
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 10/12/2018 – 24/12/2018, 53ste jaargang, nr. 8 
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 

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 Ma Ja    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, 

Nadat Sinterklaas ons allemaal een bezoekje heeft gebracht en onze blauwe plekken van het schaatsen 

verdwenen zijn, is het hoogtijd om onze kerstbomen terug binnen te halen. Dat doen wij op de scouts 

ook! Komende weken zullen namelijk onze kerstfeestjes doorgaan. Daar kunnen jouw kinderen 

smullen van heerlijke kerstmenu’s en genieten van een gezellige kerstsfeer. 

Kerstmarkt 

 

Naar jaarlijkse traditie doet onze scouts weer mee aan de Tiense kerstmarkt van vrijdag 14 december 
tot zondag 16 december. Onze leiding zal heel het weekend weer typische kerstdrankjes en -hapjes 
serveren. Hopelijk zien we veel leden en ouders passeren :-) 
 

https://www.facebook.com/events/357813448098748/ 

Kerstfeestjes 

In de kerstvakantie organiseert de leiding een kerstfeestje per tak, meer info over de juiste data en 
uren vinden jullie in de takberichten! 
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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 

 

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/ 

 

 

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 
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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 

 

Dag lieve kapoentjes 

De sint is langsgekomen op de scouts en gelukkig maar zijn jullie allemaal braaf geweest. Hopelijk 

blijven jullie even braaf zodat hij volgend jaar opnieuw iets lekkers kan meebrengen! We zijn ook 

gaan schaatsen en jullie deden dat allemaal heel goed, ook al vielen we af en toe 😉 

Deze vrijdag vieren we een kerst op de scouts. Jullie moeten allemaal een cadeautje mee nemen ter 

waarde van 5 euro, zo kan iedereen een cadeautje van een andere kapoen krijgen op ons feestje. We 

gaan samen een feestmaaltijd eten, dus jullie moeten daarvoor nog niet eten. Ik hoop dat we met 

heel veel zijn om een geweldig kerstfeestje te hebben samen! Misschien gaat het zelfs al een beetje 

sneeuwen, zodat we al een echt kerstgevoel hebben!  

Spijtig genoeg is dit kerstfeestje al de laatste activiteit van het jaar ☹ maar geen nood na een leuke 

kerstvakantie is het al snel terug scouts!  

Er is nog geweldig nieuws!! In januari komt Gigi terug! Ze kijkt er nu al naar uit om alle leuke, lieve, 

grappige en soms ondeugende kapoenen te leren kennen.  

De andere leiding gaat jullie heel hard missen wanneer ze moeten leren voor de examens, maar we 

zullen zo snel mogelijk terugkomen. 

Tot op het kerstfeestje 

kerstgroetjes van Toto, Petro, Nala, Asjra, Gigi en Rikki 

 

Agenda: 

Vrijdag 14/12: kerstfeestje van 18 tot 21 uur; we eten een feestmaaltijd en iedereen moet hiervoor 

5 euro meebrengen. Iedereen moet ook een cadeautje meebrengen ter waarde van 5 euro. 

Zondag 6/1 : eerste vergadering van het nieuwe jaar 
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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 

 

Heeeey welpen! 

Puf Puf Puf, amai ik moet nog even bekomen van onze vorige twee vergaderingen. Eerst 

is de Sint langsgekomen op de scouts. Gelukkig zijn jullie allemaal braaf geweest dit 

jaar. De leiding was wel wat zenuwachtiger, want zij waren niet allemaal even braaf 

geweest. Gelukkig hebben we allemaal nog 

een snoepzakje gekregen. 

Maar al dat snoep is toch niet zo gezond. 

Dus de week erna moesten we de kilo’s er 

gaan afschaatsen op de schaatsbaan. 

Sommige welpen waren echte 

kunstschaatsers. Maar heeft iemand deze 2 

kapoenen zien voorbijschaatsen? Dat was 

pas indrukwekkend!  

