Na het vieruurtje deden we een grote touwtrekwedstrijd met iedereen
Datum: 04/10/2021 – 18/10/2021, 56ste 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
30 oktober
21 november
27 november
Eind december
19 februari
5 maart
19-20 maart
15 mei
10-16 juli
10-16 juli
Juli
Juli

*Kan nog wijzigen wegens corona

Halloweenfuif
Christus Koning
Karaoke Avond
Kerstmarkt
Stamdropping
Groepsfeest
Restaurantdagen
Laatste vergadering
Kapoenenkamp
Welpenkamp
Jonggiverkamp
Giverkamp

Manege
Rakkersveld
Rakkersveld
Tienen
De Schakel
CC De Kruisboog
Rakkersveld
Rakkersveld
Geel
Geel
…
…

Verjaardagen
6 oktober
6 oktober
7 oktober
8 oktober
11 oktober
11 oktober
15 oktober
17 oktober
18 oktober
19 oktober
21 oktober
22 oktober

Rikki
Chikai
Vince Vandenabeele
Mathias Vanroelen
Tom Reynaerts
Amber Laforce
Louis Philips
Arnaud Pierlé
Dries Peetermans
Bogdan Nourescu
Hugo Lefebvre
Fien Hendrickx

Leiding
Leiding
Welp
Leiding
Leiding
Welpen
Kapoen
Kapoen
Jonggiver
Kapoen
Giver
Jonggiver

Algemeen bericht
Lode Reynders
Jakob Van Hemelryck

0470/439.473
0499/398.194

groepsploeg@krikobea.be
lode.reynders@krikobea.be
jakob.vanhemelryck@krikobea.be

Hallo iedereen,
Nu het scoutsjaar een beetje op gang is getrokken is ook het eerste evenement van onze scouts
achter de rug, de zware bierenavond. Het was een geslaagde avond en de sfeer zat er goed in.
Bedankt aan iedereen om zo talrijk op te dagen en hopelijk tot volgend jaar!
Het scoutsjaar dat al even bezig is betekend ook dat er voor sommige takken de eerste weekends al
aankomen. Belangrijk hiervoor is dat de medische fiche is ingevuld (online) voor uw kind op weekend
kan vertrekken. Zo is de leiding altijd goed op de hoogte.
Inschrijven
Nieuwe leden, leden voor wie dit jaar het eerste jaar op de scouts is, moeten zicht registreren via
onze site. https://www.krikobea.be/lidworden/ en hierna onderstaand bedrag storten. Voor leden
die vorig jaar reeds lid waren volstaat het om het lidgeld te storten op onderstaand
rekeningnummer.
•
•
•

Lidgeld: 45 euro
Rekeningnummer: BE02 7340 1000 3840
Vermeld steeds “naam”, “voornaam” en “tak”

Verminderd lidgeld
Aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben biedt Scouts en Gidsen Vlaanderen de mogelijkheid
op het verminderd lidgeld (10) euro. 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 de
financiële drempels is daarbij de 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 wil maken moet je het juiste
formulier aanvragen bij je mutualiteit en die ingevuld aan de groepsleiding bezorgen.
Individuele steekkaart
De individuele steekkaart, of medische fiche, is het formulier waarop 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 invullen. Enkel de leiding en de leden zelf kunnen zo
deze informatie raadplegen.
Meer info: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ouders/praktisch/inschrijven/individuelesteekkaart
Scoutskleren en winkeltje
Jonggivers, Givers en Jin moeten een hemd en een das dragen. Voor kapoenen en welpen raden we
een hemd af aangezien zij hier snel uitgroeien. Een pull van Kriko-Bea raden we voor kapoenen en
welpen wel aan. We voorzien dit jaar nog één pasmoment, dit zal plaatsvinden op 10 oktober.
Nog vragen? winkeltje@krikobea.be of https://www.krikobea.be/winkeltje/
Kleding die vorig jaar besteld is
Vorig jaar hebben verschillende ouders kleding besteld. Sommige ouders hebben deze al afgehaald
andere nog niet. Indien u deze nog niet is komen afhalen kan u deze op 10 oktober nog komen
afhalen.
Tot slot als u nog vragen, opmerkingen of bedenkingen heeft kan u altijd een mailtje naar de
groepsleiding sturen via het mailadres: groepsploeg@krikobea.be
Scouteske groeten,
Jakob en Lode

Kapoenen
Apodemus
Xebo
Kora
Petro
Zazoe
Toto
Gigi
Rikki
Kerrie

kapoenenleiding@krikobea.be
0499/398.194
0495/616.846
0472/870.846
0470/439.473
0497/795.927
0491/993.603
0468/278.091
0476/373.752
0475/729.998

jakob.vanhemelryck@krikobea.be
janne.van.roosbroeck@krikobea.be
delphine.avermaete@krikobea.be
lode.reynders@krikobea.be
warre.dewel@krikobea.be
chioua.lekhli.jonas@krikobea.be
nathan.de.klerck@krikobea.be
willem.pittomvils@krikobea.be
sander.van.espen@krikobea.be

