje” + naam en voornaam (indien er voor meerdere kinderen 
iets besteld is hoeft er slechts één naam vermeld te worden). Wie nog een trui, das of kentekens wilt 
bestellen kan dit nog steeds doen. Spreek gewoon de leiding aan en wij zorgen dat je bij de juiste 
persoon terecht komt!  

Denk eraan dat het ook steeds kouder wordt, dus kleed je kind warm aan. Verder is het ook handig dat 
op elk kledingstuk voor- en familienaam vermeld staat. 

 

 

Inschrijven  

Vergeet je kind niet in te schrijven, zo is het ook meteen verzekerd. 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. 

Alle info over het verminder lidgeld en de financiële tegemoetkoming van de  mutualiteit is te vinden 
op onze website. https://www.krikobea.be/info/ 
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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.  

- 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  

 

 

Scoutsgroeten, 

Arne, Femke, Milan en Sander 

  

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


 

 

 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 

 

hallooow allerschattigste kapoentjes!! 

 

Na het knotsgekke groepsweekend van dit weekend zijn wij wel supermoe seg. Zeker na dat grote 

groepsspel of de stoelendans met alle leden. Maar een beetje moe zijn hebben we er wel voor over 

want het was weer superleuk met alle flinke kapoentjes die mee waren. Voor de kapoentjes die niet 

mee waren geen nood er komt nog een weekend later dit jaar! 

 

Maar omdat het volgend weekend nog wel eventjes wachten is hebben we de komende weken nog 

veel fijne dingen voor jullie voorbereid. Komend weekend beginnen we er al aan met de 

sinterklaasvergadering. Daarna is het tijd voor het schaatsen, een leuke ervaring met alle leden 

samen! En ten slotte sluiten we deze maand vol speciale vergaderingen af met ons jaarlijks 

kerstfeestje, meer info wordt later meegedeeld. 

 

Nu gaan we een beetje rusten want het groepsweekend want wat hebben we veel gespeeld en 

plezier gemaakt! 

 

Groetjes van Toto, Rikki, Petro, Nala, Asjra en Gigi!!!!!! 

 

Agenda: 

2 december: Sinterklaasvergadering van 14u tot 17u30 

7 december: Schaatsen, voor meer info zie algemeen bericht 

14 december: Kerstfeestje, volgende rommelpot meer info! 
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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 

 

Heeey welpjes 

 

Tis Baghera, jaja ik ben er ook nog. Ik was er jammer genoeg niet mee op het groepsweekend, het  

zal wel een top editie zijn geweest met de ander top leiding. 

Jacala wiste mij te vertellen dat er 2 welpen in de top 3 zaten van de mega stoelen dans, waaajo das 

kei goed gedaan he! Alle ander welpen zullen zeker ook hun best gedaan hebben. 

Hij zei mij ook dat het super lekker eten was dat warmer was dan buiten. Het was buiten om te 

bevriezen. Gelukkig hebben jullie goed gespeeld om het warm te krijgen. 

Het is ook weer bijna Sinterklaas zijn verjaardag, jeeej ! Maar zijn jullie wel braaf geweest ? Hebben 

jullie wel pakjes verdient? 

Ongetwijfeld zal iedereen wel braaf zijn geweest, of toch al zeker bij ons op de scouts. 

Wie weet komen Sinterklaas en zwarte piet wel langs op de scouts, maar dan moeten jullie nu nog 

wel super braaf zijn he! En dan moeten jullie op de Sinterklaas vergadering komen op 2 december  

Ik zal er vanaf nu ook terug iets vaker bij zijn voor moesten sommige van jullie zich dat afvragen, 

maar wees maar zeker dat ik jullie gemist heb hoor! 

Tot zondag ! 

Groetjes 

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

 

Agenda  

2 dec: Sinterklaas vergadering, misschien komt de Sint wel langs op de scouts. Van 14u tot 17u30. 

Vrijdag 7 dec: Discoschaatsen op de schaatsbaan in Haasrode. Het kost 5 euro cash mee te nemen, 

zeker ook niet vergeten uw handschoenen mee te nemen, geen handschoenen is niet op de 

schaatsbaan! Meer info vind u in het algemeen bericht. 

