
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 28/10/2019- 11/11/2019, 54ste jaargang, nr. 5 
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 

De enige echte DJ Yolotanker was te gast op onze Halloweenfuif 



 

     

Activiteitenkalender 

6 december Schaatsen Haasrode 

20-22 december Kriko-Bea op de Kerstmarkt Grote Markt 

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 Opont 

3de-4de week juli Giverkamp Opont 

1-5 juli Kapoenenkamp Hechtel-Eksel 

5-11 juli Welpenkamp Hechtel-Eksel 

22 juli-5 augustus Jinkamp ??? 

 

 
 

Verjaardagen 

Lea Claes 7 november Welpen 

Febe Scheys 8 november Kapoenen 

Gust Pittomvils 22 november Givers 

Mayke Robeets 24 november Givers 

Gijs Peetermans 28 november Kapoenen 

 
  



 

 

 

Algemeen bericht groepsploeg@krikobea.be 

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

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

 

 

Dag allemaal, 

We hebben net 2 grote evenementen achter de rug. Vorig weekend hadden de givers hun wafelbak-

weekend. Bedankt aan iedereen die wafels heeft gekocht!  

Afgelopen zaterdag was er de Halloweenfuif van de Jin, ook dat was een succes. Happy Halloween! 

Kleren bestelling 

Sinds vorige week zijn de bestelde kleren aangekomen. U kan deze op zondagen na de vergadering 

komen halen.  

Onze eigen pullen en dassen kan u nog het hele jaar door bij ons kopen via 

https://www.krikobea.be/winkeltje/ 

Voor T-shirts, hemden, broeken en rokjes van de scouts verwijzen we u graag door naar de winkel 

van Scouts&Gidsen Vlaanderen: https://www.hopper.be/ 

 

100 jaar Kriko-Bea: Logo wedstrijd (2de oproep) 

U hebt het misschien al opgevangen: in het scoutsjaar 

2020-2021 wordt onze scouts 100 jaar. De 

voorbereidingen zijn al bezig en er staat jullie van alles 

te wachten. We willen ook een eigen logo uitbrengen 

en daarvoor hebben we jullie hulp nodig. We zoeken 

een zelfgemaakt logo dat gebruikt kan worden op de 

affiches, evenementen, kentekens, T-shirts,… Wij 

zullen uit alle inzendingen het beste logo selecteren. 

Deadline is 31 november2019  

Veel succes  

Als inspiratie tonen we deze creatie van bij 75 jaar 

KrikoBea 

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 Groepsfeest crew: Sara, Lode, Milan en Tom 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 kapoentjes, 

Na zo een zalige vriendjesdag, met maar liefst 21 kapoentjes, en na een fantastische Halloween 

activiteit, met 3 nieuwe kapoentjes, hebben wij groot nieuws voor jullie! Wij hebben niet alleen goed 

nieuws maar jammer genoeg ook slecht nieuws… eerst het goede of eerst het slechte? We zullen 

beginnen met het slechte, dan kunnen we ten minste goed afsluiten. Het slechte nieuws is… dat we 

nog steeds geen ijsje hebben verdient… we kwamen al aardig in de buurt van 30 kapoentjes maar 

nog net niet dicht genoeg! Blijf dus allemaal maar vriendjes meenemen. Zo dat was het slechte 

nieuws al, daar zijn jullie al vanaf! Maar nu het goede nieuws…  

Wij mogen jullie met heel veel vreugde vertellen dat het volgende weekend er al aankomt! Jawel een 

2de weekend! En nu niet 1 nachtje maar 2 nachtjes. Dus van vrijdag tot en met zondag! We 

vertrekken vrijdag rond 19u en zijn terug zondag rond 12u. Nu belangrijk, een weekend is niet 

zomaar geregeld er moet vanalles voor gebeuren! Eerst hebben jullie alle informatie nodig. Dus bij 

deze: 

Het weekend begint vrijdag 15 november 2019 in de avond (19u) tot zondag 17 november 2019 in de 

middag (rond 12u). De exacte uren volgen nog in de volgende rommelpot. 