Dag liefste kapoentjes,
Vorige zondag was het weer een topvergadering! We hebben binnen super leuke spelletjes gespeeld
omdat het regende! (BAHHHH regen is stom) Maar toen het stopte met regenen hebben we deel
kunnen nemen aan het grote touwtrekkampioenschap van scouts Kriko-Bea YEEYYYY! Wat waren
jullie sterke kapoenen! De leiding was heel trots op jullie!
Volgende week is het detective-vergadering!
Er is iemand vermoord! Oooh neennnn
Het gruwelijke monster Chioua Lekhli is dood
teruggevonden. Maar kennen jullie dit gruwelijke monster Chioua Lekhli eigenlijk? Waarschijnlijk
niet, en daarom zullen we hier wat meer vertellen over dit monster.
Maar toch draagt hij
een bril net zoals dit
monster.

En heeft twee
kleurrijke horens.

Hij heeft gestreepte
sokken aan.

Chioua Lekhli lijkt een
beetje op dit monster
want hij heeft maar 1
oog.
En gele tanden.

Hij heeft een bruine
kleur.

Chioua Lekhli eet ook
heel graag koekjes.

Ook heeft hij 4 benen
om sneller te lopen.

Zo, nu kennen jullie het monster al wat beter (ookal wil de kapoenenleiding het niet kennen want het
is een heel angstaanjagend monster). Hopelijk komen de kapoenendetectives te weten wie dit
monster vermoord heeft.
Groetjes van Apodemus, Petro, Kora, Rikki, Zazoe, Gigi, Kerri, Xebo en Toto

Agenda:
Zondag 10 oktober: gewone vergadering (thema: detective) 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.
Inschrijven voor het weekend kan u doen door een mailtje te sturen naar
kapoenenleiding@krikobea.be met vermelding van de naam van uw kapoen. De prijs is 12,50€ en
deze moet gestort worden op het rekeningnummer: BE74 7340 1041 7607 met als mededeling de
naam van uw kapoen.
Belangrijk voor dit weekend zijn ook dat de kapoen zijn eigen matje en slaapzak meeneemt.
Zondag 24 oktober: gewone vergadering van 14u tot 17u30 op het rakkersveld

Welpen
Jacala
King Lowie
Baloe
Bagheera
Akela
Chill
Mao
Chikai

welpenleiding@krikobea.be
0468/283.402
0491/930.909
0471/340.261
0496/715.801
0477/097.762
0476/402.631
0478/038.132
0474/620.368

milan.vandeput@krikobea.be
elijas.vanhemelryck@krikobea.be
Kalina.parthoens@krikobea.be
niels.bergmans@krikobea.be
jonas.verstraeten@krikobea.be
casper.van.espen@krikobea.be
lieven.medart@krikobea.be
mathilde.reynders@krikobea.be

Heeeey beste welpjes!
Jullie waren niet te stoppen in de regen!! De gsm’s vlogen de deur uit bij het gsm-spel en er zijn grote
winsten gemaakt. Het geldaapje was een plezier om te zien, de gsm-politie iets minder, maar zat je
krap bij kas dan was er altijd nog oma en opa voor een extra zakgeldje. Iedereen kan zichzelf met
trots een uitstekende kapitalist noemen (vraag maar aan je ouders als je het woord niet begrijpt). Om
dat nog eens te bewijzen mogen jullie dit doolhof door proberen te geraken.

We hebben ook onze spierballen kunnen tonen aan de rest van de scouts tijdens het touwtje trek en
ik zou toch durven zeggen dat wij de sterksten waren van ze allemaal. Onze overwinningen hebben
zeker ook te danken aan al onze vriendjes die er deze keer bij waren waarvoor dank. Jullie mogen
iedere vergadering opnieuw zoveel vriendjes meenemen als je kan! En iedereen is welkom!

Het thema van de volgende vergadering is nog geheim, maar het wordt zeker en vast een
spetterende vergadering dus zeker allemaal komen (het zou wel eens iets met kleuren te maken
hebben
). Daarna is het een speciale Jezus vergadering
en jezelf verkleden is zeker
toegestaan!!
Groetjes jullie allerbeste welpenleiding!!!!
Agenda:
10/10: Geheime vergadering, Rakkersveld van 14u tot 17u30
17/10: Jezus vergadering, Rakkersveld van 14u tot 17u30
24/10: Voertuig vergadering, Rakkersveld van 14u tot 17u30
12/11 – 14/11: Eerste welpenweekend
18/02 – 20/02: Tweede welpenweekend
06/05 – 08/05: Laatste welpenweekend
10/07 – 16/07: Welpenkamp

