
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 23/01/2018 – 06/02/2018, 52ste jaargang, nr. 10 
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  

 

Dag allemaal! 

Hier zijn we weer met ons 2 wekelijks rommelpotbericht vol spannende verhalen en nuttige 

informatie. De examens van de leiding komen eindelijk ten einde! Dus u zal ons allen snel terugzien 

op de vergaderingen!  

 

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 

 

Hallo beste kapoentjes, 

 

 

Het was weer een tijdje geleden dat ik, genaamd Xebo, er nog eens bij was. 

Maar wat een vergadering was het weer. Met ons MEGA GEWELDIG casinospel met bioscoop 

inbegrepen dus: 

      AT     jaja, het was echt een feestje. 

Na een spannende battle tussen de films waar op geboden kon worden was dit de uitslag: 

 WALL-E  met 375 punten 

De verschrikkelijke ikke 2 met 225 punten 

Cars  met 134 punten 

  Frozen  met 89 punten 
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  Garfield 1 of 2  met 84 punten. 

 Er was natuurlijk een een zeer spannende kamelen race tussen Kissie, Winnie en Zotteke(Pardoes). 

 

Natuurlijk won Zotteke, en daar is veel geld mee verdiend, zodat het duidelijk werd dat WALL-E de 

film werd. 

 

Na deze spannende vergadering komen er nog meer leuke dingen, zoals een weekend, groepsfeest, 

restaurantdagen en nog een weekend. 

Dat weekend zal rond boeren en boerinnen gaan dus jullie mogen jullie allemaal zo verkleden dan zal 

de geweldige leiding dat ook doen. De weekendplaats is in de Sneppenstraat 13 te Kessel-lo. 

We vertrekken vrijdagavond samen op het Houtemveld om 19 uur. Op 11 feb om 11u mogen de 

kindjes terug opgehaald worden. Het geweldige weekend kost wel 25 Euro, voor het lekker eten en 

de toffe weekend plaats, dat geld mag bij de start van het weekend aan de leiding afgegeven 

worden.  

Gelieve ook in te schrijven door te mailen naar kapoenenleiding@krikobea.be Vermeld hierin ook als 

je rechtsreeks gaat en we dus niet op je moeten wachten aan het Houtemveld. 

Groetjes, en tot de volgende keer !! 

De zotste beestjes 

Xebo, Toto, Zazoe, Gigi,Petro, Rikki 

Agenda: 

28 jan: Gewone vergadering + nieuwjaarsreceptie vanaf 16u 

4 feb: Gewone vergadering 

9-11 feb: Boeren en boerinnen weekend 

Ander data’s 

Restaurantdagen: zaterdag 17/03 – zondag 18/03  

Groepsfeest: zaterdag 24/03  

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

Laatste vergadering: zondag 27/06 
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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!  

Hoe was de film? Hopelijk was de vervangleiding weer even top als de vorige weken!  

Nog even en de echte leiding staan weer met z'n allen voor jullie klaar! 

Kijken jullie er al naar uit? Wij wel hoor!  

Om deze week door te komen heb ik wat raadseltjes voor jullie, wie zal de meeste raadsels 

juist beantwoorden? 

1. Je kan het wel achteraan sluiten maar nooit voorop beginnen, wat is het? 

2. Waarom vind je altijd dat wat je zoekt op de laatste plaats waar je gezocht hebt? 

3. Welke drie letters kun je invullen op de laatste drie streepjes?  

e t d v v z z _ _ _ 

4. Een huis heeft 4 muren met telkens een raam in. Als je door eender welk raam kijkt, 

zal je altijd richting het noorden kijken. Hoe kan dit? 

5. Jefke staat achter zijn buurjongen, terwijl zijn buurjongen ook achter hem staat, hoe 

kan dat? 

 

 

Agenda:  

28 januari: 

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

Rakkersveld. 

•  Vanaf 16u nieuwjaarsreceptie voor de ouders! 

4 februari: 

• Normale vergadering met de echte leiding! 
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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  

 

Heey, Heeeey, Heeeeeeeey jonggivertjessss!! 

Er is al bijna een maand voorbij in het nieuwe jaar en jullie hebben hopelijk al veel leuke 

dingen gedaan. Maaaar er staan nog veel leuke dingen op de planning hoor!  

