
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 18/10/2021 – 01/11/2021, 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 *Kan nog wijzigen wegens corona 

30 oktober Halloweenfuif Manege 

21 november Christus Koning Rakkersveld 

27 november Karaoke Avond Rakkersveld 

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 

Juli Jonggiverkamp … 

Juli Giverkamp … 

 

 

Verjaardagen 

18 oktober Dries Peetermans Jongeivers 

19 oktober Bogdan Nourescu Kapoenen 

21 oktober Hugo Lefebvre Givers 

22 oktober Fien Hendrickx Jonggivers 

24 oktober Willem Reynaerts Leiding 

27 oktober Jacala Leiding 

28 oktober Ferre Holsbeeks Welpen 

7 november Lea Claes Welpen 

10 november Ward Evers Givers 

13 november Saar Hendrickx Kapoenen 

22 november Gust Pirromvils Givers 

25 november Floris Willekens Kapoenen 

26 november Nand Van Espen Kapoenen 

28 november Gijs Peetermans Welpen 
  



 

 

 

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 allemaal, 

Afgelopen zijn er weer wat toffe vergaderingen geweest, voor de kapoenen was het zelfs het eerste 

weekend. Ook de givers zijn volgende week toe aan hun eerste weekend, wafelbakweekend, 

waarover hieronder meer informatie. 

Onze activiteitenagenda is komende weken ook niet de minste, zo organiseren we voor het eerst een 

Halloweenfuif voor kinderen, die in de avond overgaat naar de halloweenfuif voor jongeren die 

normaalgezien door de Jin werd georganiseerd.  

Dag van de jeugdbeweging 

Op vrijdag 22 oktober is het dag van de 

jeugdbeweging. Op deze dag gaat iedereen die bij een 

jeugdbeweging zit in uniform naar school. Doe zeker je 

hemd/pull/das aan en laat aan iedereen zien dat jij bij de 

scouts zit!  

Halloweenfuif 30/10/2021 

Kinderen 

Dit jaar organiseren we een kinderhalloweenfuif in de Manege (kazerne Tienen) zodat ook alle 

kinderen hun beentjes los kunnen zwieren en helemaal uit de bol gaan. Er zal goeie muziek, lekkere 

frisdranken en versnaperingen voorzien zijn tegen democratische prijzen. Ouders mogen uiteraard 

mee binnen. Voor hun wordt ook drank geserveerd die meer bij hun aansluit. Deze fuif gaat van start 

om 18u en eindigt om 20u en er is gratis toegang. Deze fuif zal vervanging zijn voor de kapoenen en 

welpen voor de vergadering op zondag, er zal dus kapoenen en welpenleiding zijn om zich met de 

kinderen bezig te houden. 

Vergeet je niet te verkleden       https://fb.me/e/dQqO90ykp  

Jongeren 

Deze fuif gaat net zoals de kinderfuif door in de Manege, deze is niet vergaderingvervangend voor de 

jonggivers en givers. Zij hebben dus nog steeds vergadering op zondag. 

https://fb.me/e/1NoHZsWir 

Wafelbak weekend givers  

Dit weekend (22-24 oktober) gaan de givers weer wafels bakken. De kans is groot dat je hen die 

dagen tegenkomt in de stad. Je kan ook wafels bestellen via giverleiding@krikobea.be, of ze zondags 

voor de vergadering nog kopen. 
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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 

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 

Winkeltje 

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 24 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  

 

Vriendelijke scoutsgroeten, 

Lode en Jakob 
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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 lieve lieve kapoentjes 

Aan alle die naar het weekend gekomen zijn, proficiat! 

Aan allen die niet gekomen zijn,… ook proficiat! Maar zeker volgende keer mee komen want dit wil je 

niet nog een keer missen. 

Omdat we op het weekend zo leuk aan het spelen waren en er dus geen tijd meer was voor een 

slaapverhaaltje hebben wij er jullie nog eentje te goed. 

Er was eens… 
 
een koe genaamd Jaak. Het was niet zo maar een koe. Nee nee, het was een roze koe. En in plaats 
van melk gaf Jaak fristi. Ja ik hoor jullie al denken ‘Dat kan toch helemaal niet?’. Ooh jawel ergens 
hier ver vandaan leeft hij echt. 
Iedereen houdt van Jaak. Hierdoor had hij ook vaak bezoek wat hij geweldig vond. 
Op een dag, toen de stad naast het stadje van Jaak over Jaak leerde, kreeg Jaak veel aandacht en 
wou er zelfs een journalist langskomen.  
Toen de boerin (de eigenaar van Jaak) deze vraag onder oren kreeg twijfelde ze eerst of ze dit wel 
moest toelaten. Na er even over na te denken en het te overleggen met Jaak stemde ze toe. 
Dus, de volgende dag kwam de journalist langs. Het was een super leuk interview en gesprek. Zo 
gezellig zelfs dat de boerin de journalist een coffee aanbied. De journalist zei zonder twijfel 
‘Natuurlijk wil ik een coffietje, bedankt!’. 
Dus liep de boerin vrolijk naar binnen om een coffee te gaan zetten. 
Maar… toen ze terug kwam waren de journalist en Jaak spoorloos verdwenen… 
 

 

Super erg voor de boerin vinden jullie ook niet? Willen jullie de boerin helpen met dit verhaal een 

leuk einde te geven? Ze zal jouw eeuwig dankbaar zijn.. 