Het is een weekend op verplaatsing, dus niet op het rakkersveld. Deze geheime locatie wordt ook 

vermeld in de volgende rommelpot. 

Inschrijven kunnen jullie doen door een mailtje te sturen naar kapoenenleiding@krikobea.be. Het 

weekend kost 25 euro en dient betaald te worden op de volgende rekening met vermelding van de 

naam van de kapoen, BE74 7340 1041 7607. 

Neem zeker alles mee op weekend: Matje, slaapzak, toiletzak, 1 knuffel, zeep, handdoekje, 

washandje, propere kleren, warme kleren, regenjas,… 

Tot slot het belangrijkste, vergeet zeker niet de medische fiche voor diegene bij wie dit nog niet in 

orde is. Ook belangrijk dat jullie de kids-ID meenemen. 

Wij kijken er alvast heel hard naar uit! 

Wij hebben trouwen nog goed nieuws. Deze week is het herfstvakantie en jullie denken misschien 

dat het geen vergadering is zondag 3 november, maar nee het is wel vergadering deze zondag!!! 

JEEEEEEEJ!!!! 

Heel veel liefs, 

Zazou, Rikki, Gigi, Apodemus en Petro. 

AGENDA: 

Zondag 3 november 2019: Gewone vergadering van 14u tot 17u30 

Zondag 10 november 2019: Ook een gewone, maar super leuke, vergadering van 14u tot 17u30 

15 - 17 november 2019: WEEKEND!!! Info is hierboven te lezen maar de exacte data en locatie                 

volgen in de volgende rommelpot.  
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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 

 

TOP SECRET !! 

Beste welp:  

u bent speciaal geselecteerd om dit bericht te 

ontvangen. Laat dit aan niemand anders zien!  

 

Wetenschappers hebben ontdekt dat er over 11 dagen 

een zombie-uitbraak zal plaatsvinden.  Wij kunnen dit 

spijtig genoeg niet meer tegenhouden. Over de hele 

wereld zal iedereen in een zombie veranderen.  

Het enige wat wij kunnen doen is de strafste, sterkste, 

slimste en stoerste mensen op deze planeet 

bijeenbrengen op een geheime locatie om hen te 

beschermen van de zombies. Samen kunnen zij dan een 

oplossing zoeken om de zombies te bestrijden. 

U bent een van deze geselecteerde mensen. Pak dus uw 

spullen en bereid u voor. Op vrijdag 8 november zal u 

naar de geheime locatie worden gebracht. 

 

Vertel dit tegen niemand verder! 

 

Groeten 

 

MR. President Donald Trump 

 

 

AGENDA 

Zondag 3 november: Like Me vergadering, 14:00-17:30 op het Rakkersveld 

 

8-10 november:  Zombie weekend!  

Het weekend gaat door in de lokalen van Chiro Hekeko, het adres is Overwinningstraat 96, 3010 

Kessel-Lo. 

We spreken vrijdagavond af om 19:30 op het Houtemveld om samen te carpoolen. Ouders die 

plaatsen aanbieden in hun auto zijn nu al vriendelijk bedankt!  

Wie toch rechtstreeks wil gaan wordt om 20:00 aan de weekendplaats verwacht. Gelieve dit wel in 

de inschrijvingsmail aan ons te laten weten!  

Wij voorzien nog een kleine avondsnack, maar het is de bedoeling dat de leden al gegeten hebben. 

Het weekend eindigt zondag om 11:30. De ouders worden verwacht aan de weekendplaats. 

Wie mee wil gaan op weekend moet inschrijven door een mailtje te sturen naar 

welpenleiding@krikobea.be. (Vermeld dus ook in deze mail of je rechtstreeks rijdt!) 
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Het weekend kost 25 euro. Dit bedrag mag bij de start van het weekend cash betaald worden of 

tegen dan overgeschreven worden op het rekeningnummer BE52 7340 1041 7809. 

