
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 03/10/2022 – 17/10/2022, 57ste 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 

15 oktober Zware Bieren Avond Rakkersveld 

29 oktober Halloweenfuif Manege 

18-20 november Groepsweekend Geheim 

26 november Kriko-Karaoke Rakkersveld 

16-18 december Kerstmarkt Tienen 

5 februari Nieuwjaarsreceptie Rakkersveld 

18-19 maart Restaurantdagen Rakkersveld 

5 mei Rakkersveldquiz Manege 

1ste helft juli Jonggiverkamp Auby-Sur-Semois 

2de helft juli Giverkamp Auby-Sur-Semois 

1ste helft juli Kapoenenkamp Merelbeke 

1ste helft juli Welpenkamp Merelbeke 

 

 

Verjaardagen 

3 oktober Tor Pijpops Welp 

4 oktober Milo Jacquin Kapoen 

6 oktober Chill Leiding 

7 oktober Vince Vandenabeele Welp 

8 oktober Mathias Vanroelen Leiding 

9 oktober Nala Leiding 

11 oktober Amber Laforce Jonggiver 

15 oktober Louis Philips Welp 

15 oktober Amaris Poffé Willems Welp 

17 oktober Arnaud Pierlé Welp 

18 oktober Dries Peetermans Giver 

21 oktober Hugo Lefebvre Giver 

22 oktober Fien Hendrickx Jonggiver 

24 oktober Willem Reynaerts Leiding 

28 oktober Emiel Vanderleyden Kapoen 

28 oktober Ferre Holsbeek Jonggiver 
  



 

 

 

Algemeen bericht groepsploeg@krikobea.be 

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

Jakob Van Hemelryck                    0499/398.194       jakob.van.hemelryck@krikobea.be 

 

Hallo iedereen, 

 

De afgelopen vergaderingen waren we blij te zien dat veel kindjes toch de smaak te pakken hebben 

voor de scouts. Voor velen van hen komen er binnenkort dan ook de eerste weekends aan, zit je met 

vragen over het weekend dan kan je contact opnemen met de leiding van de tak waar jou zoon of 

dochter lid van is. 

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 al lid waren volstaat het om het lidgeld te storten op onderstaand rekeningnummer. (Deadline 

10 oktober) 

• 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. Voor meer informatie kan je steeds de groepsleiding contacteren via 

groepsploeg@krikobea.be. 

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 2 en 9 oktober na de scoutsvergadering. 

Vervolgens zal u kunnen bestellen via de Google Forms die u op de website kan vinden. 

 

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

Weekends 

Zoals jullie wel bekend is zitten we in een energiecrisis, een crisis waar ook wij helaas niet aan 

kunnen onkomen. Door de stijgende energieprijzen worden veel weekendplaatsen een stuk duurder, 

ook het eten ontkomt niet aan de torenhoge inflatie. Daarom zijn we helaas genoodzaakt onze 

weekendprijs op te slaan om te voorkomen dat onze weekends niet meer rendabel zijn. Onze nieuwe 

weekendprijs bedraagd 30€, maar we willen graag benadrukken dat we als jeugdbeweging fiscale 

attesten opstellen op het einde van het jaar waarmee u 14€ (vorig jaar) kan terugtrekken per dag 

met overnachting indien u jonger bent dan 14 jaar. Ook bieden veel mutualiteiten de mogelijkheid 

om een klein bedrag terug te trekken. 
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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. Zeker de moeite waard om eens langs te komen! Deze zware 

bierenavond vindt plaats op zaterdag 15 oktober vanaf 19u. Meer informatie kan je vinden via 

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

 

 

Vriendelijke scoutsgroeten, 

Jakob en Lode 
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 Kapoenen   kapoenenleiding@krikobea.be 

 
Kora                                         0472/870.846           delphine.avermaete@krikobea.be 

Petro                                        0470/439.473            lode.reynders@krikobea.be 

Nala                                          0468/346.427              antje.de.wel@krikobea.be 

Gigi                                           0479/465.504           eva.de.waleffe@krikobea.be 

Toto                                         0484/716.987            simon.vanhemelryck@krikobea.be 
 

 

Dag beste kapoenen 

Ik ben elke week blij om jullie gelukkige hoofdjes te zien, alleen is er iets erg gebeurt op het 

rakkersveld: wij zijn aangevallen door marsmannetjes net na dat jullie waren vertrokken, zij 

wouden onze 4uurtjes stelen maar we hebben ze op een afstandje kunnen houden. Nu 

liggen ze verscholen aan de  achterkant van het veld in de bossen. Maar we moeten ze nu 

nog verslaan, hiervoor hebben we jullie hulp nodig. Wij hebben van een paar foto’s kunnen 

trekken  en hier is alles wat we van hun weten: 

 
Dit is hun leider zij is 20 
cm(25cm als je de 
voelsprieten mee telt) groot 
maar is even slim als 5 
mensen tegelijk 

 
Dit is de gevaarlijkste hij ziet 
er zeer knuffel baar uit maar 
onderschat hem niet met al 
die tentakels, hij is wel zeer 
dom dus je kunt hem van 
alles wijs maken 

 
Dit is hun geneesheer onder zijn 
mantel heeft hij heel veel 
geneesmiddelen, maar vergis u 
niet want hij gebruikt sommige 
flesjes ook wel voor andere 
dingen.  

