
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 22/09/2020 – 5/10/2020, 55ste jaargang, nr. 2 
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 *Kan nog wijzigen wegens corona 

3 oktober Zware bierenavond Rakkersveld 

25 oktober Spel zonder grenzen Houtemveld 

20-22 november Groepsweekend Bekkevoort 

… december Kerstmarkt Plein Toreke 

27 februari Stamdropping De Schakel 

13-14 maart Restaurantdagen Rakkersveld 

10 april Hindernissenrun Houtemveld 

23-25 april Stapweekend Nog geheim 

30 april-2mei&7-9 mei Tentoonstelling 100 jaar … 

8 mei Festival 100 jaar … 

16 mei Laatste vergadering Rakkersveld 

5-11 juli Reunie kamp Hotton 

18-24 juli Kapoenenkamp Hotton 

18-24 juli Welpenkamp Hotton 

12-24 juli Jonggiverkamp Hotton 

…-24 juli Giverkamp Hotton 

… Jinkamp … 

24 juli Afsluitdag Groepskamp Hotton 

 

 

Verjaardagen 

26 september Jules Mombaerts Jonggivers 

6 oktober Willem Pittomvils Jin 

6 oktober Mathilde Reynders Jin 

11 oktober Bagheera Welpenleiding 

11 oktober Amber Laforce Welpen 

18 oktober Dries Peetermans Jonggivers 

21 oktober Hugo Lefebvre Jonggivers 

22 oktober Fien Hendrickx Welpen 

24 oktober Willem Reynaerts Giverleiding 

27 oktober Jacala Welpenleiding 

28 oktober Ferre Holsbeeks 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 

Lode Reynders                               0470/439.473  lode.reynders@krikobea.be 

Jakob Vanhemelryck                      0491/886.721jakob.vanhemelryck@krikobea.be 

 

Hallo iedereen, 

De startvergadering is net achter de rug. We hebben elkaar kunnen terugzien en de nieuwe tak leren 

kennen. Het was ook fijn om te zien dat er heel veel nieuwe leden zijn waren gekomen. Hopelijk zien 

we ook hen (en nog anderen) volgende week terug. De leidingsgroep is heel gemotiveerd om van dit 

jaar ook een onvergetelijk scoutsjaar te maken.  

Zoals jullie mogelijk al gemerkt hebben blaast onze scouts dit jaar 100 kaarsjes uit. 

Om dat te vieren hebben we ons eigen bier laten brouwen, het Kriko-Bier. We 

organiseren ook een hele hoop evenementen, waarvan het eerste al voor de deur 

staat.  

Op 3 oktober organiseren we een zware bieren avond op het rakkersveld waar je 

het Kriko-bier en een paar anderen bieren komen proeven, hiervoor moet je jezelf 

(en je bubbel) inschrijven. Het inschrijvingsformulier hiervoor komt in de loop van 

volgende week online op de website en op de facebookpagina van de scouts.  

Het Kriko-bier kan je al bestellen via dit bestelformulier: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScryi9AYhroFAbfjTcuOhpNXqChPVn7MlQCait3S2-

4tOshJQ/viewform?fbclid=IwAR3uEta2w9DYvdlVZJsg2KrRymPKyCsuoE2qy9rQN6QGq1l1nh4wbhGclx

Q  

Deze eerste rommelpot van het jaar staat bomvol informatie. In dit algemeen bericht kan u alle 

praktische informatie terugvinden in de onderstaande rubrieken. Daarna volgen de takberichten met 

een agenda van de activiteiten van die tak. 

Kennismakingmoment 

Deze week was er een infomoment met extra uitleg hoe onze scouts juist werkt.  

Link naar de presentatie: https://www.krikobea.be/forum/rp/infosessie21sep.pdf 

(Er was gisteren een foutje geslopen in de presentatie: weekends zijn in code oranje ook niet 

toegestaan. Dit is nu aangepast) 

We herhalen hier nog eens de belangrijkste corona maatregelen 

Corona maatregelen 

• De 5 takken zijn gescheiden bubbels van max. 50 personen 

• Wie ziektesymptomen vertoont 3 dagen voor de vergadering, blijft thuis! 

