
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 30/09/2019 – 14/10/2019, 54ste 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 

18 okober Dag van de jeugdbeweging Overal 

18-20 oktober Wafelbakweekend Givers Rakkersveld 

26 oktober Halloweenfuif Jin Manege 

6 december Schaatsen Haasrode 

8 februari Stamdropping De Schakel 

7 maart Groepsfeest CC De Kruisboog 

28-29 maart Restaurantdagen Rakkersveld 

25 april Aprilfest Paenhuys 

9 mei Rakkersveld Quiz Manege 

1ste-2de week juli Jonggiverkamp Geheim 

3de-4de week juli Giverkamp Geheim 

1-5 juli Kapoenenkamp Hechtel-Eksel 

5-11 juli Welpenkamp Hechtel-Eksel 

 
 



 

 

Verjaardagen 

6 Oktober Willem Pittomvils Givers 

6 Oktober Mathilde Reynders Givers 

11 Oktober Tom Reynaerts Leiding 

11 Oktober Amber Laforce Welpen 

18 Oktober Dries Peetermans Jonggivers 

21 Oktober Hugo Lefebre Jonggivers 

22 Oktober Fien Hendrickx Welpen 

24 oktober Willem Reynaerts Leiding 

27 oktober Milan Vandeput Leiding 

28 oktober Ferre Holsbeek Welpen 

 

 

 

  



 

 

 

Algemeen bericht groepsploeg@krikobea.be 

Arne Ma Ja    0470/505.878  arne.maja@krikobea.be  

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

 

 

Hallo allemaal, 

Wanneer u dit leest is het al oktober, de weken vliegen voorbij. In oktober vinden voor sommige 

takken al de eerste weekends plaats, en het is natuurlijk uitkijken naar de Halloweenfuif van de jin op 

26 oktober. Het wordt weer een druk druk druk maar oh zo leuk scoutsjaar! 

Run to Walk again 

Net zoals vorig jaar liepen Milan, Véronique, Lisa en Robin weer 

mee voor het goede doel! Samen zijn ze vorige zaterdagnacht onder 

de sterrenhemel een marathon gaan lopen ten voordele van Run To 

Walk Again.  

Om nog wat extra sponsoring in te zamelen met hun team Happy-

2c komen ze zondag 6 en 13 oktober snoep en wijn verkopen op de 

scouts.  

Kom gerust een kijkje nemen! Alvast bedankt! 

Dag van de jeugdbeweging 

Op vrijdag 18 oktober is het dag van de jeugdbeweging. Op deze dag gaat iedereen die bij een 

jeugdbeweging zit in uniform naar school. Doe zeker je hemd/pull/das aan en laat aan iedereen zien 

dat jij bij de scouts zit! 

Groepsfeest: Kostuum/decor ouders gezocht 

Het is  weer zo ver!! De voorbereiding voor het Groepsfeest zijn volop bezig. Het Groepsfeest is een 

tweejaarlijkse voorstelling die we met heel de scouts zelf maken. Het groepsfeest is dit jaar op 7 

maart. De leden zijn dan voor een avond de sterren op het podium. 

En zoals elk jaar moeten die kleine en grote artiesten voorzien worden van een kostuum en moet het 

podium wat in thema gebracht worden. 

Vandaar deze vraag: 

Wie zou er willen helpen met het maken van de kostuums of het decor? 

Wat houdt het in: nadenken over hoe het te maken, het effectief maken. Dit wordt meestal gedaan 

tijdens de vergaderingen op zondag (startend in januari) 

Laat ons zeker iets weten als je wel helpen! (tom.reynaerts@krikobea.be) 

Groetjes van de Groepfeest crew: Sara, Lode, Milan en Tom 

 

Inschrijven  

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 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 .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_steekkaar
t.pdf 

Scoutskleren en winkeltje  
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 pull van Kriko-Bea raden we wel aan. 

Op zondag 6 oktober houden we een tweede pasmoment na de vergadering! 

Om dit vlotter te laten verlopen werken we dit jaar met bestelformulieren.  
Hoe werkt het?  