 

 
Dit is de zanger van de 
groep lang voor dat we hen 
zagen hoorde we deze al 
zingen, het is 
verbazingwekkend hoeveel 
geluid er zo iets kleins kan 
komen 

 
Dit is de jongste geloof het 
of niet maar zij is al 55 jaar 
oud, wij denken dat dit is 
omdat het op mars niet 
meer zo goed gaat voor de 
kleine kindjes 

 
Deze ziet er misschien heel eng 
uit maar dit is de braafste van de 
groep, met zijn vier armen heeft 
hij ons gegroet. 
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Nu dat jullie de marsmannetjes al wat beter kennen, kunnen jullie jullie voorbereiden op 

jullie ontmoeting op ons volgend weekend. Dit zijn er nu wel maar 6 maar tot nu toe zijn dit 

de enigste die we hebben kunnen bestuderen. 

 

Agenda: 

8 en 9 oktober: 1ste weekend voor de kapoenen. De weekend plaats is op het rakkersveld (Torsinweg 

12, 3300 Tienen) van zaterdag 16u tot zondag 13u. het weekend kost 15 euro, dit bedrag mag 

overgeschreven worden op het rekeningnummer BE74 7340 1041 7607 met als vermelding weekend 

en de naam van uw kapoen. 

Inschrijven: Je kunt je inschrijven voor het weekend via deze link: 

https://forms.gle/wJGaStNQvhE8mVWW7 

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/  

Wat moet je allemaal mee nemen op je eerste weekend 

• Kids ID (afgeven aan leiding bij aankomst) 

• Eventuele medicatie (afgeven aan leiding bij aankomst) 

• Een Matje 

• Uw Slaapzak 

• Tandenborstel/ toiletgrief 

• Kleren die vuil mogen worden 

• Warme kleren 

• Regenjas 

• zaklamp 

• Kussen  

• Knuffels 

• Een goed humeur  

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

 

15 oktober: Zware bieren avond  

16 oktober: Breng-je-vriendje mee vergadering (van 14u tot 17u30 op het rakkersveld) 
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Welpen   welpenleiding@krikobea.be 

Mao                                      0478/038.132               lieven.medart@krikobea.be 

Chikai                                   0474/620.368               mathilde.reynders@krikobea.be 

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

Tabaqui                                0499/398.194                jakob.van.hemelryck@krikobea.be 

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

 

 

Hey welpjesss! 

Na al weer een suuuper leuke vergadering vol met schepen vernietigen en staken is het al bijna tijd 

voor en nog betere vergadering (echt waar) namelijk VOERTUIGENVERGADERING!!!!! Jullie mogen 

allemaal volgende zondag een voertuig meenemen zoals een step, skateboard, rolschaatsen,… . Maar 

wat als je niet weet wat je wilt meenemen? Geen probleem wij hebben hier een handig lijstje 

gemaakt om jullie bij deze keuze te helpen.  

 

Fiets:  

positief: snel  

Negatief: saai, groot  

 

Skateboard:  

Positief: kei cool 

Negatief: gras is je grootste vijand 

 

Step: 

Positief: snel, leuk 

Negatief: er is niks negatief aan een step  

 

 

Rolschaatsen:  

Positief: je bent zelf het voertuig, epic  

Negatief: stappen wordt opeens heel moeilijk  

 

Auto:  

Positief: super snel  

Negatief: je hebt een rijbewijs nodig en benzine is duur  

 

Eenwieler:  

Positief: de helft van de wielen van een fiets maar dubbel zo veel plezier  

Negatief: geen stuur  

 

Agenda:  

Zondag 9/10 - voertuigenvergadering  

Zaterdag 15/10 - zwaren bieren avond (voor de mamas, papas,opas, omas, vrienden en al de rest) 

Zondag 16/10 - breng je vriendje mee vergadering  

Vrijdag 21/10- zondag 23/10: WEEKENDDDD!!!!!  

Inschrijven weekend: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Lqn3LT3JWKVydrUvcQNHYgbdQkyAxRYZRtqgwtqKj3

j3xQ/viewform?usp=sf_link  

Verdere praktische informatie komt in de volgende rommelpot  
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Jonggivers   jonggiverleiding@krikobea.be 

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

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

Janne Van Roosbroeck                    0495/616.846         janne.van.roosbroeck@krikobea.be 

Casper Van Espen                            0476/402.631         capser.van.espen@krikobea.be 

 

  

 
Dag lieve jong givertjes, 
 
Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van de start van het scoutsjaar. Wij, jullie geweldige leiding, 
hebben ons allesinds als super goed geamuseerd.  
Ik denk dat het aumuzement ook te zien is aan onze #dood club. 
 