• Jonggivers, givers, jin, leiding en ouders dragen een mondmasker bij aankomst en 

vertrek 

• Neem een eigen drinkbus mee (met water) 

• Bij aankomst: ouders komen tot aan de poort. De leden wassen hun handen en de 

leiding wijst hen de weg naar hun eigen groep 

• Bij vertrek: ouders komen op de asfalt en houden afstand van elkaar 
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Inschrijven 

Leden die voor de eerste keer komen moeten zich registreren via onze website: 

https://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. 

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_steekkaart.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. Een pasmoment 

zal er dit jaar helaas niet zijn omdat we dat onmogelijk Coronaproof kunnen organiseren 

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/  

https://www.krikobea.be/lidworden/
https://www.krikobea.be/forum/rp/000000/Steekkaart.pdf%20.Deze
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2015.09.21_handleiding_ouders_steekkaart.pdf
mailto:Winkeltje@krikobea.be
https://www.krikobea.be/winkeltje/


 

 

 Kapoenen   kapoenenleiding@krikobea.be 

 
Apodemus                                        0491/886.721 jakob.vanhemelryck@krikobea.be  

Nala                                             0471/340.261 Kalina.parthoens@krikobea.be   

Gigi                                              0468/163.142 anneleen.deklerck@krikobea.be  

Xebo                                          0495/616.846 janne.van.roosbroeck@krikobea.be 

Asjra                                         0473/253.879 maarten.medart@krikobea.be  
 

 

Hallo allerliefste kapoentjes 

De geweldige startvergadering zit er alweer op. Met de grootste opkomst in jaren, met 

maar liefst 38 kapoentjes belooft dit een fantastisch jaar te worden! Door al deze 

nieuwe personen begrijpen wij dat je nog niet iedereen kent daarom zal ik de leiding nog 

eens kort voorstellen: 

 

Gigi is voor het eerst kapoenenleidster. Ze is altijd opgewekt en lacht 

voortdurend. Deze fantastische meid houdt van babbelen. En als je 

een geheimpje tegen haar vertelt zal ze dat nooit doorvertellen.   

 

 

 

 

Apodemus kennen sommigen onder jullie al want hij was vorig 

jaar ook al leiding van de kapoenen. Hij houdt er van om veel 

spelletjes te spelen, daar krijgt hij natuurlijk honger van en 

zoals je ziet kan een hamburger er bij 

hem wel altijd in.  

 

 

Xebo staat voor het eerst leiding bij de kapoenen. Ze is misschien 

een meisje maar van ruige spelletjes is niet vies. Ze houdt er van 

om dikke bertha, rugby en tussen twee vuren te spelen. Ze is 

daarnaast ook nog supersnel en sterk.   
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Nala is ook voor het eerst leiding bij de kapoenen. Zij staat altijd 

paraat om je te helpen, voor als je pijn hebt zal zij er altijd voor 

zorgen dat je snel beter wordt.  

 

 

 

 

Asjra is de vijfde en laatste leider. Hij houdt van kietelen en 

tikkertje. Je ziet hem altijd rondlopen en hij vertelt graag mopjes.  

 

Wij hebben mega veel zin in dit jaar en hopelijk zijn jullie volgende week terug met 

zoveel.  

Veel liefs 

Gigi, Apodemus, Xebo, Nala en Asjra  

Agenda: 

27 september: Gewone vergadering van 14u tot 17u30 

4 oktober: Gewone vergadering van 14u tot 17u30 

11 oktober: Gewone vergadering van 14u tot 17u30 

17-18 oktober: weekend op het rakkersveld van zaterdag 18u tot zondag 13u. Vergeet matje/veldbed 

en slaapzak niet. Avondeten doen we daar.  

20-22 november: weekend (verdere info volgt nog) 

16-18 april: weekend (verdere info volgt nog) 

22-23 mei: weekend met in tenten slapen (verdere info volgt nog) 

  



 

 

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 

Baloe                                       0472/031.561  Kobe.bergmans@krikobea.be 

Hathi                                        0472/870.846 delphine.avermaete@krikobea.be 

 

Heyy Welpen! 

