
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 02/11/2020 – 16/11/2020, 55ste 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 

1934: Welpentak op de Waaiberg. Vooraan tegen boom Albert Moens, als Baloe de 

Beer. Foto uit fotoboek 75 jaar Kriko-Bea 



     

Activiteitenkalender *Kan nog wijzigen wegens corona 

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 

7 november Lea Claes Welp 

13 november Saar Hendrickx Kapoen 

22 november Gust Pittomvils Giver 

25 november Floris Willekens Kapoen 

26 november Nand Van Espen Kapoen 

28 november Gijs Peetermans Welp 

   

   

   

   

   

   
  



 

 

 

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, 

Jullie zullen allemaal wel op hoogte zijn van de ernst van het coronavirus. Bij deze willen wij jullie 

melden dat er geen scoutsactiviteiten op het rakkersveld zullen doorgaan tot na de herfstvakantie. 

Voor de activiteiten na de herfstvakantie gaan we kijken hoe de stand van zaken is met de cijfers en 

maatregelen, communicatie hierover komt tegen het einde van de herfstvakantie. Omdat gewoon 

thuis zitten niet zo leuk is, probeert de leiding online activiteiten te maken. Lees hiervoor zeker jullie 

takbericht om te weten wanneer, hoe en wat! 

Koekjes verkoop t.v.v. het jinkamp! 

Bij deze wilt de jin alle ouders ontzettend hard bedanken voor het massaal kopen van de koekjes! Ze 

zijn met de opbrengst van deze verkoop super blij!!! 

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:  

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2015.09.21_handleiding_ouders_steekkaar

t.pdf  

Kriko-bier! 

Tot slot is het nog steeds mogelijk om ons eigen Kriko-Bier te bestellen ten gelegenheid van ons 100 

jaar bestaan. Je kan het Kriko-Bier bestellen via het bestelformulier: 

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

4tOshJQ/viewform?fbclid=IwAR3uEta2w9DYvdlVZJsg2KrRymPKyCsuoE2qy9rQN6QGq1l1nh4wbhGclx

Q  

Indien u nog algemene vragen heeft, kan u altijd terecht bij de groepsleiding voor deze vragen. Dit 

kan via mail op het volgende mailadres: groepsploeg@krikobea.be  

Stay safe! 

De groepsleiding 
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 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  
 

Dag lieve kampoenen en ouders, 

Jammer genoeg kunnen we door corona geen activiteiten meer doen op het rakkersveld. Gelukkig 

leven we in een tijd waar dit allemaal online kan!! Wij (de leiding) vonden het al superleuk en eng om 

jullie deze zondag als monsters te zien. Hier een paar mooie voorbeeldjes voor de monstertjes die er 

niet bij waren. 

 

 

 

Wat hebben jullie dat super goed gedaan! Ik weet zeker dat jullie jullie ouders de steupen op het lijf 

hebben gejaagd. 

Helaas gaan we het nog even online moeten houden .  

Aangezien er ouders zijn met leden bij de kapoenen en de welpen hebben we ervoor gekozen om de 

kapoenen online activiteit maar tot 16u te doen. Wat natuurlijk niet hoeft te beteken dat we minder 

leuke dingen kunnen doen! 

zo 8/11/2020 -> Activiteit via facebook van 14 tot 16 u 

zo 15/11/2020 -> Activiteit via facebook van 14 tot 16 u 

 

https://www.facebook.com/groups/371889344125800/  (de link naar de kapoentjes groep op 

facebook voor de ouders die er nog niet inzitten)  
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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 

Baloe                                       0472/031.561  Kobe.bergmans@krikobea.be 

Hathi                                        0472/870.846 delphine.avermaete@krikobea.be 

 

Dag beste welpjes! 

Allereerst hopen wij dat jullie en jullie familie allemaal gezond en wel zijn. Naar aanleiding van de 

verstrengde maatregelen, hebben we beslist om de komende zondagen geen vergaderingen op het 

Rakkersveld te doen. Natuurlijk houdt dit ons niet tegen om ervoor te zorgen dat de zondagen iets 

zijn om naar uit te kijken. Vandaar presenteren wij: 

DE ONLINE WELPENVERGADERINGEN 

 WAUWIE COOL! HOE GAAT DIT DAN TE WERK? 

We gaan met de welpentak een aparte Facebookgroep maken waarin de welpenleiding en de ouders 

van de welpen zitten. De online vergadering gaat op zondag dan door in deze groep van 16u00 tot 

18u00. Je zorgt ervoor dat je zondag klaar zit voor je scherm met een tophumeur en wij posten dan 

in de groep van hoe de vergadering eraan toe gaat gaan. 