Jonggivers
Kobe Bergmans
Marie Happaerts
Simon Van Hemelryck
Emma Reynders
Tom Reynaerts
Maarten Medart

jonggiverleiding@krikobea.be
0472/031.561
0495/225.747
0484/716.987
0477/322.314
0498/034.256
0473/253.879

kobe.bergmans@krikobea.be
marie.happaerts@krikobea.be

simon.vanhemelryck@krikobea.be
emma.reynders@krikobea.be
tom.reynaerts@krikobea.be
maarten.medart@krikobea.be

Jow Jonggivers
Na de fantastische pettenvergadering, waar ik mijn petje afdoe voor de genen die ondanks de regen
toch zijn gekomen (En dit is de laatste pettengrap die ik ga maken). Hebben we geleerd dat bij
baseball er 1 team heel goed kon vangen met een pet en de ander wat minder. Misschien lag het aan
de baseball pet (bat) (Oké dit is echt de laatste pettengrap
). We hebben ook gezien dat 4
kapoenen sterker zijn dan een giver. Maar ook dat 5000 kapoenen + welpen zwakker zijn dan 25
jongivers + givers. Jullie mogen trots op jezelf zijn.
Zoals sommigen van jullie al weten is de volgende vergadering snelwandelvergadering. Jullie kunnen
thuis of op school al eens oefenen. Hier een paar tips en regels.
1. Er moet altijd 1 voet de grond aanraken.
2. Bij elke stap de knie van het voorste been gestrekt moet zijn en blijven totdat het helemaal onder
het lichaam is.
3. Het zijn vooral de heupen die goed moeten bewegen.
Als jullie geen motivatie hebben voor te wandelen zijn hier nog een inspireerde quote en een minder
inspireerde quote.

Ik zou vandaag
kunnen gaan snelwandelen
en gezond eten.
Niet dat ik dat ga doen,
maar het zou kunnen.

Groetjes de leiding!

Agenda:
10/10: Snelwandelvergadering op het Rakkersveld van 14u tot 17u30
17/10: Bouwvakkersvergadering op het Rakkersveld van 14u tot 17u30
24/10: Gewone vergadering op het Rakkersveld van 14u tot 17u30

Givers
Willem Reynaerts
Guus Nagels
Sara Vandeput
Willem Reynders
Mathias Vanroelen

giverleiding@krikobea.be

0470/345.026
0494/707.796
0468/202.994
0474/198.806
0468/088.646

willem.reynaerts@krikobea.be
guus.nagels@krikobea.be
sara.vandeput@krikobea.be
willem.reynders@krikobea.be
mathias.vanroelen@krikobea.be

Beste Givers
Nu dat we het jaar al goed gestart zijn met niet 1, niet 2 maar wel 3 nieuwe leden, en vorig jaar ook 2
nieuwe leden. Hebben we op 2 jaar maar liefst 5 nieuwe givers erbij gekregen. Doe zo voort en breng
zeker vriendjes mee als je die hebt.
Nu om zeker te zijn dat jullie nog weten hoe je wafels op een zeer delicate maar lekkere manier kan
maken. Zijn hier alvast een aantal tips die kunnen helpen.

1. Gebruik volgende ingrediënten: Boter, bloem, passie, suiker,
NEENEE DE ENIGE ECHTE TIENSE SUIKER, bakpoeder,
vanillePUUUUUDDDDDIIIIIIIIIIIIIIIINGpoeder!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
eieren vanillestokje, zout en heel veel lief….
PUUUUUDDDIIIIIIING!!!
2. Tijdens het inroeren van het mengsel moet je de juiste kracht
en roervaardigheden hebben, pak een knuppel/baseball bat
en YEET het deeg tot een fijne structuur.
3. Bij het invullen van de wafelijzers, neem een lepel en stop het
tussen het wafelijzer.
4. Om een mooie wafel te verkrijgen kan je best ook je wafelijzer
dichtdoen.
5. Belangrijkste van al is de
verpakking, hoe mooier de strik
hoe sneller de verkoop.
Ook zullen we de stand bij houden en
zien wie de beste verkoop tactieken kan
verwezenlijken.
Dit was de boodschap van algemeen
nut….
En tot slot nog een woordzoeker met als
thema wafels :o
→

Wat neem je best mee op een standaard weekend:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Matje.
Slaapzak.
Tandenborstel/toiletgerief.
Hemd + scoutsdas (anders heel veel pompen).
Kleding voor een weekend, niet voor een jaar.
Kussen.

Wat neem je extra mee voor wafelbakweekend:
1.
2.
3.
4.
5.

Wafelijzer.
Kleren die mogen stinken/vuil worden.
Je beste verkooppraatjes.
Schoenen waar je wel goed mee kan wandelen.
GSM, deze moeten jullie hebben als jullie gaan verkopen.

Agenda:
10 oktober 2021: Normale vergadering. (14u00 – 17u30 op Rakkersveld.)
17 oktober 2021: Normale vergadering.
22 – 23 – 24 oktober 2021: Wafelbakweekend
Starttijd: Vrijdag om 19u00
Eindtijd: Zondag na opkuis, leden contacteren de ouders zondags. (+/- 12u00 12u30.)
31 oktober 2021: Normale vergadering.

