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1. WOORD VOORAF
Beste ouder, opvoeder, kris krasser…
Momenteel hebt u de onthaalbrochure van Kriskras in handen.
Hiermee willen we u welkom heten bij onze scouts. Dit is een mapje
om eens rustig door te lezen ter verduidelijking van onder andere ons
ontstaan, onze werking, onze doelgroep en onze leidingsploeg.
Daarnaast vindt u ook een overzicht van de belangrijkste
gebeurtenissen dit scoutsjaar.
Voor bekende leden staat er hier dus toch nog heel wat informatie in
die je nodig kan hebben dit jaar.
We wensen jullie alvast een prettig scoutsjaar toe en hopen er weer
een super jaar vol leuke scoutservaringen van te maken!

2. HET ONTSTAAN
In de structuren van Scouts en Gidsen Vlaanderen bestaat al
een tijdje de ploeg AKABE (Anders KAn BEst) die scouting voor
kinderen met een beperking mogelijk maakt. De coördinatie
gebeurt via een nationale Akabeploeg.
In een Akabe-groep vind je alle ingrediënten van een echte
scoutsgroep terug: ook wij werken rond een jaarthema,
kennen de basispijlers van Scouts en Gidsen Vlaanderen, en
vele andere elementen zoals de totemisatie, belofte,
aantreden, enz., maar dan aangepast aan de mogelijkheden
van elke tak.
Met dit alles in het achterhoofd zijn enkele mensen,
voornamelijk uit de leiding van de scoutsgroep Sint-Maarten,
samengekomen om een scoutsgroep voor kinderen met een
beperking op te starten naast de eigen bestaande scouts- en gidsengroep van Halle.
Na meer dan 25 jaar bestaan we uit een scoutsgroep met een zestigtal leden en een leidingsploeg
van ongeveer vijftien jongeren, waarmee we om de twee weken op zaterdag een activiteit
organiseren.
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3. ONS DOEL EN ONZE DOELGROEP
Het doel van Kris Kras is hetzelfde als dat van andere scoutsgroepen: kinderen een zinvolle
vrijetijdsbesteding aanbieden. Gewoon samen spelen, samen zijn en ongedwongen pret kunnen
maken met elkaar en als het kan hier en daar nog wat opsteken voor later. Spel, buitenleven en
creativiteit zijn onze troeven.
Wij willen ons richten tot kinderen en jongeren met een mentale en/of fysieke beperking.
We werken met gemengde groepen, zowel jongens als meisjes behoren tot onze doelgroep. Al
deze kinderen worden verdeeld per geboortejaar over verschillende takken:
KAPOENEN: 2015-2013
WOUTERS: 2012-2010
JONG-GIVERS: 2009-2007
GIVERS: 2006-2004
JINS: 2003-2001
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4. WIE IS WIE?

Nieuw groepsleidingsteam!
Claudia Frans
Verjaart op: 12 augustus
Leeftijd: 24 jaar
Woont in: Berchem
Hoe lang leiding bij Kris Kras? Dit is mijn 3de jaar
Bij welke takken ben jij leiding geweest? Givers, Jonggivers
Werk: Kinderverzorgster en office assistant
Andere Hobby’s: Reizen en op stap gaan met vriendinnen
Leukste scoutservaring: Het Halloween-spel in het Park van
Halle
Totem: Stokstaartje

Tine Vervecken
Verjaart op: 30 maart
Leeftijd: 23 jaar
Woont in: Zoersel
Hoe lang leiding bij Kris Kras? Dit is mijn 7e jaar
Bij welke takken ben jij leiding geweest? Kapoenen, wouters,
jonggivers, givers, jins
Studeert: Orthopedagogie
Andere hobby’s: Sporten
Leukste scoutservaring: Te veel om op te noemen, eerste
kamp blijft een zeer leuke en speciale herinnering !
Totem: Energieke Hazewind

Jorunn Deleu
Verjaart op: 21 december
Leeftijd: 20 jaar
Woont in: Halle
Hoe lang leiding bij Kris Kras? Dit is mijn 5e jaar!
Bij welke takken ben jij leiding geweest? kapoenen, wouters
en Jins
Studeert: orthopedagogie
Andere hobby’s: paardrijden
Leukste scoutservaring: Totem behalen!
Totem: Bestendige Zwaan
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Summer Van den Langenbergh
Verjaart op: 29 november
Leeftijd: 19 jaar
Woont in: Malle
Hoe lang leiding bij Kris Kras? 3de Jaar leiding
Bij welke takken ben jij leiding geweest? Kapoenen en
Wouters
Studeert: Sociale readaptatiewetenschappen
Andere hobby’s: Animator bij Kazou
Leukste scoutservaring: De daguitstap van afgelopen kamp
Totem: Newfoundlander