16 dec: “Spelletjes om het warm van te krijgen” vergadering. Zoals gewoonlijk van 14u tot 17u30. 

Vrijdag 21 dec: Kerst feestje met de welpen jeej!! Meer info volgt in de volgende rommelpot. 

Verdere datums 

22 tot 24 februari: belofteweekend  

17 tot 19 mei: derde weekend  

30 juni tot 7 juli: kamp 
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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  

 

Joooow Jongi Boy’s & Girl’s en ouders ;)  

 

Wat hadden we een geweldige vergadering in die zetels lekker warm en gezellig. Buiten toen de 

kapoenen binnen kwamen, wat een lawaai dat die kleine kindjes kunnen maken man man man !!  

Maar  ja zoals altijd zijn de jonggivers toch de besten en hebben we ze toch kunnen wegjagen. Door 

misschien kleine trucjes uit te halen of gooien :o  (Geen zorgen het was niet gevaarlijk)  

 

Ik hoop dat jullie een super, geweldig, leuke groepsweekend hadden !!! Ik wil even zeggen tegen de 3 

meisjes die zeiden dat er maar 4 leiding was van plaats 5 en iemand eventjes vergeten waren 

‘BOEEEEE’ :’( Je kan nu al waarschijnlijk  raden wie deze rommelpot schrijft ;). Maar daarbuiten dat 

moest ik ook zeggen dat kattekewuif LIT WAS !!! 

Oké, wij zien jullie terug op de volgende super, geweldige leuke vergadering en hieronder zie je 

wanneer dit is.  

 

Groetjes van jullie 5 super leiding !!  

 

Agenda: 

- Zaterdagavond 1 december: SES van 19h30 tot 22h30 op het rakkersveld 

- Vrijdagavond 7 december: SCHAATSEN !!!! Hiervoor spreken we om 19u samen af op het 

Houtemveld om samen te carpoolen. Ga je liever rechtstreeks? Dan verwachten we je tegen 19u30 

aan de ijsbaan in Leuven (Ondernemingenweg 1, 3001 Heverlee). Ouders die graag mee willen 

schaatsen, mogen ook de schaatsbaan op. Om 22u vertrekken we aan de schaatsbaan terug naar 

huis. Wat nemen jullie zeker mee: 5 euro + handschoenen, sjaal en muts. 

- 15 December: SES van 19h30 tot 22h30 op het rakkersveld 

- 21 december: Kerstfeestje: verdere details volgen nog  
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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 

 

 

Whaddup bois and girls! 

Na een echt LEGENDARY groepsweekend waar enkel de ECHTE Givers aanwezig waren worden jullie 

allemaal gebitchslapt door de realiteit: de examens komen er namelijk weer aan. Om jullie doorheen 

deze zware periode te loodsen voorzien we elk weekend een leuke activiteit zodat jullie even kunnen 

relaxen en stoefen tegen elkaar hoe goed elk examen ging (Of om je traantjes te laten drogen door 

een luisterend oor van de leiding).  

 Het respect dat wij als leiding voor deze 10 gouden givers die mee op weekend waren is 

vervijfvoudigd. Dit weekend hebben jullie allen bewezen dat jullie 6454654 keer beter zijn in 

Scrabble/shadowchaser dan de jonggivers, jullie beter zijn dan de leiding in lasershooten en 

daarnaast slaagde zelfs Mathilde erin een spel te winnen na echt doorzettingsvermogen te tonen!  

Ookal was het redelijk gemeen om Obi (welp) niet te laten winnen bij de stoelendans. 

Voor het Schaatsen op 7 december dagen wij jullie uit om in jullie meest flashy/marginaalste outfit 

klaar te staan om de schaatsbaan onveilig te maken. (We moeten iedereen toch kunnen tonen dat 

we uit Tienen komen 😉). 

Bon, alvast veel succes met de examens en tot de volgende! (Het wordt een SES zoals er nog nooit 1 

geweest is). 