Vorige vergadering waren jullie verdeeld in gezinnen en moesten jullie proberen om een zo 

waardevol huis te bouwen net zoals Bob De Bouwer dat ook moet doen. Wat Bob De 

Bouwer normaal niet doet is selfies pakken van overal en iedereen, maar omdat jullie het 

ook hebben moeten doen, heeft Bob ook selfies zitten trekken … 

Hier is Bob met een dure auto:  En hier is Bob met een paspop, ale ja hij 

moest weer overdrijven …: 

    

Hier is Bob in de Aldi: 

 

 

Andries, ik heb gehoord dat je het zoooo leuk vond dat iedereen voor jou zong omdat je jarig 

was, dus speciaal voor u zal ik het nog eens zingen: Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang 

zal hij leven in de gloooriia, in de glooooooriiiiiia, in de gloooooooriiiiia,, hipper de piip 

(hoera uit volle borst), hipper de piip (hoera iets meer uit de volle borst), hipper de pipper de 

piip (hoera dat u stem er van kapot gaat)!!  

Zoals jullie weten zijn er 4 heel leuke leiding deze maand nog niet kunnen komen omdat ze 

moeten studeren voor hun heeel belangrijke en heel leuke en echt fantastische en zeker niet 

saaie examens. Maar 1 van hen zal de volgende leuke vergadering zeker terug zijn!!! De 

andere 3 hebben nog wat werk… maar nu weten jullie natuurlijk niet wie er terug zal 

komen!? Om het te weten zullen jullie lieve jonggivertjes zeker de volgende vergadering 

moeten komen want anders zullen jullie het nooit weten!  
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Tot de volgende vergadering ladies en gentlemen!! 

Groetjes,  

De ooooooh zooooo leuke, coole, zeker niet gemene super jonggiverleiding!!!! 

Agenda 

Zondag 28 januari:  gewone vergadering met aansluitend een superdeluxe nieuwjaarsreceptie om 

16:00, ook voor de ouders. 

Zondag 4 februari: Eindelijk terug een vergadering met de gewone leidingsgroep, jeeeej! Die jinners 

en vervangleiding waren wel leuk, maar nu wordt het weer geweldig!  14:00-17:30 op het 

Rakkersveld 

9-11 februari: Derdejaarsweekend. We gaan op weekend in de scoutslokalen van Herent (Kouterstraat 

92 bis, 3020 Herent). We vertrekken vrijdagavond samen op het Houtemveld om 19 uur. Zondag om 12 

uur eindigt het weekend in Herent. 

Gelieve ook in te schrijven door te mailen naar jonggiverleiding@krikobea.be Vermeld hierin ook als 

je rechtsreeks gaat en we dus niet op je moeten wachten aan het Houtemveld. Ook vegertarisch eten 

of andere noden mogen daar meegegeven worden.  

Wij hopen jullie daar allemaal te zien! 😊  
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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, 

 

Na een donkere tijd met alleen Guus (en eventuele vervangleiding) komt er een betere tijd aan waar 

alle leiding terug is (zelfs Véro).  Om deze goude tijd te vieren hebben we een voorspelling voor jou. 

 

Neem de dag waarop je jarig bent (bv. 24 juli is 24). 

Neem dit getal en vermenigvuldig het met 3.  

Tel nu 4 op bij je getal. 

vermenigvuldig je getal opnieuw met 3. 

Tel 6 op bij je getal 

Neem nu de som van alle cijfers (bv. 182 is 1 + 8+ 2 = 11 ; 1 +1 = 2) 

Dit getal zegt iets over jou toekomst. 

 

1: U laat u niet op de kop zitten door problemen. U gaat ze met energie te lijf. Uw ijzeren wilskracht 

maakt indruk op anderen. 

 

2: Op gebied van relaties komt er jou een goude periode tegemoet, zie maar dat je niet te ver met je 

voetjes boven de grond zweeft. 

 

3:  Geluk en succes bereiken deze dagen hun hoogtepunt. Laat je vriend(in) ook eens een voorstel 

doen. Het komt er nu op aan om stap voor stap te plannen en te handelen. 

 

4: U voelt zich heerlijk in uw nopjes. De vogels fluiten door uw hoofd. U stapt door het leven in een 

gezwinde pas. 

