
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 28/11/2017 – 12/12/2017, 52ste jaargang, nr. 6 
Verschijnt 2 maal per maand 
(maar niet in juli en augustus) 

VZW scouts Kriko-Bea Tienen 
Torsinweg 12, 3300 Tienen 
Ondernemingsnummer 0828.38.314 
P308952 



 

 

Algemeen bericht groepsploeg@krikobea.be 

Sander Medart   0474/217.216   sander.medart@krikobea.be 

Maarten Lambeets   0471/377.604  maarten.lambeets@krikobea.be 

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

Arne Maja    0470/505.878  arne.maja@krikobea.be  

Hallo! 

De maand december staat voor de deur en dat houdt in dat er enkele evenementen door zullen 

gaan! Zoals onder andere de kerstmarkt, kerstfeestjes, afscheidsreceptie, … 

 

HEB JIJ JE LIDGELD AL BETAALD? 

Er zijn nog heel wat leden waarvan het lidgeld nog niet betaald is. Weet je van jezelf dat je dit nog 

moet doen? Gelieve het dan zo snel mogelijk te storten op ons rekeningnummer BE 02 7340 1000 

3840 met de vermelding van “naam”, “voornaam” en “tak”. Het lidgeld bedraagt 45 euro. 

 

AFSCHEIDSRECEPTIE PC’KE 

Op 2 december zal er een receptie doorgaan in de Oudevestestraat 6 ter afscheid van onze oude 

lokalen. Hierbij kan je nog een laatste keer een kijkje komen nemen en de sfeer nog eens opsnuiven. 

Deze start vanaf 16u30. Daarna kan u gaan genieten van een lekkere trappist op de trappistenavond 

van vzw De brug. 

 

SCHAATSEN 

Op vrijdag 8 december gaan we met de hele groep schaatsen. Hiervoor spreken we om 19u samen af 

op het Houtemveld. Ga je liever rechtsreeks? Dan verwachten we je tegen 19u30 aan de schaatsbaan 

in Leuven (IJsbaan Leuven – Ondernemingenweg 1 – 3001 Heverlee). Ouders die graag mee op de 

schaatsbaan willen kunnen ons dit laten weten. Als je liever niet mee schaatst dan kan je altijd ook in 

de cafetaria terecht. Om 22u vertrekken we terug aan de schaatsbaan naar huis. 
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KRIKO-BEA @ KERSTMARKT 

 

 

 

RESTAURANTDAGEN 

Elk jaar organiseren we ook de restaurantdagen deze gaan door in het weekend van 17-18 maart 

2018. Hierbij is iedereen een heel weekend welkom om te komen proeven van Kriko-Bea’s beste 

kookkunsten! Hierdoor kunnen we onze kas wat spijzen voor de aankoop van nieuw materiaal. 

Hiervoor zoeken wij ieder jaar steeds mama’s en papa’s die ons graag een handje willen helpen in de 

keuken, of voor het uitdenken van nieuwe superlekkere ideeën. Bent u geïnteresseerd? Dan kan u 

ons altijd mailen.  

 

 

Vriendelijk scoutsgroeten 

De groepsploeg 

 

 

 

  



 

 

 Kapoenen   kapoenenleiding@krikobea.be 

 
Sigrid Lenaerts   0470/527.003 sigrid.lenaerts@krikobea.be 

Charlotte Leonard   0470/051.914 leonard_charlotte@hotmail.com 

Tom Reynaerts    0498/034.256 tom.reynaerts@krikobea.be 

Jonas Verstraeten   0477/097.762 jonas.verstraeten@krikobea.be 

Rik Vanhemelryck   0487/304.557 rik.vanhemelryck@krikobea.be  

Alexander De Klerck   0478/745.686 Alexander.deklerck@krikobea.be 

Hey hey Kapoentjes !!!!  

 

Wat een avontuur was me dat vorige vergadering. In plaats van 6 leiding, waren we plots nog maar 

met z’n 5. Wie misten we dan? Inderdaad, het was XEBO!! Hij was ons vergeten te vertellen dat hij 

op een grote reis vertrok. Alles leek goed te gaan, tot hij plots niet meer van zich liet horen. Dus daar 

gingen we dan, op reis, Xebo achterna! Eerst gingen we met de feesttrein helemaal tot in Zwitserland 

om daar van de bergen te skiën. Vervolgens reden we verder naar Spanje waar me het gevecht met 

de stieren aangingen. Onze volgende halte was Brazilië, waar we onze dansmoves konden 

bovenhalen. Ook in Afrika was het een avontuur toen we de stropers uit de bosjes moesten verjagen. 