Hopelijk zie ik jullie volgende zondag. En kan ik de boerin vertellen dat alles in orde komt. 

Tot dan! 

 

Agenda: 

• Vrijdag 22 oktober: Dag van de Jeugdbeweging: Allemaal in scoutsuniform naar school! 

• Zondag 24 oktober: gewone vergadering van 14u tot 17u30 op het rakkersveld 

• Zaterdag 30 oktober: Halloweenfuif voor kinderen, van 18 uur tot 20 uur zijn jullie allemaal 

welkom in de manege, zie Algemeen bericht voor meer info 

• Zondag 31 oktober: GEEN SCOUTS VOOR DE KAPOENEN  
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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 

 

 

Heyyyy welpjes 

We hebben er 2 ongelofelijke weken op zitten! We speelden een kei leuk stadspel en kwamen op die 

manier onze nesten te weten. Tijdens ons spel zagen we ook de reuzen van Tienen voorbijkomen! 

Maar dat was nog niet het beste moment, want sommige van ons kwamen zelf op TV! Dat was kei 

cooooollll! Terug op de scouts mochten de nestleiders de kleuren onthullen door met een verfspuit te 

schieten en zo wist iedereen in welk kleur nest die zat. De week erna speelden we het grote ‘Jezus en 

de Duivel’-spel, waardoor we soms spelletjes moesten spelen met een stok aan onze benen of 

vastgebonden aan iemand anders. Maar jullie konden de duivel zijn straffen heel goed aan en wonnen 

nog steeds zoveel spelletjes! Gelukkig maar! Benieuwd wat we volgende week gaan spelen? Kom dan 

zeker met jullie zotste voertuig naar de scouts! 

Nog even een opfrissing van de nesten: 

Vuur Rood Hemels Blauw Gras Groen Blij Geel 

Mies Quinn Tuur Louise 

Eloise Amber Ella Lea 

Maxime Souli Emma Senna 

Arthur Leander Lucas Scout 

Nina Nessa Louis Wiebe 

Gijs Line Kiara Inte 

Lander Bas G. Lena Bas N. 

Robin Nora Jelena Vince 

Julia Loic Febe Jeroom 

Milca Jeanne Victor Seppe 

 Sander Ayla Ferre 

 

Agenda: 

• Vrijdag 22 oktober: Dag van de Jeugdbeweging: Allemaal in scoutsuniform naar school! 

• Zondag 24 oktober: Voertuigenvergadering: Breng allemaal een voertuig meer naar de 

scouts bv. Een step, skeelers, een skateboard… 

• Zaterdag 30 oktober: Halloweenfuif voor kinderen, van 18 uur tot 20 uur zijn jullie allemaal 

welkom in de manege, zie Algemeen bericht voor meer info 

• Zondag 31 oktober: GEEN SCOUTS VOOR DE WELPEN 

• Vrijdag 12 november – zondag 14 november: Welpenweekend, meer info volgt. 
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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  
 

 
  

 

Heeey beste jonggivers, 

Nu het scoutsjaar toch al redelijk hard aan de gang is wordt het tijd voor de welbefaamde Breng je 

vriendje mee vergadering.  

Het concept is heel simpel: je gaat naar al je vrienden van school of van je hobby, naar al je buren en 

naar al je Fortnite & Roblox vrienden uit de buurt en je stelt hem de simpele vraag: “Heb je iets te 

doen op zondag?”. Als het antwoord hierop nee is de volgende vraag weer simpel: “Kom je mee naar 

de scouts?”. Als het antwoord hierop nee is, dan is het tijd om andere vrienden te zoeken…. (Nenene 

mopje, we leggen de scouts niet op aan iemand). Maaar als het antwoord ja is op deze vraag dan heb 

je je eerste vriendje al om mee te nemen zondag gevonden! Zo simpel is het. Dit herhaal je dan voor 

al je vrienden en dan hebben we zondag een epische vergadering! 

Mocht er toch nog wat extra overtuiging nodig zijn kan je de volgende sfeerbeelden laten zien aan de 

vriend/vriendin in kwestie die dat extra duwtje in de rug nodig heeft: 
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Goed als dat allemaal nog niet genoeg is, is er nog een laatste redmiddel. Vrijdag is het ook dag van 

de jeugdbeweging, dan kan je met je uniform naar school gaan. Als iedereen ziet wat een mooi 

uniform wij hebben dan zullen ze zeker overtuigd zijn om te komen. En anders zou ik toch nog maar 

is nadenken over je vriendschap….. 