1.  U vult het volgende formulier in: 
https://www.krikobea.be/forum/rp/winkeltjebestelformulier.pdf 

2. U verzendt het formulier naar winkeltje@krikobea.be of bezorg het aan een leiding. 

3. U krijgt een mail met een bevestiging van de bestelling en de betaalgegevens. 
 

Nog vragen? Winkeltje@krikobea.be of https://www.krikobea.be/winkeltje/ 

 

Scoutmoedige groeten, 
Arne en Milan 
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 Kapoenen   kapoenenleiding@krikobea.be 

 
Petro                                                     0470/439.473  lode.reynders@krikobea.be  

Gigi                                                        0495/225.747 marie.happaerts@krikobea.be  

Zazoe                                                    0494/707.796  guus.nagels@krikobea.be 

Rikki                                                      0468/202.994   sara.vandeput@krikobea.be 

Apodemus                                              0491/886.721jakob.vanhemelryck@krikobea.be 

 

Liefste schatjes van patatjes, 

Het was weer een leuke activiteit, hé? Eerst hebben we een mega gevecht uitgevochten. We 

moesten perfect mikken om de vliegtuigen van het andere team uit de lucht te schieten! Wat waren 

die postduiven toch handig hé, in één keer een heel vliegtuig uit de lucht! Daarna hebben we nog een 

paar vliegspelletjes gespeeld. Hopelijk draaien jullie niet nog steeds van helikoptertje, ik jammer 

genoeg wel… En tot slot hebben we weer in het verhaaltje gelezen, ik ben zo benieuwd wat er 

volgende keer gaat gebeuren! 

Ik zou jullie graag ook een geheimpje vertellen. Ik was gisteren boven in mijn gang aan het wandelen 

en plots hoorde ik een raar geluid… Het kwam van de zolder… Ik dacht ik ga eens een kijkje nemen. 

Met men kleine hartje ging ik de trap op. Stapje per stapje. Zo stil als ik maar kon. Tot ik bijna boven 

was… Mijn hart ging te keer, het klopte sneller dan snel! Mijn hart was op dat moment het snelste 

ding dat ooit zo snel geklopt heeft! Ik zette het laatste stapje en deed voorzichtig het licht aan… Ik 

keek rond en zag niets meer, het geluid was ook plots gestopt… Ik keek nog eens goed rond, maar 

zag niets. Ik besloot eens goed door heel de zolder te kijken, en zo deed ik dat ook! Maar niets te 

vinden… Ik besloot maar terug naar beneden te gaan. Onderweg naar de trap botste ik tegen een 

doos. Lomp hé. Ik keek in de doos en weet je wat ik zag? Een dierenpak! Ik dacht “hoe leuk is dit!”. Ik 

stuurde een berichtje naar de andere leiding, en ze hadden een mega goed idee! Ik zei meteen “ja!”. 

We gaan gewoon een dierenvergadering doen! Hoe leuk is dat wel niet! Allemaal verkleedt als je 

favoriete dier! Volgende zondag! We kijken er al naar uit! 

Zo dat was mijn geheimpje! Ik heb jullie per ongeluk iets verklapt, dus niet doorvertellen hé (of wel). 

 

BELANGRIJK, voor het weekend moeten jullie jullie inschrijven. Dit doe je door een mailtje te 

sturen naar de kapoenenleiding. Het weekend kost 12,50 EURO, dit dient overgeschreven te 

worden naar BE74 7340 1041 7607. 

 

Heel veel liefs, 

 

Petro, Rikki, Gigi, Zazou en Apodemus. 

P.S.: BELANGRIJK, tegen het eerste weekend (12-13 oktober) hebben we zeker jullie medische fiches 

nodig, meer uitleg in het algemene bericht! 
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Agenda: 

Zondag 6 oktober: dieren vergadering. Verkleed jullie in je favoriete dier en kom naar de 

dierenactiviteit! Van 14u tot 17u30. 

12-13 oktober: Het eerste weekend!!! Dit gaat door op het rakkersveld. Het weekend start zaterdag 

om 11u en het eindigt zondag ook om 11u.  