Jawel het nieuwe scouts jaar is terug begonnen met als gevolg dat er ook een nieuw 

leidingsteam klaar staat voor jullie, of toch grotendeels want 4 van jullie leiding kennen jullie 

al. Dat is dan ook alleen voor de 2de en 3de jaars want de eerste jaar zijn ook nieuw en zeker 

niet te vergeten de nieuwe leden die er bij zijn gekomen. 

Daarom gaan we ons toch even voor stellen en misschien dat de 2de en 3de jaar toch nog iets 

bij leren over ons. We gaan allemaal op 5 vragen antwoorden. 

We zullen beginnen met Jacala: 

• -Favoriete kampeten: Spaghetti zonder handen  

• -Lievelingsspel: Sluipspel 

• -Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond eiland: 

De welpen, de welpenleiding en een lijst scoutsspelletjes 

• -In welke kleur zou je je haar kleuren: VUUR ... ROOD! 

• -Nooit meer frietjes of elke dag frietjes: Nooit meer     . 

Dan gaan we nu verder naar King Lowie: 

• Favoriete kampeten: Spinaziepuree met fish sticks.  

• Lievelingsspel: 6-urenspel. 

• Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond eiland: 

Zwembroek, teevee, kookpot. 

• In welke kleur zou je je haar kleuren: Zwart. 

• Nooit meer frietjes of elke dag frietjes: Nooit meer maar stiekem 

als niemand het ziet. 

Rikki-Tikki-Tavi kennen jullie ook al een beetje maar weten jullie dit ook van haar ? 

• Favoriete kampeten: Kip curry met rijst en veel te veel ananas.  

• Lievelingsspel: Kampen bouwen. 

• Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond eiland: Een 

springplank, een schatkaart, alle welpen die mee willen schat 

zoeken. 

• In welke kleur zou je je haar kleuren: Wit met licht blauw. 

• Nooit meer frietjes of elke dag frietjes: Nooit meer maar wel nog veel kroketjes. 
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Uiteraard hebben we ook nog Bagheera. 

• Favoriete kampeten: wrap!!  

• Lievelingsspel: Vulkaan/Hawaii spel 

• Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland: Mijn hangmat, toch wel de welpen, een zakmes. 

• In welke kleur zou je je haar kleuren: Groen 

• Nooit meer frietjes of elke dag frietjes: elke dag frietjes!!! 

Nu hebben we nog 2 leiding dat we helemaal niet kennen, we zullen 

beginnen met Baloe: 

• Favoriete kampeten: Hete Bliksem  

• Lievelingsspel: Vrij spel 

• Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond eiland: Veel 

eten, glijbaan, alle welpen. 

• In welke kleur zou je je haar kleuren: Bruin. 

• Nooit meer frietjes of elke dag frietjes: Nooit meer frietjes maar 

wel chicken nuggets. 

En dan de laatste en zeker niet de minste Hathi: 

• Favoriete kampeten: Macaroni.  

• Lievelings spel: Amerikaanse voetbal 

• Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland:  

Zaklamp, alle welpen, mijn knuffel beer. 

• In welke kleur zou je je haar kleuren: hemels blauw. 

• Nooit meer frietjes of elke dag frietjes: elke dag frietjes (met chicken nuggets) 

Zo nu kennen jullie de leiding toch al iets beter maar in het komde jaar zullen we nog heel veel 

van elkaar leren!! 

Tot Zondag 

Groetjes,  

Jacala, Baloe, Hathi, Rikki-Tikki-Tavi, King Lowie en Bagheera. 

Belangrijke datums: 

Weekends: 

- 23-25 oktober 

- 26-28 maart 

- 21-23 mei 

Kamp: 18-24 juli 

Agenda: 

27/09: Welpen in de ruimte vergadering, Rakkersveld van 14u tot 17u30. 