 

Deze zondag is er weer een vergadering op 

het Rakkersveld. Dit zal onze laatste vergadering van 2018 zijn, ooooooo 

De week erna hebben we nog een keitof kerstfeestje met de welpen. De welpen staan 

erom bekend om de beste kerstfeestjes te houden dus zeker komen! 

Agenda: 

14-16 november:  Kriko Bea op de kerstmarkt. Ook alle welpen zijn welkom om een warme 

chocomelk te komen drinken. Meer info in het algemeen bericht of op onze facebookpagina 

Zondag 16 december “Spelletjes om het warm van te krijgen” vergadering. Zoals gewoonlijk van 14u 

tot 17u30.  

Vrijdag 21 december: Ons mega gezellige kerstfeestje! Dit gaat door van 19u tot 22 u op het 

Rakkersveld. Zorg dat jullie maagjes leeg zijn want jullie krijgen een super lekker kerstdiner. Neem 

hiervoor 5 euro mee. 

Elke welp moet ook een kerstcadeautje meenemen van ongeveer 5 euro. Het is nu nog een 

verrassing aan welke welp jij jouw cadeau mag geven.  

Zondag 30 december: Geen vergadering! Geniet van jullie kerstvakantie 😊 

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  

Jooow Jonggaivers, 

Eerst en vooral moet er gezegd worden dat Harry Potter 4 een ware topfilm is! De discussie welke 

film we zouden kijken, zorgde ervoor dat Harry Potter en de Vuurbeker nog beter smaakte. Even 

hebben we Johnny English opgezet, maar zelfs deze CD vond dat het beter was dat we Harry Potter 

keken. En zo werden we maar liefst 157 minuten in de wondere wereld van Harry en zijn maties 

ondergedompeld.  

Gisteren hoorde ik getik op mijn raam. Ik ging kijken en zag een gekke uil zitten met een brief in zijn 

snavel. Dit stak er in! Wat een mallerds die Harry, Ron en Hermelien seg <3 

<  

De week na de film zijn we schaatsen op de schaatsbaan, hoe leuk was dat. Wist je dat de mensen in 

de prehistorie grote ijsvlakten sneller probeerden over te steken met schaatsen, gemaakt van 

dierlijke botten. Wat een leuk weetje, hier kan je zeker op de komende familiefeesten mee 

uitpakken! 

Het weekend van 14-16 december staan wij met de leiding op de kerstmarkt van Tienen. Kom 

allemaal zeker eens langs ons kraampje als je tijd hebt!! 

Nog veel succes met de examens (voor degenen die examens hebben) en tot op de vergaderingen! 

Groetjes ChaFiJoWiWi 

AGENDA: 

Zaterdag 15 december: SES van 19:30 tot 22:30 op het Rakkersveld 

Vrijdag 21 december: Kerstfeestje van 19u tot 22u!! Een gastronomisch avondmaal wordt jullie 

aangeboden voor slechts 5 euro (cash mee te nemen). Neem voor een willekeurige andere jonggiver 

of leiding een cadeautje  van 4 euro mee. Doe jullie mooiste/lelijkste kersttrui of een kerstmuts aan 

en het wordt knaller van een kerstfeestje, amen!! 

Zondag 30 december: geen vergadering, 2019 staat voor de deur en dus we kunnen niet buiten. 

Zondag 6 januari: vergadering van 14u tot 17u30 op het rakkersveld met Jonas, Willem (niet Willy) en 

vervangleiding. De andere leiding zit met hun neus in de boeken ☹  
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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 Givers, 

 

Nadat we allemaal samen gezongen en gedronken (en sommige gekotst) hebben op de cantus en 

nadat we ons even hebben kunnen uitleven tijdens het marginale schaatsen (bedankt aan de enkele 

die toch de moeite genomen hebben om zich te verkleden en Tienen te vertegenwoordigen) komt 

het einde van de examens toch alweer in zicht. Niet alleen het einde van de examens maar ook de 

feestdagen, die periode waar je samenkomt met je familie, je nog net iets vriendelijker bent tegen je 

grootouders in de hoop om een iets grotere enveloppe te krijgen en je doet alsof de grappen van je 

flauwe nonkel grappig zijn. En dit allemaal omdat je toch graag een cadeau wil. 