Helaas was Xebo ook hier al vertrokken. Op naar Italië dus, hier konden we allen smullen van onze 

zelfgemaakte snoep pizza’s. Hier vertelden de Italianen dat Xebo vertrokken was naar Texas, hier 

hebben we onze reis geëindigd met een gevecht tegen echte cowboys.  

Wat bleek nu? Xebo was al weer onderweg naar België,  via de telefoon konden we horen dat alles 

oké was met hem. GELUKKIG! Volgende week is hij weer veilig bij ons. Hier nog een leuke foto van 

Xebo om jullie helemaal gerust te stellen.  

 

 

 

 

 

 

Wij hebben groot nieuws! Zoals jullie weten is er heel speciale man in ons landje!! Ja ja jullie weten 

wel wie die oude man met zijn baard en zijn paard is… Rarara het is…. DE SINT !! We hebben al met 

onze eigen ogen kunnen zien dat hij in de stad is. Hij vertelde ons dat er geen stoute kinderen waren. 

Aangezien jullie allemaal engeltjes zijn, zag de Sint het helemaal zitten om onze scouts een bezoekje 

te komen brengen.  
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KALENDER  

3 december 2017: SINT VERGADERING van 14u -17:30u  

8 december 2017: We gaan met heel de scouts discoschaatsen.  Het schaatsen kost 5 euro, cash mee 

te brengen.  We spreken af om 19u aan het Houtemveld of je kan ook rechtstreeks rijden naar de 

schaatsbaan in Haasrode, hier spreken we af om 19u30. Ouders die graag mee willen schaatsen, 

mogen ook de schaatsbaan op. Achteraf krijgen jullie een drankje en koekje.  

10 december : GEEN VERGADERING  

 

  



 

 

Welpen   welpenleiding@krikobea.be 

Shere Khan   0470/505.878 arne.maja@krikobea.be  

Marala    0471/435.843 lara.jonniaux@krikobea.be  

Baloe    0471/340.261 Kalina.parthoens@krikobea.be 

Rikki-tikki-tavi   0478/196.611 nele.medart@krikobea.be  

Raksha    0488/870.654 nele.vanderleyden@krikobea.be 

Akela    0493/657.773 cis.vanroosbroeck@krikobea.be  

Dag lieve welpjes 

Ik hoop dat jullie thuis een beetje minder kattenkwaad hebben uitgehaald dan op de scouts………… 

ANDERS gaat de goede Sint niet zo gelukkig zijn.😉 

Wij hebben alvast ons lijstje gemaakt: 

 

Raksha: de nieuwste CD van Katy Perry 

Rikki-Tikki Tavi: een nieuwe schminkdoos 

Marala: een nieuwe step 

Baloe: Baby annabell 

Shere Khan: PlayStation VR 

Akela: SUPER VEEEEEL CHOCOLADE 

Wij hebben al heel veel tekeningen gemaakt en we zetten vanaf vandaag steeds onze schoen! Wij 

raden jullie dan ook aan om een lekkere, frisse pint klaar te zetten voor zwarte Piet, een wortel voor 

het brave paard EN zeker niet vergeten om ook iets lekkers voor de lieve Sint klaar te zetten, zoals 

een lekker kommetje soep of witte pralines. 😊  

Misschien kunnen jullie een mooie tekening meenemen naar de scouts zodat je deze persoonlijk kan 

afgeven aan Sint en Piet. 

 

PRAKTISCHE INFO: 

VRIJDAG 8 december gaan we met alle takken samen schaatsen, JEEEEEEEEEEEEJ!  

Jullie worden dan allemaal verwacht op het Houtemveld om 19 uur. Voor de ouders die dit liever 

willen mogen hun kinderen ook afzetten aan de schaatsbaan om 19:30 uur. 

ADRES: Ondernemingenweg 1, 3001 Heverlee 

Wat nemen jullie zeker mee:  5 euro 

 Handschoenen, sjaal en muts 

 Heel veel goesting!!! 