AGENDA: 

Zaterdag 1 december 2018: SES – Saturday Evening Session. Vergadering op het Rakkersveld van 

19:30 tot 22:30. 

Vrijdag 7 december: Schaatsen met heel de scoutsgroep. Hiervoor spreken we om 19u samen af op 

het Houtemveld om samen te carpoolen. Ga je liever rechtstreeks? Dan verwachten we je tegen 

19u30 aan de ijsbaan in Leuven (Ondernemingenweg 1, 3001 Heverlee). Ouders die graag mee willen 

schaatsen, mogen ook de schaatsbaan op. Om 22u vertrekken we aan de schaatsbaan terug naar 

huis. Wat nemen jullie zeker mee: 5 euro + handschoenen, sjaal en muts. 

Zaterdag 15 december 2018: SES, Even relaxen van de examens (19u30- 20u30). 

Zaterdag 21 december 2018: Kerstfeestje (info volgt). 

Andere belangrijke data: 

5 januari: Nieuwjaarsduik. Brrrrr, koud. Maar je krijgt wel een goodiebag, jeej! Vergeet zeker niet in 

te schrijven door te reageren op de pol in de FB groep! 

Vrijdag 22 tot zondag 24 februari: derdejaarsweekend. 

Vrijdag 29 tot zondag 31 maart: Erikatocht. Een weekend georganiseerd door Scouts en Gidsen 

Vlaaderen voor givers van de hele Gouw. Wordt slechts een (1!) keer in drie jaar georganiseerd, dus 

dit jaar is de enigste kans om mee te gaan. Be there or be square. 
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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 
 

Heyyy medejinners die niet mee waren op groepsweekend! 

Proficiat aan het enige lid dat mee was op weekend, omdat de rest er niet bij was zal ik jullie even 

toelichten hoe geweldig het groepsweekend was. 

Het fantastische groepsweekend begon met onze mooie kreet in de groepsformatie, deze luide: Guus 

en Vero: ‘Dries, jij en ik’ gevolgd door Dries: ‘NOODZAAK’. Ook al klinkt het niet leuk om het enige lid 

te zijn op een weekend, het was nog steeds LIT. 

Bij het aankomen op de weekendplaats had ik een strijdige discussie met Wout en Guus of ik niet een 

kamer kreeg voor mezelf maar ik heb me erbij moeten neerleggen dat ik bij de stomme givers moest 

slapen (sad life). Die avond hebben we nog een theekransje gedaan samen met Sander en Femke, 

terwijl speelden we het spel “Wie ben ik?” waar we ook ondervonden dat Véronique onze eerste 

koning niet eens kent (schaam u). 

Zaterdag zijn we naar Winterland in Hasselt geweest en hebben we genoten van een warme 

chocomelk met slagroom of een koffietje. ’s Middags hebben we genoten van de lekkere hotdogs van 

de foerage. Bij het grote spel heb ik meegedaan als jonggiver en heeft mijn team natuurlijk 

gewonnen (niet dat ik echt een grote bijdrage had). Naar de avond toe hadden Wout en Vero ons 

verlaten dus moesten Guus en ik de jin met zen tweeën vertegenwoordigen. Als avondactiviteit 

hebben Guus en ik meegedaan met givers en jongivers, ze speelden een mengeling van scrabbel en 

schadowchaser dus mocht ik kindjes vastbinden aan bomen. 

Zondag hebben we wat langer mogen slapen maar moesten we eerst opruimen, dansen, fruit snijden 

(ik heb alleen toegekeken hoe de givers dit deden terwijl ik muziek opzette), nog is dansen en daarna 

pas konden we genieten van de heerlijke brunch. Als de ouders weg waren en alles opgekuist was 

kon ik eindelijk naar huis om verder te slapen want het weekend was zooooo nice dat ik supermoe 

was. 

Tip: mis nooit een weekend 😉. 

Hopelijk zie ik jullie allemaal vrijdag!! 

 

Agenda: 

Vrijdag 30/11: superleuke activiteit. (Informatie hierover komt nog op de facebookpagina) 

Vrijdag 7/11: Disco schaatsen!! (Info hierover staat in het algemeen bericht) 
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