Wat neem je zeker mee? 

• Warme kleren, kleren om in te spelen. Ook zeker een lange broek. 

• Regenjas 

• Matje, slaapzak, kussen, pyjama en teddybeer 

• Toiletgerief 

• Persoonlijke medicatie en kids-ID! (Bij aanvang van het weekend af te geven aan de leiding) 

• Eventueel: zaklamp, strip/boekje om te lezen 

• Snoep, koekjes, GSM, tablet, horloge en speelgoed laten we thuis! 

Breng ook je medische fiche in orde als je dit nog niet hebt gedaan! Uitleg hierover staat in het 

algemeen bericht. 

Tot dan! 

Zondag 17 november: Meest gezellige vergadering van het jaar. 14:00-17:30 op het Rakkersveld 

 

 

  



 

 

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 

  

Jo jo jo jonggivers,, 

Hopelijk hebben jullie al een prachtige vakantie (en de jaarkentekens) achter de rug 😉 

Wij zien jullie graag terug, op onze volgende activiteit, in deze actieve tijd 

Er komt ook nog een weekend aan, jullie hebben mij goed verstaan 

Of beter gezegd, gelezen… 😉 

Of nog beter gezegd, beter gelezen getypt 😊 

Wow deze zinnen schoten mij zo plots te binnen 

Nu nog even jullie verwennen, met raadsels die jullie hoogst waarschijnlijk niet kennen 

 

Wat is het verschil tussen een vlieg en mug? 

 

Wat is het verschil tussen een nietmachine en naaimachine? 

 

Wat is de gelijkenis tussen een woestijn en een kont? 

Wat is de gelijkenis tussen een tweeling en een massagraf? 

Het weekend van 15 tot 17 november gaan we op weekend. We gaan op weekend in de lokalen van 

Chiro Don Bosco in Leuven (Ortolanenstraat 4, 3010 leuven). We spreken af om 19h30 op het 

rakkersveld of 20h15 op de locatie zelf (laat dit ook weten in je inschrijvingsmail). Het weekend kost 

25 euro. Je ouders mogen je terug komen halen om 11h op de plek zelf.  Om je in te schrijven moet je 

een mailtje sturen naar jonggiverleiding@krikobea.be . Na je inschrijvingsmail kom je ook te weten in 

wat je je moet verkleden op het weekend. 

Hier zijn de antwoorden: een vlieg kan vliegen maar een mug kan niet muggen, naaimachine naait en 

een nietmachine niet, cactussen, lijken op elkaar. 

Groetjes, 

De jonggiverleiding 

De agenda:  

Zondag 3 november 2019: super vette vergadering van 14h00 tot 17h30. 

Zondag 10 november 2019: landbouwer vergadering van 14h00 tot 17h30 (verkleedkledij niet 

verplicht) 

Van vrijdag 15 november tot zondag 17 november: (thema is momenteel geheim) weekend. De info 

staat hierboven. Voor extra vragen ma je altijd mailen naar jonggiverleiding@krikobea.be 
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Dag Givers en Stefan, 

Allereerst, dikke proficiat aan jullie allemaal voor een top editie van wafelbak weekend. Het was een 

zeer leuke maar zeker ook een succesvol weekend. De mensen thuis hebben goed kunnen smullen 

van onze lekkere wafels en wij hebben ons alleen maar geamuseerd, wat heb je meer nodig! 😉 

Vorige vergadering hebben we jullie stembanden getest en gesmeerd met een aantal top liedjes, 

jullie parate kennis over de muziekwereld wat bij geschaafd en ook eens geluisterd wat de leiding in 

hun vrije tijd doet. Van gillen en lachen tot het nabootsen van een of ander wezen (iedereen weet 

wel over welke wonderbaarlijke klanken ik het heb). 

