
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 9/01/2018 – 23/1/2018, 52ste jaargang, nr. 9 
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 

Throwback naar jonggiverkamp…. 



 

 

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  

 

Dag allemaal! 

Bij deze wensen wij jullie allemaal een gelukkig 2018. Voor  een deel van de leidingsgroep houdt de 

start van het nieuwe jaar in dat de examens weer begonnen zijn. Hierdoor kan het zijn dat de 

communicatie iets trager verloopt dan anders. Vanaf 28 januari zien we elkaar allemaal terug op de 

nieuwjaarsreceptie!   

 

Nieuwjaarsreceptie 28 januari 2018 

Bij deze is iedereen uitgenodigd om voor onze nieuwjaarsreceptie op zondag 28 januari vanaf 16u 

om te genieten van traditionele scouts hapjes, glühwein, cava, bier en nog veel meer. Het zal 

doorgaan op het rakkersveld, Torsinweg 12. 

 

Rakkersveld Quiz 9 maart 2018 

  Beste quiz van Tienen! Deze gaat door in de manege. Meer info kan je vinden op: 

https://www.facebook.com/events/828390990664170/ 

 

Restaurantdagen Kriko-Bea 17-18 maart 2018 

Dit weekend tonen haalt de scouts zijn beste kookkunsten naar boven om iedereen te verrassen met 

onze culinaire hoogstandjes. Hierdoor kunnen we onze kas wat spijzen voor de aankoop van nieuw 

materiaal. Wij zoeken 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. Meer info over de menu volgt in komende rommelpotten. 

 

Groepsfeest 24 maart 2018 

Elke 2 jaar toont Kriko-Bea het beste van zichzelf op het podium. Het thema van ons toneelstuk mag 

ik nog niet verklappen maar ik kan alvast zeggen dat het een spektakel wordt vol humor, verborgen 

boodschappen en een magnifiek plot! 

 

 

 

Vriendelijke scoutsgroeten, 

De groepsploeg 
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 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 

Hip hoooi lieve kapoentjes! 
 

Ik heb gehoord dat jullie vorige zondag alle speeltuinen van Tienen verkend 

hebben. Wat een leuk idee om ze allemaal te gaan bezoeken samen met de 

welpen. Welke vonden jullie de leukste? Mijn favoriete speeltuin is sowieso het 

Rakkersveld zelf want daar spelen we 

altijd fantastische spelletjes.  

Ik wou dat ik erbij kon zijn maar deze 

tijd van het jaar zijn er jammer genoeg 

andere verplichtingen. Gelukkig hebben 

jullie Zazou en Toto nog om voor leuke 

momenten te zorgen. 

 

Weekend 
Over een maandje zijn we er allemaal weer 

en dan gaan we op weekend woehoew!! Het 

thema is “Boeren en Boerinnen” dus doe 

jullie mooiste katchoo botten al maar aan. 

Jullie worden verwacht op vrijdag 9 februari 

om 19u op onze weekendplaats: 

Sneppenstraat 13 te Kessel-Lo . Het 

weekend eindigt op zondag 11 februari om 

13u en dan mogen jullie ouders jullie weer komen halen. De prijs voor het 

weekend is 25 euro dus vergeet dat zeker niet mee te nemen. 
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Superveel scouteske groetjes, van… 

 
 

AGENDA 
• 14 januari: gewone vergadering 

• 28 januari: gewone vergadering + nieuwjaarsreceptie vanaf 16u 

 

Kapoenenagenda doorheen het jaar: 
 

• Boeren en boerinnen weekend: vrijdag 9/02 – zondag 11/02 

• Restaurantdagen: zaterdag 17/03 – zondag 18/03 

• Groepsfeest: zaterdag 24/03 

• 3e weekend: vrijdag 27/04 – zondag 29/04 

• Laatste vergadering: zondag 27/06 

 

  



 

 

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 welpjes 

Hopelijk is de vervangleiding een beetje braaf geweest vorige vergadering. Terwijl jullie aan het 

ravotten waren en spelletjes aan het spelen waren, is jullie leiding braaf aan het leren voor hun 

examens. Maar niet getreurd, binnen enkele weken is de echte leiding terug en dan kan het echte 

feestje terug beginnen! Hoezo het echte feestje?! Awel ja, wij hebben al allemaal leuke, coole, 

originele spelletjes voorbereid om te spelen. En… In februari volgt ook het belofteweekend! 

Spannend…  

 En we waren het al bijna vergeten…  De vakantie is (eindelijk) gedaan en school is terug begonnen. 

Joepie!!!!  