 
De #dood club is 
opgericht met speciale 
dank aan Louise de 
snelle, Tuur de pomper 
en Mies de overlever 
(iconisch genoeg). 
 
Een mooi voorbeeld van 
hoe leuk de scouts wel 
niet is. Zij waren 
gestorven in het spel en 
nog steeds zo 
enthousiast.  
 
Want meedoen is 
belangrijker dan winnen 
. 
 

 
Volgende week is het breng je vriendje mee vergadering. Ben jij nu super cool en heb jij meerdere 
vriendjes mag je ook altijd meerdere vriendjes menemen. Zo kunnen zij eens meemaken hoe tof, 
gezellig, leuk, warm, enthousiast, mega tof super leuk, … onze geweldige scouts is. 
 
Voor de ouders is er ook een breng je vriendje mee avond. Namenlijk de zware bierenavond op 
zaterdag 15 oktober 2022. Jullie en jullie vriendjes zijn allemaal uitgenodigd. Het gaat een gezellige 
avond worden waar u verschillende lekke bieren voor de eerste keer kan proefen. 
 
Tot dan! 
En lieve jong givers, tot zondag!! 
 
Agenda: 

9 oktober: Gewone vergadering  

16 oktober: Gewone vergadering 
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Givers       giverleiding@krikobea.be 

 
 

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

Marie Happaerts                            0495/225.747              marie.happaerts@krikobea.be 

Warre De Wel                                0497/795.927                warre.de.wel@krikobea.be 

 

 

Dag allerliefste givertjes!!! 

Wat hebben we zondag een leuke activiteit gehad zeg, met ultra leuke spelletjes!!!! (die iets te 
makkelijk waren, aangezien jullie het spel vrij snel gehackt hadden… Er waren ook tal van ludieke 
woordspelingen, zoals Dikke Diana, en Buckingham Buckingham…  

We ontcijferde wie de queen had vermoord, en nee, die is niet vanzelf gestorven, dat was een vieze 
conspiracy van de media!!! 

Het was namelijk….. 

Deze mevrouw die opgestaan is uit de dood om queen elizabeth mee te nemen naar haar graf.  

 
Hieronder lijkt nog alles koek en ei tussen de twee, maar niets was minder waar… Ze schoot die 
gewoon dood in the Underground, met een kruisboog!!!! Unbelievable….. 

                                                                               

Ach ja, ze zijn nu allebei naar de hemel. The queen has died, God save the King!!! 

Binnenkort is het ook wafelbakweekend!! Dus bel al uw familieleden, vrienden, sympathisanten, 
kennissen, random mensen… om onze overheerlijke wafels te komen kopen!!! 

+ breng een wafelijzer mee als jullie dat ter beschikking hebben!! We hebben er veel nodig. 

Bon, beste givertjes, ciao ciao!!! 

Liefs, jullie royal giverleiding 

AGENDA: 

9 oktober: gewone vergadering 

16 oktober: gewone vergadering 

21-23 oktober: Wafelbakweekend!! Praktische info volgt  
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Jin     jinleiding@krikobea.be 

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

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

 
Hoi hoi beste Jin, Andrries hier! 
 
O m de een of qnfere reden heb ik besloten om de eerste rommelpot te schrijven. Ik 
heb er nu al spijt van (allee ni da ik iets nuttiger bezig was maka) 
 
Ik had geen idee wat te schrijven dus dacht ik om het fub te houden dat ik geen 
gebruik mocht maken van de backspace toets, vandaar alle typfouten. Autocorrext is 
mij wel redelijk hard aan het carrien op het moment hahaha 
Anyway, het is nog maar een maand bezig en we hebben al meer dan 1000 euro 
verdiend ofzo, dikke stoks ik bedoel stonks. Zeker da werkje van zondag, da was 
betaald worden voor op een parking te staan. Moeten we vaker doen. Also Emi we 
missen u hier, da zou een extra 80 euro geweest zijn hahahahahah 
 
Ik weet niet hoe lang een rommelpptmoet zijn maar ik zal hem gewoon hier eindigen. 
Als challenge moet de volgende een rommelppt schrijven zonder de letters J I of N te 
gebruiken. Veel succes! XD 10bkerr 10 keer* pompen per gebruikte verboden e letter 
:)) 
 
Van je kapoen ik bedoel van je Jin Andried 
 

Agenda:  

Werkjes -> zie google agenda of whatsapp 

ZO 9/10: vergadering + uitleg & contract tekenen met ouders 

ZO 16/10: vergadering 
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