Tot zondag!! 

Kobe, Tom, Marie, Emma, Simon, Maarten 

 

Agenda: 

22 oktober: Dag van de jeugdbeweging. Ga met je scoutsuniform naar school en laat aan iedereen 

zien dat je trots bent dat je op de scouts zit! 

24 oktober: Breng je vriendje mee vergadering op het Rakkersveld van 14u tot 17u30 

31 oktober: Top secret vergadering (spanneeeeend) op het Rakkersveld van 14u tot 17u30 

12-14 november: Eerste weekend. Meer info volgt in de volgende rommelpot maar dan kunnen jullie 

de datum alvast vrijhouden       

 

  



 

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 

 

 

Bonjour Giversss, 

De vergaderingen vliegen weer voorbij eh seg, maja, time flies when u are having fun heee       

Vorige rommelpot heeft de rommelpot schrijver jullie uitgelegd hoe je de perfecte wafel moet 

bakken, ik ga deze keer uitleggen hoe je de perfecte wafel verkoopt!  

Stap 1: Na het mooie strikje rond de wafels te doen trek je u mooiste kleren aan. Ik spreek hier dus 

duidelijk over scoutsheld en das. Hoe beter deze in orde zijn, des te meer jullie verkopen!! 

Stap 2: Spreek mensen op straat aan en zeg dat jullie een spel spelen en een gemiddelde moeten 

berekenen van hoeveel kleigeld een Tienennaar op zak heeft. 

Stap 3: Zeg dat het een mopje was en verkoop hem wafels. Hij/zij heeft nu geen excuus meer dat die 

geen geld bij heeft om wafels te kopen. 

Stap 4: Werkt stap 2 en stap 3 ni, ga dan wenen in een hoekje en probeer opnieuw. 

Stap 5: Ga cafés Binnen en verkoop en toog hangers. Zijn dat mannen? Stuur dan vooral vrouwelijk 

volk naar binnen en 2 stoere stevige givers. Zijn het oude vrouwtjes? Stuur dan alleen Dani en 

Wardbeer naar binnen, die zijn klein en schattig dus da werkt! 

Stap 6: Werkt stap 5 niet? Ga dan wenen in een hoekje en probeer opnieuw 

Stap 7: Is da bak met wafels leeg en heb je veel flappies? Keer dan terug naar het rakkersveld en kom 

met trots vertellen dat je bak leeg is. 

Stap 8: Begin opnieuw! 

Zo met deze info moet dit een geslaagde editie van wafelbakweekend worden!!  

Nu wat praktische info! 

Hoe schrijf ik mij dit jaar in voor wafelbak weekend? Met de volgende link! Vul deze even in, stort het 

geld op het rekeningnummer dat beneden in het document staat, en voila!  (ook de mensen die al 

een mailtje hebben gestuurd moeten dit doen, dat is overzichtelijker voor ons       ) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5fOzZ1hW-

YGD6mVYfVUueK1hAdqzeStNUSDDEUKKaS5k72Q/viewform?usp=sf_link 

Ook belangrijk! 

Ben je nog niet ingeschreven op de scouts? Doe dit dan voor het weekend want anders kan je niet 

mee! Dit doe je via onze site https://www.krikobea.be/lidworden/  

 

Dan nog iets! 

Reclame voor wafelbak weekend mag altijd. Post daarom deze mooie foto op je insta story of op je 

facebook. Zo is de kans groter dat we meer verkopen.  
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EN nu echt het laatste!! 

Hier is de link naar de nieuwe spotify lijst voor muziek door het jaar, weekends en kamp. 

DUS iedereen die altijd zeurt over de slechte muziek, slijt u schijfkes erin en dan hoef je nooit meer te 

klagen              

https://open.spotify.com/playlist/4WthLbnMOFvbzB6JchoXNz?si=a7a5aeb9b98e42b0  

 

Zo dit is het dan.  

Doei!  

Agenda: 

22 oktober: Dag van de jeugdbeweging. Ga met je scoutsuniform naar school en laat aan iedereen 

zien dat je trots bent dat je op de scouts zit! 

22 – 23 – 24 oktober: vrijdag worden jullie met vol enthousiasme verwacht om 19u op rakkersveld, 

zie dat je al gegeten hebt!! Zondag als alle wafels zijn verkocht en alles is opgekuist zullen de leden 

de ouder contacteren voor het wederkeren naar huis toe, dit zal rond 13u45 zijn.  

30 oktober: HALLOWEENFUIF in de manege!!  

31 oktober: Normale after HALLOWEENFUIF vergadering!! Op het rakkersveld 

7 oktober: Normale vergadering op het rakkersveld 
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