Kapoenen
Tine Vervecken (takleiding)
Verjaart op: 30 maart
Leeftijd: 23 jaar
Woont in: Zoersel
Hoe lang leiding bij Kris Kras? Dit is mijn 7e jaar
Bij welke takken ben jij leiding geweest? Kapoenen, wouters,
jonggivers, givers, jins
Studeert: Orthopedagogie
Andere hobby’s: Sporten
Leukste scoutservaring: Te veel om op te noemen, eerste
kamp blijft een zeer leuke en speciale herinnering !
Totem: Energieke Hazewind

Jozefien Van Coppenolle
Verjaart op: 12 november
Leeftijd: 18 jaar
Woont in: Zoersel
Hoe lang leiding bij Kris Kras? Dit is mijn 3de jaar.
Bij welke takken ben jij leiding geweest? Jonggivers
Studeert: Film, tv en video
Andere hobby’s: Tennis en reizen
Leukste scoutservaring: Mijn eerste akabe kamp!
Totem: Pika
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Wouters
Lien Wuyts (takleiding)
Verjaart op: 25 augustus
Leeftijd: 18 jaar
Woont in: Westmalle
Hoe lang leiding bij Kris Kras? Dit is mijn 2de jaar
Bij welke takken ben jij leiding geweest? Givers
Studeert: Jeugd- & gehandicaptenzorg
Andere Hobby’s: Kazou
Leukste scoutservaring: Belofte op kamp
Totem: Deze krijg ik dit jaar

Claudia Frans
Verjaart op: 12 augustus
Leeftijd: 24 jaar
Woont in: Berchem
Hoe lang leiding bij Kris Kras? Dit is mijn 3de jaar
Bij welke takken ben jij leiding geweest? Givers, Jonggivers
Werk: Kinderverzorgster en office assistant
Andere Hobby’s: Reizen en op stap gaan met vriendinnen
Leukste scoutservaring: Het Halloween-spel in het Park van Halle
Totem: Stokstaartje
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Jonggivers
Kato Keutgens (takleiding)
Verjaart op: 18 juli
Leeftijd: 21 jaar
Woont in: Zoersel
Hoe lang leiding bij Kris Kras? Dit is mijn 7de jaar!
Bij welke takken ben jij leiding geweest? Kapoenen, Wouters,
Givers en Jins
Studeert: Biotechnologie
Andere hobby’s: Lezen en genieten van de studententijd
Leukste scoutservaring: Veel te moeilijk om er 1 te kiezen
Totem: Verrassende Schoenbekooievaar

Jarne Van der Elst
Verjaart op: 5 juli
Leeftijd: 22 jaar
Woont in: Grobbendonk
Hoe lang leiding bij Kris Kras? Dit is mijn tweede jaar!
Bij welke takken ben jij leiding geweest? Enkel bij de kapoenen.
Werk: Technisch tekenaar
Andere hobby’s: Ik zwem graag en speel golf.
Leukste scoutservaring: De eerste keer bij de Akabe!
Totem: Deze heb ik nog niet.

Lauren van hoof
Verjaart op: 13 december
leeftijd: 19 jaar
woont in: Vorselaar
Hoe lang leiding bij Kris Kras? 3e jaar leiding
bij welke takken ben jij leiding geweest? Jonggivers en wouters
studeert: productiebeheer land- en tuinbouw
andere hobby’s: paardrijden en jujitsu
leukste scoutservaring: alles met de leden is leuk
totem: uil
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Givers
Kasper De Maerteleare (takleiding)
Verjaart op: 10 januari
Leeftijd: 18
Woont in: Westmalle
Hoe lang leiding bij Kris Kras? 3e jaar
Bij welke takken ben jij leiding geweest? Jonggivers en Givers
Studeert: Revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
Andere hobby’s: Sporten
Leukste scoutservaring: Elk scoutskamp!
Totem:

Summer Van den Langenbergh
Verjaart op: 29 november
Leeftijd: 19 jaar
Woont in: Malle
Hoe lang leiding bij Kris Kras? 3de Jaar leiding
Bij welke takken ben jij leiding geweest? Kapoenen en Wouters
Studeert: Sociale readaptatiewetenschappen
Andere hobby’s: Animator bij Kazou
Leukste scoutservaring: De daguitstap van afgelopen kamp
Totem: Newfoundlander

Robine De Meyer
Verjaart op: 20 december
Leeftijd: 15 jaar
Woont in: Brecht
Hoe lang leiding bij Kris Kras? Dit is mijn eerste jaar!
Bij welke takken ben jij leiding geweest? Nog geen enkele, buiten
de givers dit jaar
Studeert: Verzorging & voeding
Andere hobby’s: Paardrijden
Leukste scoutservaring: Nog geen, maar al wel veel andere kampen
gegeven
Totem: Nog niet behaald
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Jins
Anna Provoost
Verjaart op: 6 maart
Leeftijd: 20 jaar
Woont in: Halle
Hoe lang leiding bij Kris Kras? 3de Jaar leiding
Bij welke takken ben jij leiding geweest? Kapoenen en Wouters
Studeert:Biochemie & biotechnologie
Andere hobby’s: Ik ben ook animator bij Kazou en speel badminton
Leukste scoutservaring: Mijn eerste kamp!!
Totem: Jako

Jorunn Deleu
Verjaart op: 21 december
Leeftijd: 20 jaar
Woont in: Halle
Hoe lang leiding bij Kris Kras? Dit is mijn 5e jaar!
Bij welke takken ben jij leiding geweest? kapoenen, wouters en
jins
Studeert: orthopedagogie
Andere hobby’s: paardrijden
Leukste scoutservaring: Totem behalen!
Totem: Bestendige Zwaan

Ragne Deleu
Verjaart op: 13 april
Leeftijd: 17
Woont in: Brecht
Hoe lang leiding bij Kris Kras? Dit is mijn 3de jaar!
Bij welke takken ben jij leiding geweest? Kapoenen en Givers
Studeert: Wetenschappen-wiskunde
Andere hobby’s: Ik rijd paard, verder loop ik ook graag.
Leukste scoutservaring: Mijn totem krijgen!
Totem: Dartele Groenling
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Leiding in opleiding
Judith Michielssen
Dit jaar zal ook Judith ons team versterken! Jaren lang was zij zelf
lid bij ons. Haar hart en ziel liggen bij de Scouts, en na het volgen
van de ‘co-animator’ cursus is zij helemaal klaar om ons bij te
staan!
Jarig op: 2 december
Leeftijd: 21 jaar
Woont in: Malle
Leukste scoutservaring: kamp & mijn totem krijgen
Totem: inschikkelijke gems

5. PRAKTISCH
Wanneer?
Zaterdags om de twee weken van 13.30 uur tot 16.30 uur. Elk trimester krijgt u een
activiteitenboekje. Hierin staan de exacte data vermeld en wordt steeds informatie gegeven over
de activiteit.
In het begin van het jaar organiseren wij ons ledenweekend. Tijdens dit weekend krijg je de kans
om je leiding en je mede leden beter te leren kennen.
Elk jaar organiseren we ook een kamp van 4 tot 10 juli. Een maand voor het kamp wordt de
kampbrochure meegegeven met alle nodige informatie
Waar?
De activiteiten gaan door aan onze scoutslokalen, Heideweg 101 in Halle-Zoersel. Af en toe wordt
er een andere locatie gekozen. Hiervan wordt u dan tijdig op de hoogte gebracht via het
activiteitenboekje.
Inschrijving
Nieuwe leden kunnen zich inschrijven via het inschrijvingsformulier dat je kan terugvinden op
onze website. Als wij je aanvraag goedgekeurd hebben, kan je een login aanmaken op de
groepsadmin waar je de medische gegevens van je kind kan invullen (zie handleiding). Het
inschrijvingsgeld bedraagt 50 euro voor het eerst kind van het gezin, voor een tweede kind betaalt
u 35 euro op rekeningnummer BE76 0016 7900 1995 op naam van Kris Kras Heideweg 101 2980
Zoersel met vermelding van 'inschrijving <Naam van het kind>'. Gelieve je kind in te schrijven
vóór 10 oktober 2021. Ons inschrijvingsgeld is dit jaar duurder geworden doordat de verzekering
van Scouts en Gidsen Vlaanderen is opgeslagen. Daardoor hebben wij beslist ons inschrijvingsgeld
ook te verhogen.
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Hiervan gaat 33 € rechtstreeks naar Scouts en Gidsen Vlaanderen. Hiermee wordt de ongeval- en
aansprakelijkheidsverzekering plus een verzekering tegen brand en stormschade voor de groep
gefinancierd. Daarnaast krijgt je kind driemaal per jaar een tijdschrift toegestuurd. Een deel van
het geld wordt gebruikt voor administratie van het nationaal secretariaat.
De overige 17 euro zullen besteed worden aan werkingskosten van de groep. Ook het vieruurtje
is in deze prijs inbegrepen.
Leden die het thuis financieel moeilijk hebben kunnen 50% vermindering krijgen op het lidgeld.
(contacteer hiervoor de groepsleiding)

