
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 26/12/2018 – 7/1/2019, 53ste jaargang, nr. 9 
Verschijnt 2 maal per maand 
(maar niet in juli en augustus) 

VZW scouts Kriko-Bea Tienen 
Torsinweg 12, 3300 Tienen 
Ondernemingsnummer 0828.388.314 
P308952 
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Activiteitenkalender 

3 februari Nieuwjaarsreceptie Rakkersveld 

16 maart Stamdropping OC Schakel 

23-24 maart Restaurantdagen Rakkersveld 

6 april Aprilfest ‘t Paenhuys 

26-28 april Stapweekend Ardennen 

11 mei Rakkersveld Quiz Manege 

19 mei Laatste Vergadering Rakkersveld 

7 juli - 11 juli Kapoenenkamp  

30 juni - 7 juli Welpenkamp  

1 juli - 12 juli Jonggiverkamp  

11 juli - 24 juli Giverkamp  

 

 

Verjaardagen 

5 januari Alexia Veuchelen Welpen 

13 januari Ayla Hindryckx Kapoenen 

21 januari Andries De Klerck Givers 

25 januari Scout Ertrijckx Kapoenen 

31 januari Louis Niclaes Jonggivers 
 

  



 

 

 

Algemeen bericht groepsploeg@krikobea.be 

Arne Ma Ja    0470/505.878  arne.maja@krikobea.be  

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

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

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

 

 

Dag iedereen, 

Allereerst vanwege de voltallige leidingsploeg onze beste kerst- en nieuwjaarswensen voor iedereen. 

Onze gemotiveerde leiders en leidsters zullen voor een actief en scoutsvol 2019 zorgen!  

We zouden ook graag iedereen willen bedanken die ons bezocht en gesteund heeft op de Tiense 

Kerstmarkt. Hopelijk hebben onze croque-monsieurs, chocomelk en jenever gesmaakt, hierdoor 

hebben we toch weer een mooi bedrag aan de kant kunnen houden. 

 

Vervangleiding 

Bij deze vragen we om al de leiding die ”normaal gezien” volop aan het studeren is voor de komende 
examens nog heel veel moed te wensen de komende weken. Voor de kinderen verandert er weinig, 
de vergaderingen op zondagnamiddag gaan gewoon door. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

We nodigen jullie allen graag uit op onze nieuwjaarsreceptie op zondag 3 februari vanaf 16u! Jullie 
kunnen hier genieten van een lekker hapje en een tapje dat de takken zelf gedeeltelijk zullen 
voorbereiden. Voor de leden start de vergadering om 14u. 

 

Foto’s kapoenen en welpenkamp 

U heeft er lang op moeten wachten, maar hier zijn dan toch de foto’s van het kamp van de kapoenen 

en de welpen. U kan ze bekijken via de volgende link: 

Deel 1: 

https://wetransfer.com/downloads/9fa373f0fb570fc13d943c5bef4c84ce20181224152619/8e1d0e?f

bclid=IwAR0RWDmo6_mwSwvZNwRhfptWdKVmml8_xiZ5JU3SJ1g5DFHqAry-qw55P4M 

Deel 2: 

https://wetransfer.com/downloads/d662468078c7d79f5481d866c4c4dce920181224152638/72509f

?fbclid=IwAR2kVF4kesa2x6D8xfs6KV5qyVAQ2lJgXaUN_CwOTBNa-i-2Fy6mRHUVPz8 

Voor problemen met de link kan u mailen naar tom.reynaerts@krikobea.be 
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Kampen 

De kampdatums zijn bekend. Iedereen kan nu beginnen aftellen naar de mooiste tijd van het jaar. 

De kapoenen en welpen gaan op dezelfde kampplaats op kamp, na elkaar. De jonggivers en givers 
delen ook een kampplaats. 

