
Gelieve uw webcam en 

microfoon uit te zetten.
Als u een vraag heeft kan u deze in de chat typen.



WELKOM BIJ KRIKO-BEA



Thema’s

 Wie zijn wij?

 Covid- 19 & scouting

 Website: www.krikobea.be

 Kriko-Bea wordt 100 jaar! 

 Belangrijke data

 Takmoment

http://www.krikobea.be/


Wie zijn wij?

 De groepsploeg: Arne, Milan, Lode & 

Jakob (Apodemus)

 Gemotiveerd leidersteam

 Elke zondag van 14u-17u30

 5 takken:

 Kapoenen 

 Welpen

 Jonggivers

 Givers

 Jin



Wie zijn wij?

 14u: Aankomst op het rakkersveld. Handen wassen en door naar het 

verzamelvak bij de leiding.

 16u: 4uurtje. Wij voorzien steeds voor alle leden een koekje, fruit, … Leden 

moeten deze dus niet zelf meenemen. 

 17u30: De leden sluiten af in een formatie. Daarna zullen ze zich naar de 

asfalt begeven.



Covid-19 & Scouting

 Wij gaan door zolang het toegestaan is/ mogelijk is voor ons om maatregelen 

te voorzien. Desnoods gaan wij online door!

 Praktisch:

 Kom alleen als je je zoon/dochter komt afzetten.

 Ouders, givers en jonggivers dragen mondmaskers.

 Bij het brengen: Ouders komen tot aan de poort.

 Bij het ophalen: Ouders mogen op de asfalt komen wachten. Hier is het van belang 

dat alle ouders onderling minstens 1,5m afstand van elkaar houden.

 Vergeet geen drinkbus (enkel met water)

 Uitgebreide info vind u altijd terug in onze rommelpot!



Code Geel

 Leden zijn minimaal 3 dagen symptoomvrij

 Bubbels van 50: leden + leiding

 Hygiënemaatregelen

 Welke activiteiten?

 -12 alle activiteiten zijn toegestaan

 +12 vermijden van intens fysiek contact

 Weekends zijn toegestaan



Code Oranje

 Leden zijn minimaal 3 dagen symptoomvrij

 Bubbels van 50: leden + leiding +12: max 20 personen binnen

 Hygiënemaatregelen

 Welke activiteiten?

 -12 vermijden van intens fysiek contact

 +12 vermijden van intens fysiek contact

 Weekends zijn niet toegestaan



Code Rood

 Code rood: max 20 personen, enkel buiten, geen contact



Website: www.krikobea.be



Activiteiten:

 03/10 zware bieren avond

 27/02 Stamdropping

 13-14/03 Restaurantdagen

 10/04 Hindernissenrun

 23-25/04 Stapweekend

 30/04 Rakkersveld Quiz

 30/04-02/05 100 j tentoonstelling

 7-9/05 100 j tentoonstelling

 8/05 Festival 100 j

Groepskamp:

• 5-11/07 Reunie kamp

• 12-24/07 Jonggiverkamp

• ??-24/07 Giverkamp

• 18-24/07 kapoenen/welpen 

kamp

• 24/07 Afsluiting 

groepskamp



Vragen?

Achteraf nog vragen?

groepsploeg@krikobea.be

www.krikobea.be

Check ook onze Facebookpagina

mailto:groepsploeg@krikobea.be
http://www.krikobea.be/


Takmoment

 Kamer 1= kapoenen

 Kamer 2 = welpen

 Kamer 3 = jonggivers

 Kamer 4 = givers

 Kamer 5 = jin