Omdat wij weten dat jullie huiswerk zo leuk vinden, hebben wij een taak voor jullie. Al wie hier een 

10/10 haalt, is officieel een brave (en slimme) welp.  
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Zoek de namen van de leiding in het rooster! (achterstevoren is mogelijk) 

 

 

Wie had ooit gedacht dat taken zo leuk konden zijn?! ;)  

Groetjes Baloe, Raksha, Rikki Tikki Tavi, Marala, Akela en Shere Kahn 

 

Agenda:  

14 januari: Normale vergadering van 14u tot 17u30 op het Rakkersveld (met vervangleiding) 

21 januari: Niet zo normale vergadering van 14u tot 17u30 op het Rakkersveld (met vervangleiding) 

28 januari: Normale vergadering (laatste keer met vervangleiding) van 14u tot 17u30 op het 

Rakkersveld, vanaf 16u nieuwjaarsreceptie voor de ouders!  

 

  



 

 

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  

 

Yooooooowww beste coole super grappigste en nog zo veel meer jonggivers, 

De kerstvakantie is alweer voorbij . En het school is ook weer begonnen  ! Ik 

hoop dat jullie veel lekkere dingen gegeten hebben maar, niet te veel en veel 

cadeautjes gekregen hebben  .Emma is ook terug uit Letland, Lode, Willem, Rob en 

Milan zijn dan weer weg zij hebben examens.  

Het is ook een nieuw jaar. 2018, dat betekend dat wij dit jaar voor jullie ook veel toffe 

dingen voorzien hebben. Door de sleutel te vinden vorige vergadering hebben jullie 

al een grote stap gedaan naar een leuk volgend jaar. Maar dat betekend niet dat 

jullie nu alles aankunnen. Daarom staat hieronder een super moeilijk doolhof. Als 

jullie dit oplossen en aan de leiding bezorgen kunnen jullie heel misschien ervoor 

zorgen dat er leuke dingen te wachten staan voor jou op een vergadering, weekend 

of kamp. 
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Agenda: 

Zondag 14 januari: Stapvergadering. We verwachten jullie om 9:30 op de Veemarkt in 

Tienen. We weten jammer genoeg niet om hoe laat we terug gaan zijn maar dit zal ergens in 

de late namiddag zijn. Pak daarom je gsm of gsm nummer mee zodat we dan als we terug 

zijn jullie ouders kunnen verwittigen. Ouders die willen mogen natuurlijk ook meewandelen. 

Niet te vergeten zijn boterhammen voor onderweg en misschien een klein zakcentje om iets 

te gaan drinken.  

Zondag 21 januari: Gewone vergadering van 14:00 tot 17:30 

Zondag 28 januari: ingekorte vergadering maar daarna vanaf 16:00 wel een kleileuke 

nieuwjaarsreceptie! 

Zondag 4 februari: Voor het eerst in de geschiedenis van dit scoutsjaar. Een vergadering met 

alle jonggiverleiding! Dit wil je niet missen! 

9-11 februari: Derdejaarsweekend!!! Uren etc. worden later nog meegedeeld maar hou dit 

wekend dus zeker 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 

Hoi beste givertjes, 

 

Omdat de kerstvakantie nu achter de rug is en jullie terug naar school moeten waar jullie zeer veel 

nuttige moeilijke interessante informatie leren dacht ik; ik doe er gewoon nog een schepje bovenop! 

 

• Wist je dat de langste plaatsnaam ter wereld is te vinden is Wales, hier kun je het 
dorpje Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch vinden. 
 

• Wist je dat Slakken 3 jaar kunnen slapen. 
 

• Wist je dat melk van een nijlpaard roos is. 
 

• Wist je dat -89,2 °C de laagste buitentemperatuur ooit gemeten is? En 57,7 °C de hoogste? 
 

• Wist je dat het mogelijk is voor mensen om ballonnen op te blazen met hun oren. 
 

• Wist je dat het op de planeet Jupiter het diamanten regent. 
 

• Wist je dat de gemiddelde vrouw 20 kilogram lipstick eet in haar leven. 
 

• Wist je dat clown vissen hun leven als een mannetje beginnen en tijdens hun leven veranderen 
in een vrouwtje. 

 

• Wist je dat als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt.  

 

• Wist je dat ratten en paarden niet kunnen overgeven. 
 

• Wist je dat je in de ochtend langer bent dan s’avonds  
 

• Wist je dat meer dan 50% van de wereldbevolking nog nooit heeft getelefoneerd. 
 

Ps: Hopelijk hebben jullie genoten van de kersvakantie en een spetterend nieuwjaar gevierd!  

 

Ook een gelukkig nieuwjaar van de leiding! 
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Agenda 

 

14 januari:  STAPVERGADERING (Vertrek om 9h30 op veemarkt! GSM moet je meenemen!) 

 

21 januari:  Gewone vergadering met iets ongewonere leiding 

 

28 januari:  Gewone vergadering met nog iets ongewonere leiding 

         Met voor de ouders nieuwjaarsreceptie vanaf 16h 

 

 

 