Om toch nog even na te genieten van jullie zangkunsten, te oefenen voor de volgende keer en het 

onthouden wan leuke weetjes, krijgen jullie hier deze mooie slide: 

   

En HIER  de link naar een pracht schijf: 

https://www.youtube.com/watch?v=HcfSPeuK8b0  

Ook nog even iets serieus in de rommelpot schrijven. Breng zo snel mogelijk, als dit nog niet gedaan 

is, jullie medische fiches in orde want die hebben we nodig voor bijvoorbeeld Erika tocht, maar ook 

voor de komende activiteiten. Probeer ook zo snel mogelijk het inschrijvingsgeld voor Erika tocht te 

storten (zie prijs en rekeningnummer in de agenda hieronder). 

We zien jullie graag volgende zondag terug voor een spetterende vergadering!!! 

Een stevige linker, 

De giverleiding  

AGENDA: 

3 november: gewone vergadering op het Rakkersveld van 14u-17:30u 

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. Storten kan zeker en vast via BE47 7360 

1974 1180. 

17 november: gewone vergadering op het Rakkersveld van 14u-17:30u 

24 november: ongewone gewone vergadering op het rakkersveld van 14u- 17:30u  

 

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 
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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 
 

OKEYYYYY OLLAH JINNNNN 

We zijn op ons super mega fantastisch zeker niet saaie 

werkje op de outletbeurs enkele leuke weetjes te weten 

gekomen.  

Zoals hiernaast vermeld kan MANNEEHHH met zijn enige 

echte NOKIA 3310 (ook wel bekend als de Nokia baksteen) 

enkele leuke sites bezoeken. Dit allemaal dankzij 2G, dat na 

deze ontdekking waarschijnlijk zeer snel opgebruikt zal 

worden. 

WhoLLa DoAN Os dAt Whreen Whraoukje GeWrOaVOn In 

MAnneeuuhhtoAAL. WHraaNt whRanDoORs VoeAlst WHRIJ 

zoCh WhroarSchOANSlijK NOat THOAuS On WHronSe 

JiengGroAp. (PS: Indien het u gelukt is dit te lezen, let me 

know 😉) + (TIP: Lees dit met een hete aardappel in uw 

mond voor, dan ist duidelijker) 

Dan hebben we nog de Rutger die dacht de grote man te zijn 

door niet te slapen, maar na een dutje van welgeteld 

7minuten wakkerschoot door de luide klap van Arne. Nadien 

heeft hij zich gelukkig nog kunnen leggen onder de pompbak. 

Hij sliep 2uur als een prinsesje in een volgens mij niet zo 

confi houding. 

ARREYYYYYY Nu we weten dat een rommelpot gemiddeld 280 woorden bevat moet ik nog ongeveer 

100 woorden schrijven ☹ En nu zijn dat er dus nog maar 90 OEPSSS 

Met deze resterende 90 woorden (nu nog maar 80) wil ik (Delphine) even iedereen persoonlijk 

bedanken om het einde van mijn boek te spoilen because ik wist nog ni heel het einde ☹ But nu dus 

wel thx daarvoor XOXO 

Nu dan maar een verhaaltje over NNIIIEEELLLSSSSSSS. IIIIIEEEkkkk zou even wIIIEEEEEllen melden dat 

de NIIIIEEELLLLSSSS nIIIEEEEEt zo goed IIIIEEEEsssss IIIIEEEEEEnnn tellen. DIIIIEEEEEt allemaal omdat 

hij Warre ZWEEE keer een bandje te weinIIIIEEEg gaf… de bedrIIIIEEEEEgerrrr. 

Oke nice dees was waarschijnlijk een van de slechtste rommelpotten in de geschiedenis der 

rommelpotten, maar ik zit nu wel al boven het gemiddelde van 280 woorden. 

SO ADIOZZZZZZ 

(PS; deze rommelpot werd geschreven voor HALLOWEENFUIF waardoor deze leuke gebeurtenissen 

nog niet aan bod gekomen zijn, bedankt voor het begrip) 

AGENDA: 

3 November: Carwash/ virgin mojito vergadering 

8-10 November: ERIKATOCHT (Voor Maarten, Janne en Delphine & leiding) 

17 november: ???  
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