Medische fiche
Vanaf dit jaar werken wij met online medische fiches. De handleiding hoe je deze correct moet
invullen kan je verkrijgen bij de juiste takleiding of deze kan je ook terugvinden op onze website.
De medische fiche moet ingevuld worden voor 10 oktober 2021. Deze fiche is belangrijk voor de
verzekering en het zo goed mogelijk opvolgen van uw kind. Bijzondere afspraken i.v.m. eventuele
medicatie kan u best met de takleiding maken en vermelden op de medische fiche.
Verzekering
Bij ongeval of schade worden door de leiding verzekeringsformulieren ingevuld en opgestuurd
naar het verbond. U krijgt daaropvolgend van het verbond een formulier toegestuurd waar u de
onkosten opschrijft en terugzendt, de verschuldigde som wordt dan overgeschreven.
Kledij
Wij willen uitdrukkelijk vragen uw kind speelkledij en stevige schoenen te laten dragen.
Reservekledij kan eventueel worden meegegeven indien u weet dat dit nodig kan zijn.
Wij verkopen ook T-shirts, regenjassen en truien met het logo van Kris Kras op. Deze kan u samen
met een das kopen op zaterdag voor of na een activiteit. Hiervoor contacteer je het beste de
takleiding van je kind.
Er is ook een scoutshemd, dat niet verplicht is, en u zelf kan kopen in de scoutswinkel Hopper.
Website
Voor meer informatie omtrent onze werking, activiteiten, evenementen, leiding, foto’s… kan je
terecht op onze website via www.kriskras-akabe.be
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6. BIJZONDERE ACTIVITEITEN
Deze bijzondere activiteiten vinden plaats naast de gewone activiteiten met je tak. Schrijf
volgende data dus alvast in je agenda.
⮚

Het ledenweekend gaat door van zaterdag 16 oktober tot zondag 17 oktober 2021

⮚

De Sint op bezoek: 27 november 2021

⮚

Het Nieuwjaarszingen: 31 december 2021

⮚

De overheerlijke Resto: 5 maart 2022

⮚

Groepsactiviteit Akabe Rafiki: Nog niet bekend, u wordt op de hoogte gehouden

⮚

Groepsuitstap: 14 mei 2022

⮚

Het kamp: 4-10 juli 2022

Over deze activiteiten volgt zeker nog meer informatie in de activiteitenboekjes.
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7. CONTACTGEGEVENS
Per tak is er één leid(st)er takleiding. Dit is een soort coördinator binnen de tak. Gelieve hen
steeds te verwittigen als uw kind niet aanwezig kan zijn! Bij de takleiding van jouw
kind kan je ook altijd terecht met vragen over activiteiten e.d.
Met vragen die eerder het groepsgebeuren aangaan, kan je terecht bij de groepsleiding.
Tine Vervecken
0479 03 93 20
verveckentine@outlook.com
Kapoenen

Wouters

Lien Wuyts
0478 39 86 05
wuyts.lien@gmail.com

Kato Keutgens
0472 22 96 06
Kato.keutgens@gmail.com
Jonggivers
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Kasper De De Maertelaere
0471 51 45 40
demaertelaerekasper@gmail.com
Givers

Anna Provoost
0487 83 29 31
annaprovoost2001@gmail.com
Jins
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Hopper winkel in de buurt
Antwerpen Wilrijkstraat 45
2018 Antwerpen

Telefoon: 03 297 37 34

Of raadpleeg www.hopper.be
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