04/10: Vind-je-nest-vergadering, Rakkersveld van 14u tot 17u30 

11/10: Verjaardags vergadering (maar van wie?), Rakkersveld van 14u tot 17u30  



 

 

Jonggivers   jonggiverleiding@krikobea.be 

Willem Reynders       0474/198.806 willem.reynders@hotmail.com 
Marie Happaerts                                              0495/225.747             marie.happaerts@krikobea.be  
Sara Vandeput                                         0468/202.994          sara.vandeput@krikobea.be 

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

Warre De Wel                                                   0497/795.927            warre.dewel@krikobea.be 

  

 

Dag jonggivertjes!!!! 

Allereerst wil ik even zeggen dat wij, de leiding, ongelooflijk blij zijn met zulke leuke jongens en 

meisjes in onze tak! Wij hopen dat jullie ook een beetje blij zijn met ons      . 

Aangezien wij elkaar nog niet zo goed kennen, leek het mij wel een goed idee om hier even wat meer 

achtergrondinformatie te geven over jullie favoriete 5-tal. 

Leiding 1: NIEEEEEEEEEEEEELS 

 

Niels is een beer van een vent, hij is nergens bang voor!  

Hij is een kei in gekke spelletjes verzinnen en hij houdt van spelen in het bos.  

Totem: Weldoordachte Schoenbekooievaar 

Favoriete spel: dikke bertha 

Favoriete voedsel: lasagne 

Leiding 2: SARAAAAAAAAAAAA 

 

Sara is te vergelijken met een schattige vogel die graag plakt aan bomen. Ze is groot en sterk en zal er 

alles aan doen om haar jongen (jullie, de jonggivertjes dus) te beschermen en zorgt ervoor dat 

iedereen zich goed in de groep voelt. 

Totem: Energieke Boomklever 

Favoriete spel: Rugby + draken en trollen 

Favoriete voedsel: spaghetti zonder handen 
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Leiding 3: WARREEEEEEEEEEEEEE 

 

Warre is een echte sfeermaker en hij zorgt dat iedereen het naar zijn zin heeft! Met zijn schone 

zangkunsten kan hij vrijwel iedereen bekoren. Hij zal er ook alles aan doen om elke jonggiver een 

fantastische scoutstijd te geven! 

Totem: Levenslustige Maki 

Favoriete spel: Draken en trollen 

Favoriete voedsel: Hete bliksem 

 

Leiding 4: WILLLYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

 

Als er iemand DE master/queen is in houthakken, dan is het Willy wel! Hij start nu zijn 7de jaar als 

leiding bij de scouts en is daarom ook de meest ervaren. Willy houdt van ruige spelletjes en stoere 

scoutsactiviteiten, maar hij kan ook een luisterend oor bieden als je een probleem hebt.   

Totem: Bedreven Leeuwerik 

Favoriete spel: Dolle koeienspel 

Favoriete voedsel: Kapsalon zonder groenten met cocktail 

 

Leiding 5: MARIEEEEEEEEEEEEEEEE 

 Marie is een vrolijk en opgewekt wezen, ze houdt haar het liefst bezig met 

actieve spelletjes. Eens goed kunnen lachen en plezier maken op de scouts vindt zij superbelangrijk. 

Als je verdrietig bent, zal ze met plezier terug een glimlach op je gezicht toveren.  

Totem: Opgewekte spitsvogel 

Favoriete spel: Dikke bertha 

Favoriete voedsel: Hete bliksem/spaghetti zonder handen (hoe vettiger, hoe prettiger)  



 

Oke, tot zover het korte overzicht van de leiding.  

Ik heb namelijk nog een belangrijke mededeling, we gaan binnenkort namelijk op weekend!! 

Woohoooow!! Het weekend zal doorgaan van 16 tot 18 oktober, verdere info volgt nog! 

 

Veel lieve groetjes van jullie nieuwe leiding,  

Niels, Willy, Sara, Warre en Marie. 

AGENDA 

27 september: gewone vergadering 

4 oktober: gewone vergadering 

16-18 oktober: weekend! (verdere info volgt) 

 

  



 

Givers       giverleiding@krikobea.be 

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

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

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

 

Yow yow yow 

Het nieuwe jaar is weer spetterend van start gegaan. Hieronder presenteren we jullie nieuwe 

leiding, die jullie waarschijnlijk nog niet zo goed kennen aangezien niemand iets zei bij ‘never 

have I ever’.  