 

Ook wij gaan weer ons welbefaamde kerstfeest houden. Er zal weer een overheerlijk diner zijn en de 

pakjes zullen je om de oren vliegen. Dit feestje zal ook het afscheid worden van jullie leiding want 

dan beginnen zij aan te studeren. Maar niet getreurd want wij hebben voor de weken dat wij er niet 

kunnen zijn fantastische vervangleiding geregeld. 

 

Een andere leuke activiteit in de sfeer van de feestdagen is een kerstmarkt bezoeken. Daarom 

nodigen wij jullie graag uit om naar de kerstmarkt van Tienen te komen het weekend van 14 tot 16 

december. Kriko-Bea zal daar ook vertegenwoordigd zijn met zijn eigen standje, kom dus zeker eens 

langs voor een warme snack of om iets te drinken. 

 

AGENDA: 

 

Zaterdag 15 december 2018: SES vergadering op het rakkersveld van 19:30 tot 22:30 

 

Zaterdag 22 december 2018: Kerstfeestje, van 19:30 tot 22:30, breng allemaal een cadeautje ter 

waarde van 3 euro mee en 5 euro voor het eten. 

 

Zondag 30 december 2018: GEEN VERGADERING 

 

Zaterdag 5 januari 2019: Nieuwjaarsduik Vergeet jullie niet in te schrijven (Zie Facebook voor de 

instructies) en duid aan op de poll of je komt zodat we kunnen zien of je inschrijving in orde is. Exacte 

vertrek uur zal nog meegedeeld worden. 
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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 er op de FES aanwezig waren! (Voor een keer was iedereen er!) 

Onze super FES begon met een lekker avonddiner in de Burger King en daarna gingen we in Leuven 

nog iets leuk zoeken om te doen. Alle dat was het plan toch… 

Iedereen was mooi op tijd aan de Manege om te vertrekken tot we hoorden dat Dries B. nog in 

Hoegaarden was dus moesten we hem onderweg nog gaan halen. Op de autostrade nam Wout een 

afslag waar Ruben zegt moeten we ni rechtdoor maar iedereen lacht met hem. Iets later merkten we 

dat we voorbij Boutersem reden en Ruben dus weldegelijk gelijk had. 

Voor alles is er een eerste keer eh 😉. 

In de Burger King hebben we ons helemaal vol gegeten dat we niet meer in Leuven zijn geraakt maar 

hebben we er toch mooie herinneringen en kroontjes. 

Een week later zijn we gaan schaatsen waar spijtig genoeg niet iedereen aanwezig was. Met onze 

originele blauwe werkpakken (thx Wout) stonden we wel in de spotlights bij het disco schaatsen. 

Gelukkig is er niemand ernstig gevallen want ik zeg het u een gekneusd borstbeen is niet echt prettig.  

 

Agenda: 

Zaterdag 15/12: Werkjes (info hiervan staat op de facebookpagina). 

Vrijdag 21/12: Kerstfeestje! 

6 Januari: 

• Kapoenen: Anneleen – Fien - Marie 

• Welpen: Dries B - Pelle 

• Jonggivers: Dries M – Ruben 

13 Januari: 

• Kapoenen: Fien – Pelle – Ruben 

• Welpen: Anneleen – Dries M 

• Jonggivers: Marie – Dries B 

20 Januari: 

• Kapoenen: Dries B – Dries M – Ruben 

• Welpen: Fien – Marie 

• Jonggivers: Anneleen – Pelle 

27 Januari: 

• Kapoenen: Marie – Anneleen – Pelle 

• Welpen: Ruben – Dries M 

• Jonggivers: Fien – Dries B 
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