Wat nemen we zeker mee: tandenborstel, tandpasta, kleine handdoek (NIET voor de afwas), matje, 

slaapzak, een kussen, pyjama, één knuffel, warme kleren, propere kleren, pantoffels of dikke sokken, 

regenjas en DE MEDISCHE FICHE. 

Vrijdag 18 oktober: GEEN activiteit maar wel dag van de jeugdbeweging, doe jullie scoutskleren maar 

aan naar school!  

                  Zondag 20 oktober: Vriendjesdag, al jullie vriendjes zijn welkom op de scouts van 14u tot 17u30.                 

Nodig ze maar allemaal uit op de dag van de jeugdbeweging! Want jullie kunnen er iets mee winnen hé! 

  



 

 

Welpen   welpenleiding@krikobea.be 

Jacala                0468/283.402 milan.vandeput@krikobea.be  
Rikki-tikki-tavi   0478/196.611 nele.medart@krikobea.be  

Bagheera                                 0498/034.256 tom.reynaerts@krikobea.be  

King Lowie                                0491/930.909 elijas.vanhemelryck@krikobea.be 

 

Helaba scoutmoedige welpen! 

Met volle trots kunnen wij meedelen dat twee weken geleden alle jeepkes vol met welpen 

ongedeerd uit de jungle zijn geraakt. Dit is een enorme prestatie als je rekening houdt met het feit 

dat in een regenwoud de mieren wel 3 cm lang kunnen worden én de bomen zelfs 60 meter lang! 

Daarbovenop hebben jullie zelfs kennisgemaakt met enkele unieke jungledieren zoals een krokodil, 

een panter, een aap en een stokstaartje. Ik denk niet dat veel mensen die beesten al ontdekt hebben 

in het oerwoud. 😉 

Deze heldhaftige daden werden vorige week voorgezet in de onvergetelijke NestExpedie. Deze 

jaarlijkse ontdekkingstocht was voor geen welp te zwaar. De welpenleiding heeft er dan ook alle 

vertrouwen in dat het teamwerk van alle scoutmoedige welpen samen en van de onderstaande 

nesten verbluffend gaat zijn doorheen heel het jaar. 

Bij deze presenteren wij de nesten van dit scoutsjaar:  

HEMELSBLAUW BLIJGEEL GRASGROEN VUURROOD  

Nestleider 
Jools 

Nestleider 
Linde 

Nestleider 
Elias 

Nestleider 
Alexia 

Anna 
Fien 
Louis 
Ferre 
Lea 

Arthur 

Arno 
Lia 

Luca 
Scout 
Mies 
Ella 

Fenna 
Ellis 
Tuur 

Souliman 
Vie 

Kato 
Maud 
Nette 
Louise 
Amber 
Eloïse 

AGENDA 

Zondag 6 oktober: BRENG-JE-VRIENDJES-MEE-VERGADERING. Alle welpen en leiding nemen een 

vriendje mee naar de scouts. 14u00-17u30 op het Rakkersveld 

Zondag 13 oktober: Frisco in de Disco vergadering. Swingen met die beentjes! 14u00-17u30 op het 

Rakkersveld 

Vrijdag 18 oktober: Dag van de Jeugdbeweging. Om te tonen hoe cool het is om in een 

jeugdbeweging te zitten, kunnen de welpen op deze dag in hun scoutskledij naar school en naar hun 

hobby’s gaan. 

Zondag 20 oktober: EEGNOW vergadering. Huh, wat is dat? 14u00-17u30 op het Rakkersveld 

Datums om in het oog te houden: 

8 - 10 november: Eerste welpenweekend 

31 januari - 2 februari: Tweede 

welpenweekend 

7 maart: Groepsfeest 

1-3 mei: Derde welpenweekend 

5-11 juli: Welpenkam
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Jonggivers   jonggiverleiding@krikobea.be 

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

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

Kobe Bergmans                                    0472/031.561  Kobe.bergmans@krikobea.be 

Kalina Parthoens                            0471/340.261 Kalina.parthoens@krikobea.be 

  

Dag beste lezers, 

 

Hier zijn we dan weer met al de tweede rommelpot van het scouts jaar. Nu dat we elkaar al een 

beetje beter hebben leren kennen vinden wij dat het tijd is om onze vergaderingen toch ietsje 

spannender te maken zodat we ons kunnen onderscheiden van alle andere saaie takken. 