Guus 

Voor de vrienden: Gust 

Totem: Wilde Bras (soort bever) 

Favoriete eten: hondenbrokjes 

Favoriete kampthema: vikingen 

Favoriete scoutsactiviteit: koken op kamp 

 

 

Willem 

Voor de vrienden: Willy Wannes W of Herman 

Totem: Koppige ezel 

Favoriete eten: glazen boterhammen 

Favoriete kampthema: bij de politie! 

Favoriete scoutsactiviteit: strafexepeditie 

Emma 

Voor de vrienden: Emma 

Totem: Bijzondere bizon 

Favoriete eten: pizza 

Favoriete kampthema: Brexit 

Favoriete scoutsactiviteit: stamdropping of 

scheten vangen in een fles 

 

 

De hoogtepunten van afgelopen zondag: 

− Twee nieuwe givers!  

− ‘Panos’ rijmt op ‘anus’ 

− De koffieklets die van 14u tot 17u30 duurde. 
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Speciaal voor Andries: bezighedistherapie (anderen mogen hier ook van gebruik maken): 

https://www.youtube.com/watch?v=6_b7RDuLwcI en 

https://www.youtube.com/watch?v=o6piTG5EdhQ.  

Speciaal voor Kato: deze rommelpot is geschreven in het lettertype ‘Franklin Gothic Book’. 

Groeten, 

De drie Flappies van 2020-2021: WillyWannesFlappy, NumberOneFlappy en BigBossFlappy. 

AGENDA:  

Zondag 27 september 2020: Giverparlement. Meenemen: al je zotste ideeen voor het nieuwe 

scoutsjaar. Van 14:00 tot 17:30 op het Rakkersveld. Zij die thuis in quarantaine zitten mogen 

hun ideeen altijd mailen naar giverleiding@krikobea.be  

Zondag 4 oktober 2020: BRENG-OM-TER-MEESTE-VRIENDJES-MEE-VERGADERING. Minimaal 1 

vriendje, wegens corona is de maximale limiet 4, tenzij je met een andere giver kan overleggen 

dat hij/zij er minder meeneemt zodat jij er nog extra kan meenemen. Van 14:00 tot 17:30 op het 

Rakkersveld! 

Schrijf alvast in je agenda: 13 – 15 november: WEEKEND! 

Tip van de week: op hello-belgium.be kan iederen Belg ouder dan 12 jaar een railpas bestellen 

waarbij je twee gratis treinritten per maand krijgt van oktober 2020 tot en met maart 2021. 

Bestellen moet voor 30 september. 
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https://www.youtube.com/watch?v=o6piTG5EdhQ
mailto:giverleiding@krikobea.be


 

 

Jin     jinleiding@krikobea.be 

 
Lode Reynders                               0470/439.473  lode.reynders@krikobea.be 

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

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

Jow Jinners  

Ik ga beginnen met jullie te verwelkomen in deze geweldige tak. Met chillen momenten, lache 

vergaderingen, een zalig leefweek en natuurlijk een super nice kamp ( als het natuurlijk door gaat) 

maar daar blijven we op hopen!! Ik ga vlug misschien nog een paar praktische dingen zeggen, die 

jullie natuurlijk of te wel al wisten en anders op facebook kunnen lezen.  

- Kom zoveel mogelijk! Das gezelliger he  

- Zoek voor werkjes dat de Jin kan doen, because we need the mony!!  

- Vergeet het contract niet ondertekend  

- Maar dit is een pak toffer puntje, zoek al is naar welke landen dat jullie henen willen gaan dit jaar!  

 

Ik geloof er in dat het een zalig jaar gaat worden, we zien jullie zondag  

Met vriendelijk groeten,  

Lode, Charlotte en Jonas  

Agenda  

27/09 – Gewone vergadering  

4/10 – Gewone vergadering  

11/10  - Gewone vergadering  

 

mailto:jinleiding@krikobea.be
mailto:lode.reynders@krikobea.be
mailto:charlotte.leonard@krikobea.be
mailto:jonas.verstraeten@krikobea.be