• Kapoenenkamp: 7 juli - 11 juli 

• Welpenkamp: 30 juni – 7 juli 

• Jonggiverkamp: 1 juli – 12 juli 

• Giverkamp: 11 juli – 24 juli 

 

Huur een Jin 

 

 

 

 

Scoutskleding 

Degenen die nog niet betaald hebben kunnen dit doen via een overschrijving op de groepskas BE 02 
7340 1000 3840, met vermelding: “winkeltje” + naam en voornaam (indien er voor meerdere kinderen 
iets besteld is hoeft er slechts één naam vermeld te worden). Wie nog een trui, das of kentekens wilt 
bestellen kan dit nog steeds doen. Spreek gewoon de leiding aan en wij zorgen dat je bij de juiste 
persoon terecht komt!  

Denk eraan dat het ook steeds kouder wordt, dus kleed je kind warm aan. Verder is het ook handig dat 
op elk kledingstuk voor- en familienaam vermeld staat. 

 

 

Scoutsgroeten, 

Arne, Femke, Milan en Sander  



 

 

 Kapoenen   kapoenenleiding@krikobea.be 

 
Petro                                                     0470/439.473  lode.reynders@krikobea.be  

Gigi                                                        0470/527.003 sigrid.lenaerts@krikobea.be  

Nala                                                       0488/870.654  nele.vanderleyden@krikobea.be  

Rikki                                                       0468/202.994   sara.vandeput@krikobea.be 

Toto                                                       0472/031.561  kobe.bergmans@krikobea.be 

Dag allerliefste kapoentjes, 

Op onze laatste vergadering samen hebben we samen de boel op stelten gezet. We hebben op de 

stoelen en tafels gedanst op ons kerstfeestje en we zijn getrakteerd op super lekker eten. Ook 

niemand is vertrokken zonder een cadeautje en na een beetje onderhandelen had iedereen wat die 

graag wou! De leiding was ook stuk voor stuk blij met het cadeautje dat ze hebben gekregen.  

Hopelijk was jullie feestje bij jullie familie even leuk als dat van op de scouts? Welk cadeautje hebben 

jullie gekregen? Wat hebben jullie gegeten? Wat was het dessert? Wij zijn zo benieuwd naar jullie 

knotsgekke verhalen 😊  

We hebben natuurlijk ook minder leuk nieuws want Asjra zal de komende vergaderingen niet meer 

aanwezig zijn op de scouts want ze vertrekt naar het buitenland voor school. Op kamp zal ze terug 

klaar staan voor jullie. 

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR, beter nieuws is dat Gigi EINDELIJK terug is van haar 

avontuur in Sri Lanka. Jullie kunnen haar allemaal uithoren op de volgende vergadering! 

Hieronder kunnen jullie nog een spelletje vinden om jullie vakantie mee op te vullen, veel plezier! 😊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot na de examens van de leiding, 

x-jes  Toto, Petro, Nala, Asjra, Gigi en Rikki 

AGENDA: 

Zondag 6/1: eerste vergadering van het nieuwe jaar 

Zondag 13/1: vergadering met vervangleiding en Gigi  
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Welpen   welpenleiding@krikobea.be 

Jacala                0468/283.402 milan.vandeput@krikobea.be  
Baloe                          0471/340.261Kalina.parthoens@krikobea.be 

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

Bagheera                                 0498/034.256 tom.reynaerts@krikobea.be  

Kottick                                    0491/886.721jakob.vanhemelryck@krikobea.be 

 

 

Beste Welpen 

 

Afgelopen week was er weer een superleuke vergadering gepland, het kerstfeestje. Het avondmaal: 

Macaroni met hesp en kaas, was weer om van te smullen, klaargemaakt door onze lieftallige foerage. 

Ze hebben ons zelfs voorzien van heerlijke crème brullée. Maar het toppunt van de avond was toch 

wel het pakjes moment, gelukkig ging iedereen naar huis met een prachtig cadeautje van een collega 

Welp. 