Daarom kondigen we met veel plezier aan: 

 

Hahah daar staat homo… oké nee. We gaan dus elke vergadering een kleine challenge doen met 

telkens een afvaller, uiteindelijk gaat er een overlever zijn en die is dan onze homo universalis. 

Hieraan zal heen hele leuke beloning gekoppeld zijn.  

Zorg ook dat je zo vaak mogelijk aanwezig bent want als je voor de derde keer afwezig zijt lig je 

uit de challenge.  

Voor wie vorige zondag niet aanwezig was: we hebben al een eerste afvaller, onze Tuur. Hij heeft 

de battle van de stoelen dans niet overleefd en ligt daarom uit de challenge. Graag een moment 

stilte voor Tuur…. 
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Nu even real talk, de weekends… we zijn dus nog is opzoek gegaan en voorlopig hebben we 

weekends op 15-17 November (Chiro Don Bosco) en ook nog 8-10 mei. Dit zijn er inderdaad maar 

twee en ja de leiding kan nog tellen maar een derde weekend gaat heel moeilijk gaan.  Niet 

getreurd want we zullen in de plaats daarvan een paar speciale vergadering in plannen en we 

zullen zeker de hoes, de waars en de wanneers op tijd laten weten in de rommelpot. 

 

Groetjes de lieve Jong-giver leiding  

 

Agenda 

- 6 oktober: voertuigen vergadering, breng allemaal je lievelings verplaatsingsmiddel mee. 
Step, rolschaatsen, skateboard, … wees creatief 

- 13 oktober: breng je vriendje mee vergadering  
- 20 oktober gewone vergadering  
 

 

  



 

Givers       giverleiding@krikobea.be 

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

Charlotte Leonard                               0470/051914  charlotte.leonard@krikobea.be 

Willem Reynaerts                                0470/345026 willem.reynaerts@krikobea.be 

 

Dag beste givers en Stefan, 

Hoewel sommigen er op voorhand geen hoge pet van op hadden, draaide afgelopen zondag uit op een 

groot succes. Petje af voor alle aanwezigen. Na deze glorieuze activiteit kijken we allemaal reikhalzend 

uit naar wat dit scoutsjaar nog voor ons in petto heeft.  

Binnenkort zullen wij gezamenlijk met de pet rondgaan om geld in te zamelen voor het beste goede 

doel ter wereld, namelijk de giverkas. Op 18 oktober begint ons spetterend wafelbakweekend. Tijdens 

dit weekend zullen wij niet alleen – hou u vast – wafels verkopen, maar daarnaast vindt ook dit jaar 

opnieuw de competitie plaats, waarbij we op zoek gaan naar de beste giver-wafelverkoper. Even ter 

herinnering: vorig jaar heeft Nathan de overwinning behaald met een omzet van 359 euro, goed voor 

12% van de opbrengst.  

18 oktober is ook een speciale dag om nog een andere reden. Het is dan namelijk ook de Dag van de 

Jeugdbeweging! Toon dat je trots bent om een scouts te zijn en ga in uniform naar school. Op 

Heldensquare krijg je tussen 07:30 en 08:25 gratis koffiekoeken en chocomelk als je in uniform komt. 

 

Scoutmoedige groeten van de leiding 

 

AGENDA: 

Zondag 6 oktober 2019: ‘iemand van de givers is jarig’-vergadering van 14u tot 17u30 op het 

Rakkersveld. Er werd mij in het oor gefluisterd dat deze persoon zal trakteren. Cadeautip: wafels. 

Zondag 13 oktober 2019: gewone vergadering van 14u tot 17u30 op het Rakkersveld. 

