
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 20/09/2021 – 4/10/2021, 56ste jaargang, nr. 1 
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 

Onze startdag was helemaal af met het springkasteel waar alle 

kinderen van konden genieten 



 

    Activiteitenkalender *Kan nog wijzigen wegens corona 

2 oktober Zware bierenavond Rakkersveld 

30 oktober Halloweenfuif Manege 

21 november Christus Koning Rakkersveld 

27 november Karaoke Avond … 

Eind december Kerstmarkt Tienen 

19 februari Stamdropping De Schakel 

5 maart Groepsfeest CC De Kruisboog 

19-20 maart Restaurantdagen Rakkersveld 

15 mei Laatste vergadering Rakkersveld 

10-16 juli Kapoenenkamp Geel 

10-16 juli Welpenkamp Geel 

Begin juli Jonggiverkamp … 

Eind juli Giverkamp … 

 

 

Verjaardagen 

26 september Jules Mombaerts Jonggiver 

27 september Yanni Marie Pauline Giver 

3 oktober Tor Pijpops Kapoen 

6 oktober Willem Pittomvils Leiding 

6 oktober Mathilde Reynders Leiding 

7 oktober Vince Vandenabeele Welp 

8 oktober Mathias Vanroelen Leiding 

11 oktober Tom Reynaerts Leiding 

11 oktober Amber Laforce Welp 

15 oktober Louis Philips Kapoen 

17 oktober Arnaud Pierlé Kapoen 

   
  



 

 

 

Algemeen bericht groepsploeg@krikobea.be 

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

Jakob Van Hemelryck                      0499/398.194      jakob.vanhemelryck@krikobea.be 

 

Hallo iedereen, 

 

Na lange tijd in corona hebben we dit weekend voor de eerste keer weer een normale vergadering 

achter de rug. En niet zomaar een normale vergadering, maar de startvergadering. Er waren veel 

nieuwe kinderen die eens de scouts kwamen proberen, hopelijk is de nieuwe leiding erin geslaagd 

deze leden warm te maken om naar de scouts te blijven komen. 

Over de leiding gesproken, zoals naar jaarlijkse gewoonte wordt ook de nieuwe takleiding 

bekendgemaakt op de startvergadering. Deze zullen zich zeker even voorstellen in het afzonderlijke 

takbericht. De motivatie voor het nieuwe (coronavrije) jaar ligt op een ongeziene hoogte, omdat ook 

het jeugdwerk weer mooie perspectieven voor zich heeft gekregen. 

Dit jaar wordt de groepsleidingsfakkel doorgegeven aan onszelf, Lode en Jakob. We gaan ons best 

doen om de scouts op dezelfde manier als voorgaande jaren te leiden. 

infomoment 

Deze zondag (26/09/2021) organiseert elke tak een kort infomoment na de vergadering om de 

jaarplanning te overlopen en wat vragen te beantwoorden indien deze er zijn. 

Zware bierenavond 

Net als vorig jaar organiseren we een zware bierenavond. Op deze avond voorzien we een uitgebreid 

assortiment aan zware bieren zodat u eens wat nieuwe smaken kan proberen. Ook voor eventuele 

BOBs wordt er een alternatief voorzien. Net als vorig jaar zal ons eigen KRIKO-bier uit de tap 

stromen, zeker de moeite waard om eens langs te komen! Deze zware bierenavond vind plaats op 

zaterdag 2 oktober vanaf 19u tot 2u ’s nachts. 

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. 
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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 

Vanaf dit jaar gebeurt dit enkel 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/ouders/praktisch/inschrijven/individuele-

steekkaart 

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. We voorzien dit 

jaar een aantal pasmomenten, deze zullen plaatsvinden op 3 en 10 oktober na de vergadering. 

Vervolgens zal u kunnen bestellen via de google forms die op de website zal staan. 

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

 

Scouteske groeten, 

Jakob en Lode 
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 Kapoenen   kapoenenleiding@krikobea.be 

 
Apodemus                                 0499/398.194          jakob.vanhemelryck@krikobea.be  
Xebo                                         0495/616.846          janne.van.roosbroeck@krikobea.be 
Kora                                         0472/870.846           delphine.avermaete@krikobea.be 

Petro                                        0470/439.473            lode.reynders@krikobea.be 

Zazoe                                       0497/795.927             warre.dewel@krikobea.be 

Toto                                         0491/993.603           chioua.lekhli.jonas@krikobea.be 

Gigi                                           0468/278.091           nathan.de.klerck@krikobea.be 

Rikki                                         0476/373.752           willem.pittomvils@krikobea.be 

Kerrie                                       0475/729.998           sander.van.espen@krikobea.be 
 

 

Dag allerliefste kapoentjes, 

Na vorige vergadering weten jullie eindelijk wie jullie leiding is, we hebben ons al heel even 

voorgesteld op de vergadering zelf, maar we willen nu toch even de kans nemen om ons wat 

uitgebreider voor te stellen.  