De komende weken zal er niet zoveel leiding komen opdagen, enkel Kottick elke keer, omdat ze 

moeten studeren omdat ze examens hebben (een kaarsje branden om hun te steunen mag altijd). 

Maar geen nood, de leiding heeft ervoor gezorgd dat er superleuke vervangleiding aanwezig zal zijn, 

wel niet zo leuk als de echte leiding). 

Ondanks kerst al bijna gedaan is en nieuwjaar al voor de deur staat, wenst de welpenleiding jullie 

leuke feestdagen, en een gelukkig nieuwjaar met veel goede voornemens. 

In 2019 hopen wij als leiding jullie nog steeds elke week te kunnen voorzien van een superleuke 

zondag namiddag, en natuurlijk ook van 2 superleuke weekends en 1 nog leuker kamp in de zomer!! 

 

Kerstige groetjes 

De leiding 

 

Agenda 

Zondag 30 december: geen vergadering. 

Zondag 6 januari: 1e vergadering van 2019. Afspraak aan het Rakkersveld, van 14:00 tot 17:30. 

Zondag 13 januari: gewone vergadering. Afspraak aan het Rakkersveld, van 14:00 tot 17:30. 

Zondag 20 januari: gewone vergadering. Afspraak aan het Rakkersveld, van 14:00 tot 17:30. 

 

Datums om in het oog te houden: 

• 22-24 februari: Belofteweekend 

• 17-19 mei: 3de weekend 

• 30 juni- 7 juli: kamp 
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Jonggivers   jonggiverleiding@krikobea.be 

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

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

Charlotte Leonard   0470/051.914 leonard_charlotte@hotmail.com 

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

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

 

Hallo jonggivers en ouders 

Afgelopen vrijdag hebben we op de scouts een zalig kerstfeestje gehad. Eerst en vooral: het lekkere 

voorgerecht (lekkere pizza) gevolgd door een beetje snacks (heerlijke chips). Hierna hebben we de 

pakjes uitgedeeld op een heel speciale manier! Dit door ze te openen met ovenhandschoenen, wat 

natuurlijk niet zo handig was. Nadat iedereen zijn pakjes had gekregen zijn we aan de feesttafel gaan 

zitten. Het hoofdgerecht was lekkere macaroni met hesp & kaas. Maar het toetje op de taart was 

toch het dessert: super lekkere roomijs met chocolade saus, hagelslag en slagroom. Hierna is 

iedereen naar huis gegaan met een zeer volle buik. Dit was het dan voor het kerstfeestje op de 

scouts.  

Nu moet iedereen nog de kerstfeesten thuis overleven. Waar ook superveel lekker eten gaat zijn. 

Waar misschien wel pakjes worden uitgedeeld (toch als je braaf bent geweest).  

Na deze kerstfeesten wordt het even recupereren want het nieuwe jaar staat al voor de deur. Dus ik 

raad aan dat iedereen die nog geen nieuwjaarsbrief heeft, nog snel eentje gaat schrijven. Voor 

iedereen die nog geen goede voornemens heeft ook nog is goed na te denken. 

Omdat sommige van ons examens hebben in januari, zullen sommige van ons er niet kunnen zijn  

maar wees gerust want sommige van ons gaan er toch elke week staan met vervangleiding, dit zodat 

jullie toch zeer toffe spelletjes kunnen spelen elke zondag. 

 

Groetjes, 

Charlotte, Fien, Jonas, Willem, Willem 

 

 

Agenda: 

Zondag 30 december 2018: geen vergadering. 

Zondag 6 januari 2019: vergadering van 14h00 tot 17h30. 

Zondag 13 januari 2019: stapdag!! Meer info volgt nog. 

15 - 17 februari: ons 2de weekend meer info volgt nog! 

15 - 17 maart: ons 3de weekend meer info volgt nog! 
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Givers      giverleiding@krikobea.be 

 
Arne Maja    0470/505.878  arne.maja@krikobea.be 
Emma Reynders   0477/322.314 emma.reynders@krikobea.be 

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

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

 

 

Yooooooooooooooow giversssssss 

Voor de mensen die op het kerstfeestje waren proficiat, voor de mensen die niet op het kerstfeestje 

waren gene proficiat! 