AGENDA: 

Zondag 3/12: 14 uur tot 17:30uur HIJ KOMT, HIJ KOMT….. SINTERKLAAS KOMT OP BEZOEK!!!!!! 

Vrijdag 8/12: Schaatsen, 5 euro  Praktische info bovenaan  

Zondag 17/12: 14 uur tot 17:30 uur gewone vergadering  
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Jonggivers   jonggiverleiding@krikobea.be 

Milan Vandeput   0468/283.402 milan.vandeput@krikobea.be  

Emma Reynders   0477/322.314 emma.reynders@krikobea.be  

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

Rob Vandecruys   0483/190.986 rob.vandecruys@krikobea.be 

Elijas Van Hemelryck   0491/930.909 elijas.vanhemelryck@krikobea.be 

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

 

 

 

 

 

  

TIENEN 28 november: 

Afgelopen zondag rond 16:00 is het lijk van Bertrand Loeipit aangetroffen op het pc’ke. De politie 

heeft nog geen verdachten opgepakt maar weet wel al wie de daders zijn. Daarom wordt er al sinds 

zondag gezocht naar de jonggivers van scouts Kriko-Bea Tienen.  

Verschillende ooggetuigen hebben deze jonggivers zondag zien rondlopen in Tienen, met schoppen 

en spades in hun handen. Deze criminele bende communiceerde met elkaar via walkie talkies. De 

polititie heeft enkele gesprekken kunnen aftappen, maar kon daaruit niet veel meer opmaken dan: 

“IK VERSTA U NIE!” “WAAR ZIJN JULLIE?” “WAT IS EERKOT?” 

Omstreeks 16:00 kwamen de jonggivers allemaal samen in het pc’ke. De politie vond dit uiterst 

verdacht aangzien ze daar niks meer te zoeken hebben. Maar hun motieven werden al snel duidelijk. 

Via satellietbeelden van de CIA kon de politie duidelijk de jonggivers zien staan rond een put met 

daarin het lijk van Bertrand. 

De politie is meteen in actie geschoten maar tegen dat ze aankwamen op de plaats delict waren de 

jonggivers al gevlucht. Even later vonden ze wel nog 1 jonggiver die in de container was opgesloten, 

waarschijnlijk verraden door zijn handlangers. Bij een ondervraging over de feiten antwoordde de 

jonggiver alleen: “…we wouden gewoon zijn snoepzakken opgraven…” 

De politie is nog steeds op zoek naar de andere voortvluchtigen. Ook de cyberafdeling is al in actie 

geschoten: ze hebben een virus geplaatst in de link naar hun “Rommelpot”. Wanneer de jonggivers 

dus de rommelpot openen staat er binnen 15 minuten een arrestatieteam aan hun deur. 

Wij willen zeker nog onze steun betuigen aan de familie en vrienden van Betrand. We vinden het 

hartverscheurend hoe wreed de jonggivers hem hebben aangepakt. 

Wij houden jullie verder op de hoogte over de voortvluchtige jonggivers. 
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AGENDA: 

Zaterdag 2 december: SES. Omdat sommige jonggivers en givers hun examens beginnen houden we 

vergadering op zaterdagavond. Zo kunnen ze zondag flink studeren. We spreken af om 18:30 op de 

Grote Markt. We eindigen om 22:00 in het pc’ke. (Ouder zijn hiertussen zeker welkom op de 

afscheidsreceptie en de trappistenavond).  Kleed jullie warm aan! 

Vrijdag 8 december: Schaatsen! Het is weer tijd voor onze jaarlijkse schaatsactiviteit. Jullie worden 

dan allemaal verwacht op het Houtemveld om 19 uur. Of jullie mogen rechtstreeks gaan om 19:30 

naar de schaatsbaan. 

ADRES: Ondernemingenweg 1, 3001 Heverlee 

Zeker meenemen: handschoenen en 5 euro 

zaterdag 16 decemebr: SES (want die examens blijven maar duren…) We spreken af van 18:30-22:00. 

Deze keer wel gewoon op het Rakkersveld. 

Vrijdag 22 december: kerstfeestje! Uren en info volgen nog, maar hou deze avond zeker al vrij. 