 

Apodemus 

Ik ben Apodemus, dit jaar ben ik voor de 3e keer op rij kapoenenleiding, dus 

veel van jullie zullen mij al wat beter kennen dan jullie de andere leiding 

kennen. Ik hou ervan om veel leuke spelletjes te spelen en eens goed vuil te 

worden. Op weekend blijf ik altijd wakker tot dat het donker is omdat dat 

heel erg spannend is :o 

 

Hey lieve kapoentjes, ik ben Petro. Ik ben zo blij dat ik leiding van jullie ben! Ik hou er 

van om met jullie te ravotten! Maar ik moet jullie wel teleur stellen, vanaf nu winnen 

jullie geen spelletjes meer. Ik win ze allemaal! Want ik hou van spelletjes spelen en 

natuurlijk ook van winnen! Ik hoop dat ik jullie dit jaar veel ga inmaken met alle 

spelletjes!  

 

Dag lieve kapoentjes, ik ben het, Kora! Ik ben een van jullie nieuwe leiding! 

Joepieeee! Ooh wat was ik blij om op de eerste vergadering zo veel lieve, 

lachende gezichtjes te zien. Maar nu zal ik wat meer over mezelf vertellen. 

Mijn hobby’s zijn scouts en atletiek. Wat ik het liefst speel op de scouts is 

dikke Berta. Mijn lievelingseten is hete bliksem hmmmmm… Ik kan niet 

wachten op weekend of kamp zodat wij allemaal samen 

hete bliksem kunnen eten!! Tot volgende week :))  

 

Hallo lieve kapoentjes mijn naam is rikki en ook ik ben een van jullie nieuwe 

leiding. Ik heb altijd wel zin een goed potje ravotten of om alle spelletjes mee te 

spelen. Ik hoop zo jullie het allerbeste jaar op de scouts te bezorgen! Tot volgende 

week!  
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Dag kapoentjes, ik ben Zazoe jullie allerleukste kapoenenleiding. Ik kijk zo hard 

uit om dit jaar jullie leiding te zijn. We gaan zoveel leuke spelletjes samen, heb 

er al zin in! We gaan er een zalig jaar van maken. Hopelijk tot volgende week!!! 

 

Hallo kapoentjes gigi hier, Ik hoop dat jullie net zo veel zin 

hebben als ik in dit jaar. We geven er een lap erop. Tot volgende week!!!!! Gigi 

out!  

 

 

 

 

Hey beste kapoentjes, het is Kerri jullie nieuwste kapoenenleiding. Ik sta te 

popelen om een nieuw jaar met jullie te beginnen en veel lol te trappen. We 

gaan voor een top jaar!  

 

Dag lieve lieve kapoentjes! Na de eerste vergadering heb in nog extra veel zin 

gekregen in het jaar dat ons te wachten staat. En dan vooral om jullie allemaal te 

verslaan in de leukste spelletjes. Als je denkt dat jij mij kan verslaan wil ik dat wel 

eens zien de komende vergaderingen. Veel fanatieke groetjes, Xebo 

 

 

Heyyy kapoentjes, Toto hier.  Ik kijk er heel hard naar uit om veel spelletjes 

met jullie te spelen en veel plezier te hebben, elke vergadering weer 

opnieuw. Tot binnenkort!!! Grtjs Toto 

 

 

 

Agenda: 

Zondag 26 september: gewone vergadering van 14u tot 17u30 op het rakkersveld met een 

infomoment na de vergadering voor de ouders 

Zaterdag 2 oktober: zware bierenavond voor mama en papa vanaf 19u tot 2u op het rakkersveld 

Zondag 3 oktober: Breng-je-vriendje mee vergadering (van 14u tot 17u30 op het rakkersveld) + 

Pasmoment winkeltje na de vergadering 

Zondag 10 oktober: gewone vergadering van 14u tot 17u30 op het rakkersveld + Pasmoment 

winkeltje na de vergadering 

Zaterdag 16 oktober- zondag 17 oktober: 1e weekend voor de kapoentjes. Dit weekend vind plaats op 

het rakkersveld van zaterdag 18u tot en met zondag om 13u. Zaterdag avond voorzien wij het 

avondeten, zorg er dus voor dat je met grote honger arriveert op het rakkersveld. De inschrijflink en 

betalingsinfo verschijnt in de volgende rommelpot. Belangrijk voor dit weekend zijn ook dat de 

kapoen zijn eigen matje en slaapzak meeneemt.  