Vrijdag 18 oktober 2019: Dag van de jeugdbeweging. Ga naar school in uniform, be proud to be scout! 
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18 – 20 oktober 2019: Wafelbakweekend. Vet jullie wafelijzers al maar in voor het vettigste weekend 

van het jaar waarmee we hopen onze kas flink te spijzen. Het weekend gaat door in de lokalen op het 

Rakkersveld zelf, begint vrijdag om 19u30 en eindigt zondag om 14u. Het weekend kost 25 euro. Zeker 

meenemen: identiteitskaart, wafelijzer, slaapzak, matje, scoutshemd en das. Met de fiets komen is 

zeker aangeraden, niet alleen goed voor het klimaat, je kan je er ook gemakkelijk meer verplaatsen in 

het stad. Inschrijven voor het weekend doe je door te mailen naar giverleiding@krikobea.be.  

!!! Het is belangrijk dat je bij het wafelbakweekend ook bent ingeschreven voor het nieuwe scoutsjaar, 

anders ben je niet verzekerd. Wij hebben ook opnieuw een medische fiche nodig, deze kan ook online 

ingevuld worden. Meer en concrete info staat in het Algemeen Bericht.  

8 – 10 november 2019: Erikatocht! Wat is Erikatocht? Het is een groots weekend met maar liefst 300 

givers, gevuld met trektochten, spelen, vrienden maken, andere scoutsen leren kennen, zot doen en 

zoveel meer. Het vindt maar één keer plaats om de drie jaar dus dit is je enige kans om erbij te zijn. 

Inschrijven voor het weekend doe je door te mailen naar giverleiding@krikobea.be, dit vóór 20 

oktober 2019. Dit onvergetelijke weekend kost 25 euro. 
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Jin     jinleiding@krikobea.be 

 
Arne Maja    0470/505.878  arne.maja@krikobea.be 
Niels Bergmans   0496/715.801 niels.bergmans@krikobea.be 
 

 

yo 

Dit zal voor een tijdje de laatste jin-rommelpot zijn die geschreven wordt door een leiding, want 

vanaf volgende rommelpot is het aan jullie om er een te schrijven. Vorige week kregen jullie een 

fantastische beschrijving van mijn leven dus lijkt het mij maar niet meer dan normaal om jullie 

andere leiding ook voor te stellen. 

Arne Ma Ja werd geboren op 10 maart 1997. Over de vroege jeugd 

van Arne is niet zoveel bekend. Er zijn vele geruchten maar we 

hebben er geen enkele van kunnen bevestigen.  

Wat we echter wel weten is dat de jonge Arne lijdt aan een 

speciale evenwichtsstoornis. Deze stoornis zorgde ervoor dat hij 

vaak viel en af en toe zelfs hele groepen mensen op de grond 

meetrok. 

 Fun fact: de uidrukking: “voor iemand vallen” zou door hem zijn 

uitgevonden nadat hij struikelde toen hij naar een meisje toe wandelde. 

Na velen jaren therapie is hij gelukkig wel van deze aandoening verlost 

geraakt. Maar het zat hem ook niet zo mee in zijn tiener jaren, want nu dat 

hij verlost was van zijn evenwichtsprobleem maakte hij plaats voor hippie 

fase. Alles moest ecologisch zijn voor Arne. Hij heeft in deze periode dan 

ook zoveel gefietst dat hij de fiets nu zoveel mogelijk probeert te 

vermijden (zelfs om naar de scouts te komen). 

Gelukkig is het toch nog allemaal goed gekomen met hem. Hij 

heeft zijn leven gebeterd en is ook groepsleiding bij ons op de 

scouts. Al bij al misschien toch nog het best mogelijke resultaat 

na zijn troebele jeugd. 

Dan laat ik jullie ten slotte nog achter met deze foto van Arne die 

zijn hippie tijd aan  het herbeleven was op Giverkamp vorig jaar. 

 

 

Agenda: 

Zondag 6 oktober: gewone vergadering 

Zondag 13 tot vrijdag 18 oktober: Jinleefweek jullie zijn welkom zondag om 19:30 op het rakkersveld 

(vrijdag 18 oktober is ook dag van de jeugdbeweging). 

Zaterdag 26 oktober: HALLOWEENFUIF. Meer info over wanneer jullie daar moeten zijn volgt snel. 
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