
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 01/11/2021-15/11/2021, 56ste jaargang, nr. 4 
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 

Apodemus en Zazou speelden de pannen van het dak op 

de kinderfuif 



 

    Activiteitenkalender *Kan nog wijzigen wegens corona 

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 

10 november Lea Cleas Welp 

10 november Ward Evers Giver 

13 november Saar Hendrickx Kapoen 

22 november Gust Pittomvils Giver 

25 november Floris Willekens Kapoen 

26 november Nand Van Espen Kapoenen 

28 november Gijs Peetermans Welp 

   
  



 

 

 

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, 

Wat een Halloweenfuif was het dit jaar weeral. Ondanks de strenge maatregelen vanuit de 

gemeente, hebben we er toch het beste van gemaakt. Moe maar voldaan kijken we terug op deze 

geweldige editie! Ook de eerste editie van de kinderfuif was een groot succes, we hopen dat de 

kapoenen en welpen er hard van genoten hebben, want wij in elke geval wel! 

De givers hebben dit jaar ook superhard hun best gedaan op wafelbakweekend, we willen de mensen 

die wafels gekocht hebben heel hard bedanken voor de steun! Hopelijk hebben ze gesmaakt! 

Kristus-koning 

Een traditie die laatste jaren wat afgezwakt is, is onze naamviering. Om de 2 jaar valt deze tijdens 

groepsweekend, het andere jaar vierden we dit op de scouts. We bekijken momenteel of het 

mogelijk is om deze traditie terug wat aan te wakkeren. Vroeger gebeurde dit met een hele dag 

scouts, waarbij wij in de namiddag eten te voorzien. Dit jaar valt dit op 21 november, van zodra 

hierover een beslissing gevallen is worden jullie ingelicht via mail, ook in de volgende rommelpot zal 

dit zeker vermeld zijn. 

Kriko-Karaokeavond 

Dit jaar lanceert Kriko-Bea opnieuw een nieuw evenement, namelijk een karaokeavond. 

Kan je goed zingen, of zing je graag, dan is dit het ideale moment om dit met de wereld mee te 

delen! We proberen alle liedjes te voorzien, geen enkele suggestie is te gek! Net als op al onze 

andere evenementen voorzien we drankjes en versnaperingen aan democratische prijzen zodat je 

niets te kort komt! 

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 

Winkeltje 

Op zondag 7 en 14 november organiseren wij twee afhaalmomenten voor de bestelde kleren. 
Iedereen die scoutskleren heeft besteld kan deze na de vergaderingen komen ophalen. Ook ouders 
die vorig jaar kleren hadden besteld en deze nog niet hebben ontvangen kunnen hier terecht. 
Gelieve ook de betalingen hiervoor in orde te brengen, moest dit nog niet gebeurd zijn. 

 

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 
 

 

Hey daar feestbeesten,  

 

Wat was dat toch een hevige fuif.  Jullie hebben allemaal gefeest zoals de 

minions dat kunnen! Het zag er zelfs leuker uit dan deze foto: 

 

Gelukkig zijn we allemaal sober thuis geraakt. Ik vraag me wel af hoeveel 

colatjes jullie gedronken hebben? Waren het er 2 of 7 of wel 3 miljoen miljard. 

Volgende vergadering mag iedereen het zeggen.  

 

Tot dan liefste kapoentjes 

 

Agenda: 

Zondag 7/11 : gewone vergadering  

Zondag 14/11 : gewone vergadering  

Zondag 21/11: kristus koning (zie algemeen bericht)  
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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 

 

 

Hey Welpen! 

Wat hebben we toch weer twee topvergaderingen achter de rug! Op de 

voertuigenvergadering namen we onze fietsen, steps, skeelers of skateboards mee en 

zagen we hoe snel en handig we met onze voertuigen waren. 

Natuurlijk was er ook de kinder Halloweenfuif, waar we in onze engste verkleedkleren naartoe 

kwamen. Iedereen haalde op de leuke muziek zijn gekste dansjes boven. Om nog even in de 

Halloweensfeer te blijven, kunnen jullie deze leuke woordzoeker oplossen. Veel succes! 
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Binnen twee weken is het eerste welpenweekend van dit scoutsjaar ook alweer daar, 

hieronder vind je alle praktische info. 

 

Tot zondag! 

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

Praktische info ‘Poco Loco’ welpenweekend 12-14 november 

 

Start: We spreken af om 19u aan het Houtemveld om te carpoolen naar de weekendplaats. 

De Jonggivers vertrekken dan ook naar hun weekend dus ouders met kinderen in beide 

takken hoeven maar 1 keer te rijden.  

Opmerking: de leden moeten avond gegeten hebben, er wordt geen eten meer voorzien die 

avond op de weekendplaats. 

Eind: Het weekend eindigt om 11u en de leden worden opgehaald op de weekendplaats.  

Locatie: Het weekend gaat door in de lokalen van scouts Donk, Korpse straat 20, 3540 Herk-

De Stad 

Prijs: de weekendprijs bedraagt 25 euro, dit bedrag mag overgeschreven worden op het 

rekeningnummer BE52 7340 1041 7809 

Inschrijven: Inschrijven kan via dit formulier. We stappen af van inschrijvingen via mail zoals 

andere jaren. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch9AxoTchfSz4qQ02E7ribpY4_Yx9cKxkqp12ij1j

RkO5C3w/viewform?usp=sf_link 

Medische fiche: het is verplicht om voor het weekend de medische fiche in orde te brengen. 