 

 

Welpen   welpenleiding@krikobea.be 

Jacala            0468/283.402                  milan.vandeput@krikobea.be  
King Lowie                            0491/930.909            elijas.vanhemelryck@krikobea.be 

Baloe                                    0471/340.261              Kalina.parthoens@krikobea.be   
Bagheera                      0496/715.801            niels.bergmans@krikobea.be 

Akela            0477/097.762            jonas.verstraeten@krikobea.be 

Chill                                      0476/402.631               casper.van.espen@krikobea.be 

Mao                                      0478/038.132               lieven.medart@krikobea.be 

Chikai                                   0474/620.368               mathilde.reynders@krikobea.be 

 

 

Heey welpen! 

Op de startdag hebben jullie de 8 nieuwe welpenleiding leren kennen. Jawel, 

acht! Zoveel, hoe ga ik die allemaal leren kennen? Geen paniek: hier is voor 

jullie de welpenleiding-weetjes-en-feitjes-pijlen-zoeker-2021 
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We zien jullie graag deze zondag terug! 

Akela, Bagheera, Baloe, Chill, Chikai, Jacala, King Lowie en Mao 

 

AGENDA: 

Zondag 26 september: Mega-super-leuke-vergadering  op het Rakkersveld, van 14:00-17:30 met 

achteraf een infomoment voor de ouders 

Zaterdag 2 oktober: zware bierenavond voor mama en papa vanaf 19u tot 2u op het rakkersveld 

Zondag 3 oktober: Breng-je-vriendje-mee vergadering. Nodig een vriendje uit op de scouts! We gaan 

spelletjes spelen in een gi-ga-ntische groep welpen en vriendjes. 14:00-17:30 op het Rakkersveld. 

Zondag 10 oktober: Vergadering met een verrassingsthema… 14:00-17:30 op het Rakkersveld 

 

  



 

 

Jonggivers   jonggiverleiding@krikobea.be 

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

Marie Happaerts                            0495/225.747           marie.happaerts@krikobea.be  
Simon Van Hemelryck                     0484/716.987         simon.vanhemelryck@krikobea.be 

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

Tom Reynaerts                               0498/034.256          tom.reynaerts@krikobea.be  

Maarten medart                             0473/253.879        maarten.medart@krikobea.be  
 

 
  

Heyy Jonggiverss!!! 

Jaja het nieuwe scouts jaar is begonnen!! Met jawel een zeer spetterende leidingsploeg dit jaar! Ja ja 

je leest het goed, de beste die jullie ooit gaan gehad hebben. Jullie hebben vorige zondag goed jullie 

best gedaan om te leren kennen maar toch hier even de oplossing: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emma 

Lievenlingskleur: Geel 

lievenlingsdag:  Maandag 

lievenlingsseizoen: Herfst 

leeftijd:   25 

aantal zussen:  1 

 Simon 

Lievenlingskleur: Blauw 

lievenlingsdag:  Donderdag 

lievenlingsseizoen: Lente 

leeftijd:   18 

aantal zussen:  0 

 Kobe 

Lievenlingskleur: Rood 

lievenlingsdag:  Zaterdag 

lievenlingsseizoen: Lente 

leeftijd:   21 

aantal zussen:  0 

  Maarten 

Lievenlingskleur: Groen 

lievenlingsdag:  Maandag 

lievenlingsseizoen: Lente 

leeftijd:   19 

aantal zussen:  1 

  Tom 

Lievenlingskleur: Rood 

lievenlingsdag:  Zondag 

lievenlingsseizoen: Lente 

leeftijd:   22 

aantal zussen:  4 

 
 Marie 

Lievenlingskleur: Rood 

lievenlingsdag:  Zaterdag 

lievenlingsseizoen: Zomer 

leeftijd:   20 

aantal zussen:  1 

        Feitje: 

Er is geen elke 

leiding van het 

zelfde jaar. 
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Voila nu weten jullie ene beetje meer van ons. 