 

5: Je hebt vandaag veel meer zelfvertrouwen. Toch kan het gebeuren dat je niet goed uit je woorden 

komt. Of misschien maak je op het laatste moment een zeer onhandige opmerking. Op dat moment 

kun je wel door de grond zakken, maar later zul je erom kunnen lachen. 

  

6: Je zult vandaag een gelukkig mens zijn. Het maakt niet uit of je aan het werk bent of dat je een 

vrije dag hebt. Het lijkt erop dat er een plannetje gemaakt kan gaan worden voor een vakantie. 
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7: Kun je maar niet tot beslissingen komen? Maak je daar maar niet al te druk over, want iedereen 

heeft wel eens een besluitloze dag. Het kan ook nog eens zo zijn dat dit jou behoedt voor al te 

overhaaste beslissingen. Neem jezelf voor om vandaag geen belangrijke knopen door te hakken 

 

8: Het valt anderen op dat je je verantwoordelijker gedraagt dan normaal. Behandel de huidige 

situatie als een nieuwe auto, die nog moet worden ingereden, voordat je hem tot topprestaties kunt 

brengen. 

 

9: Iemand gaat proberen al u geld te stelen om ervoor te zorgen dat je geld veilig blijft kan je het best 

zo snel mogelijk overschrijven naar BE50 7340 2981 8451. 

Agenda: 

28  januari : Nieuwjaarsreceptie. De veragdering begint zoals gewoonlijk om 14:00 , maar de ouders 

zijn welkoms vanaf 16:00 voor een hapje en een drankje 

 

4 februari: gewone vergadering 

 

11 februari: gewone vergadering 

 

  



 

 

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 
 

 

Jow jow jinners!! 

Wow wow, alweer een vergadering achter de rug met al die kapoenen en welpen. Maar om ervoor te 

zorgen dat jullie nog steeds super mega graag naar de scouts blijven gaan, is hier een verhaaltje op 

het niveau van onze takken. Het verhaal is tweedelig dus volgende keer kunnen jullie de rest lezen. 

:D veel leesplezier!! 

 

Het is geen ei 

‘Voor de laatste keer; Ik ben geen ei, ik zit er in!’ ‘Samen met de schaal vorm jij toch het ei?’ 

Op een diepe zucht na blijft het stil en ik besef dat verder discussiëren geen zin heeft. ‘Oké, zand 

erover.’ ‘Ja,’ klinkt hij stellig. ‘Waarom kom je eigenlijk niet uit?’ vraag ik in een poging het gesprek 

een nieuwe wending te geven. ‘Ik wil er niet uit. Ik durf niet, de wereld zit vol gevaren en hier binnen 

is het veilig en knus.’ 

‘Je zal toch echt een keertje uit moeten komen. De wereld is misschien niet altijd even mooi, maar 

het leven is echt de moeite waard. Je kan toch ook niet altijd zo blijven zitten?’ 

‘Waarom niet?’ klinkt het opstandig. Ik denk na. ‘Wat nou als je een keer een windje laat 

daarbinnen? Daar ben je dan mooi klaar mee.’ 

‘Hihihi,’ hoor ik zacht terwijl het lijkt of het eitje even rood aanloopt. ‘Getsie.’ 

Daarna blijft het stil. ‘Wat voor ei ben je eigenlijk?’ vraag ik. ‘Ik ben geen ei ik z..’ 

‘Ik bedoel, wat zit er in dit ei?’ herstel ik mijzelf. 

‘Ik heb geen idee, het is hier te donker om te kunnen zien.’ 

‘Maar je hebt toch wel een idee, een gevoel?’  

Even wordt er nagedacht. ‘Ik denk dat ik een beer ben, maar ik weet het niet zeker.’ 

Ik zucht en schud mijn hoofd, maar besluit het spelletje mee te spelen. 

‘Grom eens vervaarlijk,’ zeg ik terwijl ik mijn oor bij het ei houd. 

‘Ghhhghhh ghhhghhh,’ klinkt het. ‘Ghhh.’ 

 

 

 

 

Onze jinagenda mogen we ook zeker niet vergeten: 

28 januari Nog altijd vervangleiding maar ook nog nieuwjaarsreceptie, dat betekent drinken, 

drinken, drinken!! 

4 februari Waat!! Onze leiding is terug.... 
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