Dit kan digitaal (aangeraden) of op papier. Meer info: 

https://www.krikobea.be/info/medische-fiche/ 

 

Meenemen: 

• Kids ID (afgeven aan leiding bij aankomst) 

• Eventuele medicatie (afgeven aan leiding bij aankomst) 

• Matje, slaapzak, kussen, knuffel 

• Toiletgerief 

• Drinkbus 

• Kleren om mee buiten te spelen 

• Warme kleren 

• Regenjas! 

• Zaklamp 

• Kleurrijke of Mexicaanse verkleedkleren 

• Veel goesting 

Snoep, eten, speelgoed, gsm, horloge… laten we thuis 

Wij kijken er al enorm naar uit, tot dan! 
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Agenda: 

Zondag 7/11: Gewone vergadering op het Rakkersveld van 14u tot 17u30 

Vrijdag 12/11 – zondag 14/11: ‘Poco Loco’ Welpenweekend 

Zondag 21/11: Speciale Kristus Koning vergadering, meer info volgt nog via mail 

Vrijdag 18/02 – zondag 20/02: Tweede Welpenweekend 

Vrijdag 06/05 – zondag 08/05: Laatste Welpenweekend  

Zondag 10/07 – zaterdag 16/07: Welpenkamp 

  



 

 

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  
 

 
  

 

Hallo ouders en jonggivers 

Wat en vergaderingen, eerst vriendjes dag en dan ook nog krokketen quiz, laten we beginnen met 

vriendjes dag, het begon al goed met het prachtige weer van toen en dan komen er opeens 40 

jonggivers!!! De perfecte dag voor een foto zoektocht in de stad, we hopen veel vriendjes terug te 

zien. Dan hebben we de krokketen quiz, wat een eetfestijn we hebben meer dan 300 kroketen 

kunnen uitdelen dus als u kind geen avond meer heeft gegeten zal het daardoor zijn (: 

We hebben dus net 2 top vergaderingen in achter de rug en er komt meteen nog een aan voor deze 

week, de 1ste wereldoorlog vergadering, open u geschiedenisboeken al maar want we gaan terug 

naar 1914 tot 1918, en haal u stoerste leger kleren maar al vast uit de kast wat het zal heftig worden.  

Hier heb je nog een woordzoeker met een verborgen boodschap veel plezier! 

 

 

Agenda: 

7 november: 1ste wereldoorlog vergadering op het rakkersveld van 14u tot 17u30 

12-14 november: Pater en nonnen weekend!!! We spreken op het Houtemveld om 19u vrijdag 12 

november om samen naar Haagstraat 58, 3800 Sint-Truiden te gaan. Op zondag 14 november om 

11u30 is het weekend gedaan en worden de leden opgehaald op de weekendplaats. 

Meenemen: verkleedkleren, scoutshemd en das, matje, slaapzak, toilet grief, medische fiche (of 

online), een jas, een paar pullen voor als het koud wordt, een lange broek voor in het bos. 

Voor u inschrijving klik je Hier  
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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 

 

 

Beste Givers, 

Twee weken geleden hadden we ons geweldig wafelbakweekend. Uiteindelijk hebben we wat 

centjes kunnen verdienen, waarmee we op kamp sowieso toffe dingen gaan doen. Maar ik echter 

jammer nieuws. We zijn tijdens het wafelbak weekend paar dingen vergeten te doen. En nu denken 

jullie: maar we hebben toch goed wat winst gemaakt. Maar het draait niet alleen om winst hoor, we 

zijn namelijk paar wereld records vergeten te breken. Hieronder volgen enkele wereld records die we 

sowieso konden verbreken. 

1) Hoogste toren van wafels 

Dit huidige record is een toren van 91.5 cm van gestapelde wafels. Deze konden we toch echt 

verbreken of niet? 

2) De grootste wafel 

De grootste wafel weegt 50 kg, als we denken hoeveel deeg we gemaakt hebben kunnen we 

zeker een veel grotere wafel maken. 

3) Om ter snelste 3 wafels eten 

Dit record is nog niet vast gelegd, dus deze hadden we zeker kunnen proberen. Zeker als we 

weten hoeveel wafels jullie niet stiekem gegeten hebben. 

Oke nu genoeg over wafels. Want van al die wafels krijgen we toch een beetje dorst hoor. En dit had 

de leiding ook voorspelt, daarom speelden we vorige activiteit allemaal water spelletjes (het kan ook 

zijn dat het goed uitkwam door de Halloweenfuif dat er veel water aanwezig was). 

Als leiding zijn we natuurlijk zeer verantwoordelijk. Daarom hielden we ook rekening met dat water 

dodelijk kan zijn.  

Weetje: Voor een persoon van 60 kg kan een dosis water van 5.4l dodelijk zijn. 

Dus vergeet niet te hydrateren, maar vergeet ook niet dat te veel hydrateren ook niet goed is ;) 

Groetjes, 

Guus, Mathias, Sara, Willem en Willy 

Agenda: 

Zondag 7 november: gewone vergadering van 14h00 tot 17h30. 

Zondag 14 november: Breng een hoofddeksel mee vergadering van 14h00 tot 17h30. Breng hierbij 

zeker  een hoofddeksel (pet, muts, fietshelm,….) mee  

Zondag 21 november: Kristus Koning!!!!, meer info hierover in het algemeen bericht. 
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