Tot Zondag 

Groetjes 

Kobe, Emma, Marie, Simon, Maarten en Tom 

Agenda : 

26/10: Gewone vergadering op het Rakkersveld van 14u tot 17u30 met achteraf een infomoment 

voor de ouders. 

2/10: Zware bierenavond voor de ouders op het rakkersveld van 19u-2u . 

3/10: Breng je pet mee vergadering op het Rakkersveld van 14u tot 17u30. 

10/10:  Snelwandelvergadering op het Rakkersveld van 14u tot 17u30 

 

 

  



 

Givers       giverleiding@krikobea.be 

 
 

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

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

Sara Vandeput                               0468/202.994                  sara.vandeput@krikobea.be 

Willem Reynders                            0474/198.806                  willem.reynders@krikobea.be 

Mathias Vanroelen                         0468/088.646                 mathias.vanroelen@krikobea.be 

 

 

Hellow givers,  

Zondag 19 september 2021 om 14 uur begon het meest onvergetelijke scoutsjaar van 

jullie leven. De eerste vergadering was maar een voorproefje van wat dit jaar allemaal 

gaat gebeuren. Voor het eerst sinds vele jaren is er 5 giverleiding, ik zal ze kort even 

voorstellen zodat jullie ons toch al een beetje beter kennen… 

Guus = couscous = captain goose =zoetje 

Talent : heel sneaky en ondeugend zijn 

Favoriete bezigheid : verpleegstertje 

spelen (ga met al je EHBO-probleempjes 

naar hem!) 

Lijflied : Alane - Wes 

Zwaktepunt : allergisch aan paarden en 

paardenwijven 

Favoriete 4-uurtje : alles wat pikant is 

 

 

Willem = WillyWannesW 

Talent : sterke beer die iedereen en 

alles kan dragen of op de grond 

smijten 

Favoriete bezigheid : viben op de 

muziek 

Lijflied : Wonderwall - Oasis 

Zwaktepunt : bang van groentjes 

Favoriete 4-uurtje : frietjes 
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Willy = dikkie 

Talent : weet op elk moment iets leuk om 

te doen! 

Favoriete bezigheid : valsspelen  

Lijflied : National Aerobics Championship 

Theme – Ty Parr 

Zwaktepunt : Al heel oud, de bompa van 

de givers 

Favoriete 4-uurtje : chocomousse 

 

 

Sara = Suurtje = grote cheat 

Talent : enthousiast zijn 

Favoriete bezigheid : eten 

Lijflied : Allemaal – Wim Soutaer 

Zwaktepunt : Escape (the pina 

colada song) – Rupert Holmes 

Favoriete 4-uurtje : wafels van 

wafelbakweekend 

Mathias = Mattie = mister steal-your-girl = 

kleine cheat 

Talent : deze charmante beermarter is 

geliefd door iedereen 

Favoriete bezigheid : scouts!!! 

Lijflied : Bohemian Rhapsody - Queen 

Zwaktepunt : eerste jaar leiding bij Kriko-

Bea 

Favoriete 4-uurtje : ijsjes 

 
 

Nog iets belangrijk om te weten: dit jaar doen we terug wafelbak weekend!! Van 22 

tot 24 oktober maken wij en verkopen we de beste wafels van Tienen en omstreken! 

Hou dit weekend dus zeker vrij in jullie drukke agenda en zoek al een wafelijzer om 

mee te nemen. Meer info over het wafelbakweekend komt in de volgende 

rommelpot! 



 

Gegroet en tot zondag,  

Guus, Willem, Willy, Sara en Mathias 

PS: zaterdag 2 oktober is het zware bieren avond op de scouts, stuur je mama’s en 

papa’s hier maar naartoe!! Of kom zelf ook eens langs! 

Agenda:  

Zondag 26 september: 14u – 17u30 vergadering op het Rakkersveld, neem je gsm 

mee. Achteraf is er ook een infomoment voor de ouders. 

Zondag 2 oktober: Zware bierenavond voor de ouders op het rakkersveld van 19u-

2u 

Zondag 3 oktober: 14u – 17u30 vergadering. Belangrijk: neem kleren mee die vuil 

mogen worden!! 

Zondag 10 oktober: 14u – 17u30 vergadering op het Rakkersveld 

Zondag 17 oktober: 14u – 17u30 vergadering op het Rakkersveld 

22 oktober tot 24 oktober: wafelbakweekend, info in volgende rommelpot 

 

 