 

 

 

  



 

Givers      giverleiding@krikobea.be 

 
Willem Reynders   0474/198.806 willem.reynders@hotmail.com 

Veronique Avermaete   0471/076.150 veronique.avermaete@krikobea.be 

Guus Nagels    0494/707.796 guus.nagels@krikobea.be 

Niels Bergmans   0496/715.801 niels.bergmans@krikobea.be 

Beste givers, 

Nu dat het derdejaars weekend is afgelopen en de feestdagen dichterbij komen is het ook weer tijd 

voor de gevreesde examens en de daarbijhorende SES/FES vergaderingen (Saturday/Friday evening 

session). Verder staat er ook nog schaatsen op het programma. Jullie kunnen er dus op rekenen dat 

jullie leiding ervoor zorgt dat jullie genoeg ontspanning hebben tijdens de examenperiode. 

Om jullie NOG iets te geven dat als ontspanning kan dienen tijdens de examens hebben we nog een 

kleurplaat voorzien. (Wie hem het best inkleurt en meebrengt krijgt een extra 9-uurtje op de 

komende SES) 
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Schaatsen 

Wij verwachten jullie oftewel om 19:00 aan het Houtemveld of om 19:30 aan de schaatsbaan.Het 

schaatsen kost 5 euro per persoon (ouders mogen ook mee op de schaatsbaan als ze dat willen).  

Agenda 

Zaterdag 2 december SES van 18:30 tot 22:00. We spreken af op de Grote Markt en eindigen in het 

pc’ke. 

Vrijdag 8 december schaatsen (zie hierboven) 

Zaterdag 16 december SES van 18:30 tot 22:00.  

Vrijdag 22 december kerstfeestje (de details volgen in de komende rommelpot) 

 

  



 

 

Jin     jinleiding@krikobea.be 

 
Femke Parthoens   0471/198.093 femke.parthoens@krikobea.be 

Fien Vandekerchove   0479/935.241 fien.vandekerchove@krikobea.be 

Wout Vandecruys   0483/319.772 wout.vandecruys@krikobea.be 
 

Dag liefste jinkindjes en leiding, 

 

Afgelopen zondag was een super succes, om te beginnen konden we voor de eerste keer in 3 (of zelfs 

4) weken zelfs van de aanwezigheid van de enige echte Yolex genieten. Niet te vergeten hadden we 

ook bakken plezier met de karaoke. Maar deze vergadering was niet enkel plezierig, we hebben ook 

verschillende levenswijsheden bijgeleerd: een teveel aan water drinken kan leiden tot het overmatig 

urineren, Bicky-ajuinen zijn een perfect tussendoortje, het is niet slim om een bekertje cola in één 

keer op te drinken, het Jinlokaal is helemaal niet goed geïsoleerd en niet te vergeten Sara heeft nog 

steeds niet gekozen voor de Jin en blijft leiding bij de Akabe (ik stel voor dat er volgende vergadering 

een stemronde volgt om te zien of ze mag blijven). 

 

Deze vergadering was zoals u kan lezen een super-succes en laten we hopen dat het volgende week 

weer een originele en leuke vergadering is! 

 

Om af te sluiten zou ik graag op Jakob zijn traditie verder gaan en enkele fijne reislocaties toevoegen 

die fijn zouden zijn voor op jinkamp (en enkele regels Wikipedia erachter kopiëren). 

Noord-Korea: Dit land dat in het oosten van Azië ligt is de perfecte bestemming voor jinkamp. Noord-

Korea is een zeer fijn land vol prachtige bezichtigheden en prachtige steden die we samen kunnen 

ontdekken. We kunnen tijdens ons bezoek ook nog even langs gaan bij Kim, dit is een zeer 

vriendelijke man die in Noord-Korea bekend staat om zijn goede moppen. 

Indonesië: Dit land bestaat uit een archipel van 14.572 eilanden en is daarmee ’s werelds grootste 

eilandstaat. Indonesië ligt ook op een vulkanisch actief gebied, dit betekent dat we zeer op onze reis 

zeer veel vulkanen kunnen gaan bezichtigen! 

 

Tot volgend weekend en alvast veel succes met de examens (ja vooral jij Jakob!) 

De beste rommelpotschrijver x 

 

AGENDA: 

 

Zaterdag 2 december: vergadering van 18u tot 20u in de Acro 

Vrijdag 8 december: schaatsen! Breng 5 euro mee. Afspraak om 19u aan het Houtemveld of om 

19u30 aan de schaatsbaan in Heverlee zelf.  
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