 HOE GERAAK JE IN DE FACEBOOKGROEP? 

Je komt in de groep terecht door naar deze link te gaan en aan te vragen om lid te worden:   

https://www.facebook.com/groups/1015748852219667 

 

Wanneer dit niet lukt, stuur je ons een mail met je Facebooknaam en voegen wij je toe. 

Heb je vragen of technische problemen, mag je ons altijd mailen! 

Even iets anders: om ervoor te zorgen dat je je zeker niet verveelt deze vakantie heb ik nog een 

speciaal spelletje voorzien. Het spel dat je hieronder ziet is dé manier om de unieke jungledieren van 

de leiding beter te leren kennen. 

Het is de bedoeling om de vakken van de ene rij te verbinden met de juiste vakjes van de rij eronder. 

Succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:welpenleiding@krikobea.be
mailto:nele.medart@krikobea.be
mailto:elijas.vanhemelryck@krikobea.be
mailto:Kobe.bergmans@krikobea.be
https://www.facebook.com/groups/1015748852219667


 

 

Hathi Baloe King Lowie Bagheera Jacala Rikki-Tikki-Tavi 
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moeraskrokodil orang-oetans mangoest zwarte panter Indische olifant lippenbeer 
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• 

de eerste beste 
vriend van 

Mowgli 

zijn naam 
betekent 

‘obstakel’, 
want hij is 

een hindernis 
voor Mowgli 

is genoemd 
naar het 

geluid dat het 
dier maakt 

eet enkel 
wortels, 
noten en 
honing 

een van de 
alleroudste 
dieren in de 

jungle 

woont in de 
duisterste 

hoek van een 
tempel 

 AGENDA  

Zondag 8 november: Geen vergadering op het Rakkersveld. Online vergadering via de Facebookgroep 

van 16u00 tot 18u00. 

Zondag 15 november: Geen vergadering op het Rakkersveld. Online vergadering via de 

Facebookgroep van 16u00 tot 18u00. 

Zondag 22 november: Staat nog niet vast. Na 15 november gaan wij opnieuw bekijken hoe het op dat 

moment gesteld is met de cijfers, de maatregelen, het advies van Scouts&Gidsen Vlaanderen, het 

advies van de Stad Tienen enz. 

 

  



 

 

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 

  
 

Heeey jonggivers 

Spijtig genoeg gaat de scouts een tijd niet mogen doorgaan. We gaan het allemaal erg 
missen en hopen jullie zo snel mogelijk terug te zien. Maar geen zorgen vanaf zondag 
gaan we online activiteiten voorzien om toch een beetje scouts te hebben, hoe dit 
precies gaat doorgaan sturen we nog door via mail. Hopelijk zien we jullie allemaal 
daar, voor degenen die niet goed weten wat te doen op zondag is hier een mooie 
flowchart die jullie helpt.  

 

 

Tot zondag op de online vergadering!! 

Groetjes de Jonggiverleiding 

 

Agenda:  

Geen activiteit op het rakkersveld! 

Zondag online activiteit (er komt nog een mail met meer info over hoe dit doorgaat) 
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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 

 

Beste givers,  

Wat een tijden, wat een tijden. Het is herfstvakantie!  

Hier een niet-originele rommelpot omdat mijn brein al in vakantiemodus is. Maar ja, veel slechter 

dan die van het team dat hem moest schrijven bij het dobbelsteenspel zal hem niet zijn want die 

rommelpot was onbestaande.  

Hieronder een paar ideetjes om de verveling tijdens de vakantie tegen te gaan: 

- Maak een pompoentaart 

- Maak pompoensoep 

- Maak een wandeling (optioneel: vang wat Pokémons)  

- Ruim je kamer op 

- Geef de leiding ideetjes voor de rommelpot (mailen naar giverleiding@krikobea.be)  

- Schrijf een rommelpot als gastredacteur (mailen naar giverleiding@krikobea.be) 

- Maak meme’s 

- Lees een boek (sowieso dat dat toch moet voor school) 

- Schrijf een boek 

- Experimenteer met je kapsel (als het mislukt heb je nog even tijdens voor je terug onder de 

mensen moet komen) 

- Schrijf een kaartje/brief naar je vrienden/oma/opa 

- Begin een blog of vlog over je leven tijdens corona 

- Maak een puzzel 

- Organiseer Komen Eten met je gezin 

- Vul Wikipedia aan met nieuwe informatie  

- Volg de actualiteit. Het zijn immers spannende tijden: corona, verkiezingen in de VS, Brexit,… 

Dag en bedank he 

Harry, Ron en Hermelien. 