Na ons eerst al goed zat gedronken te hebben met Mocktails(cocktails zonder alcohol) ene veel te 

zoete, mojito en iets vies rood. Verschenen de eerste hapjes al op tafel. Ovenhapjes… hmm lekker zo 

een voorgerechtje. Daarna kwamen er pizza’s maar gelukkig niet zo veel anders zouden jullie geen 

hamburgers meer kunnen eten…. Daarna het hoofdgerecht hamburgers natuurlijk hadden jullie toch 

al te veel gegeten. Maar gelukkig was er Andries die een hele voorraad mee naar huis nam!! Maar we 

zouden de beste leiding niet zijn als we ook niet nog voor een klein dessertje hadden gezorgd. 

Proffiterolekes met (een beetje!!!) slagroom en chocoladesaus.  

Dus nu hebben de mensen die er niet waren een kleine samenvatting van de avond gehad. Jullie 

hadden ook een mooie samenvatting aan de leiding kunnen vragen in de plaats van tijdens de activiteit 

de leden die er wel waren te vragen wat we aan het doen waren (Janne, 22 december 2018).   

Iedereen een fijne kerst en de beste wensen voor in 2019! Van jullie kapoentjes ( we zijn ondertussen 

wel al leiding) DE GIVERLEIDING!!!! 

 

 

Agenda:  

Zaterdag 5 januari: 

Het is  Nieuwjaarsduik we spreken af om 9u 45 aan het station van Tienen. Neem 5 euro en een 

voedselpakket mee. Dresscode is natuurlijk weer marginaal voor op de heenweg en op de terug weg 

een onesie.  

Zondag 13 januari: 

We gaan wandelen jeeeeeej!! Verdere info volgt nog!  

Zondag 20 januari van 14u00 tot 17u30 

De eerste maar, ook de laatste vergadering met vervangleiding!!!!!! 

Zondag 27 januari van 14u00 tot 17u30 

Gewone vergadering met een deel van de leiding dat dan eindelijk al gedaan heeft met de examens.  
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Jin     jinleiding@krikobea.be 

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

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

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

yow gino’s, 

Bij deze de kerstrommelpot: Wij hebben al goed gevierd en goed gegeten, dus kerst is voor ons al 

geslaagd.  

Ook de bestemming is eindelijk gekozen! We gaan naar Thailand en Maleisië, joepie!!!Hopelijk 

kunnen we dit allemaal goed regelen en voorbereiden zodat dit mooie plan lukt.  

Volgende maand zullen we ons eerst moeten bewijzen als leiding, ook heel leuk natuurlijk xd 

Ik ga nu afronden, want de kans dat iemand dit gelezen heeft is toch klein. 

Vrolijk kerst en gelukkig nieuwjaar xx 

(Ps: Voor de vervang leiding (Marie en Dries B.) van de Jong-givers is het de 13 Januari 

stapvergadering, verdere info zal Guus jullie persoonlijk nog uren doorsturen.)  

Vergeet dus jullie stapschoenen NIET! 

Agenda:  

6 Januari: 

·         Kapoenen: Anneleen – Fien – Marie 

·         Welpen: Dries B – Pelle 

·         Jonggivers: Dries M – Ruben 

13 Januari: 

·         Kapoenen: Fien – Pelle – Ruben 

·         Welpen: Anneleen – Dries M 

·         Jonggivers: Marie – Dries B 

20 Januari: 

·         Kapoenen: Dries B – Dries M – Ruben 

·         Welpen: Fien – Marie 

·         Jonggivers: Anneleen – Pelle 

27 Januari: 

·         Kapoenen: Marie – Anneleen – Pelle 

·         Welpen: Ruben – Dries M 

·         Jonggivers: Fien – Dries B 
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