P.S.: the game 

AGENDA: 

Zondag 8 november 2020: digitale vergadering van 14u tot 16u op Discord.  

Zondag 15 november 2020: digitale vergadering van 14u tot 16u op Discord. 

Voor zij die nog niet op de hoogte zijn: door corona gaan de vergaderingen online door. Deze online-

vergaderingen gaan door via Discord. Hoe deelnemen? Op de volgende pagina even een 

stappenplan. 
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1. Download Discord op je pc of gsm. Deze app is gratis en veilig, je kan deze zonder problemen 

downloaden. Discord werkt zowel op pc als gsm, je mag zelf kiezen via welk toestel je 

deelneemt aan de vergadering.  

2. Maak een account aan op Discord. 

3. Stuur een mailtje naar giverleiding@krikobea.be met je accountnaam en gebruikersnummer 

zodat wij je kunnen toevoegen aan de giverruimte in Discord.  Op de afbeelding hieronder zie 

je links beneden een rode kader waar de accountnaam en het gebruikersnummer te vinden 

zijn. 

 

4. EN KLAAR! Tot zondag! 
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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 
 

 

Ja yo manne ik moet ne rommelpot nu schrijven ma ik heb helemaal geen idee wa ik moet schrijven, 

want ik heb echt gene zak gedaan de afgelope dagen(weken). ma Charlotte zei da ik mocht schrijve 

dak ne hamburger gegeten heb dus bij deze: heb ik ne spaghetti gegeten. ja euh wa nog ja scouts 

gaat ni door gaan door die coron dus ja da suckt nog wel en ik wil effe tussen haakjes zeggen Nathan 

hou u bek xx 

Wa nog? ja iemand da ne spotify premium heeft voor mij want ik heb da ni. 

En ohh ja de dinges leefweek shit da gaat ook ni eh ik keek daar leggit nog wel naar uit.Gvd 

En wie zijn idee was da om u leden ne rommelpot te laten schijven want amai das echt genial, I LOVE 

IT. 

Da was het dus ma ksal nekeer ne vlog maken fso. Ahja da doet me er aan denken RIP kastiop. 

Ja ge moest nu ook gene bijbel verwachte van mij eh dus ja.  

 hier zijn de lyrics van rick astley: 

We're no strangers to love 
You know the rules and so do I 
A full commitment's what I'm thinking of 
You wouldn't get this from any other guy 

I just wanna tell you how I'm feeling 
Gotta make you understand 

Never gonna give you up 
Never gonna let you down 
Never gonna run around and desert you 
Never gonna make you cry 
Never gonna say goodbye 
Never gonna tell a lie and hurt you 

We've known each other for so long 
Your heart's been aching but you're too shy to say it 
Inside we both know what's been going on 
We know the game and we're gonna play it 

And if you ask me how I'm feeling 
Don't tell me you're too blind to see 

Never gonna give you up 
Never gonna let you down 
Never gonna run around and desert you 
Never gonna make you cry 
Never gonna say goodbye 
Never gonna tell a lie and hurt you 
Never gonna give you up 
Never gonna let you down 
Never gonna run around and desert you 
Never gonna make you cry 
Never gonna say goodbye 
Never gonna tell a lie and hurt you 

Never gonna give, never gonna give 
(Give you up) 
(Ooh) Never gonna give, never gonna give 
(Give you up) 
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We've known each other for so long 
Your heart's been aching but you're too shy to say it 
Inside we both know what's been going on 
We know the game and we're gonna play it 

I just wanna tell you how I'm feeling 
Gotta make you understand 

Never gonna give you up 
Never gonna let you down 
Never gonna run around and desert you 
Never gonna make you cry 
Never gonna say goodbye 
Never gonna tell a lie and hurt you 
Never gonna give you up 
Never gonna let you down 
Never gonna run around and desert you 
Never gonna make you cry 
Never gonna say goodbye 
Never gonna tell a lie and hurt you 
Never gonna give you up 
Never gonna let you down 
Never gonna run around and desert you 
Never gonna make you cry 

 

HOUDOE 

AGENDA: 

Kijk (optijd) in de Jin-chat voor misschien een online vergadering xx 

 

 


