
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 4/02/2019 – 18/02/2019, 53ste jaargang, nr. 12 
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 



 

Activiteitenkalender 

10 maart                Tupperware avond                                                   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 

4 februari  Anneleen De Klerck  Jin 

8 februari  Daniel Van Hemelryck Jonggivers 

10 februari  Axelle Defrancq Jonggivers 

10 februari  Anna Vanderstukken Welpen 

12 februari  Janne Van Roosbroeck Givers 

16 februari  Fien Van Hemelryck Jin 

18 februari  Ellis Van Eeckhout Welpen 

26 februari  Jade Schell Welpen 
 

 

  



 

 

 

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, 

De leiding is nu allemaal terug uit de examenperiode. De tweede helft van het scoutsjaar kan 
nu echt van start gaan. Wij hebben er alvast zin in! We willen ook iedereen bedanken die 

afgelopen zondag op onze nieuwjaarsreceptie is langs geweest.  

 

Tupperware avond 

In deze tijden moeten we allemaal wat meer aan het milieu denken, zeker met het ecologisch getinte 
jaarthema ‘Minder is meer’. Het is dus belangrijk dat we zo weinig mogelijk verpakkingen gebruiken, 
en vooral meer herbruikbare potjes. En waar kunnen we al die leuke potjes vinden? Op de Kriko-Bea 
Tupperware avond natuurlijk! Deze gaat door op zondag 10 maart in de zaal op het Rakkersveld. Het 
uur volgt nog in de volgende rommelpot. 

 

Restaurantdagen 

Op 23 en 24 maart haalt onze scouts zijn beste kookkunsten naar boven om iedereen te verrassen met 
onze culinaire hoogstandjes. De steun van jullie is voor ons onmisbaar: kosten van elektriciteit, water, 
gas, stookolie, onderhoud en spelmateriaal vergen heel wat van onze kas. 

Als er geïnteresseerde ouders zijn die ons graag een handje willen helpen in de keuken, of nieuwe 
ideeën en suggesties hebben over hoe we het dit jaar beter kunnen doen, mogen ze ons altijd mailen 
op groepsploeg@krikobea.be. 

 

 

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 
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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!  

 

 

Vriendelijke 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 liefste kapoentjes, 

Het was alweer lang geleden dat we elkaar nog hadden gezien! Hopelijk waren jullie even blij als ons 

om onze gezichten terug te zien 😊 Na een leuke sneeuw- en nieuwjaarsvergadering waren wij heel 

moe door het maken van al dat lekkers voor de ouders. Ik denk zelfs dat de broodjes die we samen 

gemaakt hebben het populairste waren, ze waren meteen op!  

Hopelijk zijn jullie niet vergeten om jullie tandjes te poetsen?! Ik heb namelijk heel veel kapoentjes 

zien smullen van de lookbroodjes!  

BELANGRIJK (zeker voor de agenda van de ouders) 

Het is misschien nog wat vroeg, maar ik kon niet meer wachten om het te vertellen. Ons volgende 

weekend samen mogen jullie alvast op de kalender plaatsen: 15-17 maart.  

Veel meer info over het weekend geef ik nog niet, dat is voor binnenkort. De kindjes/ ouders die al 

graag willen mogen hun alvast inschrijven via onze mail. 

HET GAAT EEN MEGA-COOL-FANTASTISCH-GEWELDIG-LEUK-GRAPPIG-GEK WEEKEND WORDEN!! 

Ook volgende week is Toto weer van de partij, dan kan hij al zijn knotsgekke avonturen vertellen van 

zijn expeditie naar (NOG) koudere oorden. 

Hier alvast een leuke inkleurfoto van Toto op zijn reis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA: 

Zondag 10 februari: gewone vergadering 14u-17.30u 

Zondag 17 februari: gewone vergadering 14u-17.30u 

Zondag 24 februari: gewone vergadering 14u-17.30u 
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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 

 

 

Dag lieve welpjes, 

Ik zal jullie vandaag eens interessante dingen bij leren, net zoals Rikki-tikki-tavi deed bij 

Dokter Mario. 

Jaja, Mario versus Luigi was het geweldige leuke spel dat we voor de Nieuwjaars receptie 

hebben gespeeld. 

Maar ik denk niet dat iedereen alles weet van Mario en Luigi daarmee zal ik even een korte 

geschiedenis er van geven. 

 

Mario is bedacht door een Japanse gamedesigner Shigeru Miyamoto,  hij is ook de 

baas van Nintendo. Nintendo is de verzamelnaam voor verschillende vidogames 

zoals “De legende van zelda”, Donkey Kong, Star-Fox, Pikeman,… Nintendo heeft 

ook verschillende game consoles: Nitendo 64, snes, gamecube, wii/u, Gameboy, 

DS/I/lite/3d,… 

 

Nu over Mario zelf. Mario is een kleine, aardige, mollige, 

Italiaanse loodgieter, die woont in het Mushroom Kingdom. 

Hij verscheen voor het eerst in het jaar 1981. 

Hij probeert buiten wat loodgieter klusjes ook prinses peach te 

redden van de kwaadaardige Bowser, wat hem natuurlijk wel 

altijd lukt. Naar Bowser heeft hij ook nog andere vijanden zoals Wario en Donkey Kong, maar 

met DK wordt hij later nog dikke vriendjes. 

De beroepen van Mario lopen wat uit elkaar, hij is begonnen als loodgieter in het koninkrijk 

maar later word hij ook nog herkend als dokter en ook als archeoloog. Daarbuiten is hij ook 

een heel goede vechter. 

 

 

 

Mario heeft ook een jongere broer, Luigi. Hij is de partner van Mario als 

ze op missie moeten, hij zou Mario moeten redden als het nodig is maar 

meestal moet hij zelf gered worden, op een paar keren na. 

Mario heeft een beste vriend, Yoshi. Hij lijkt een beetje 

op een dinosaurus of een salamander.  

 

 

 

mailto:welpenleiding@krikobea.be
mailto:Kalina.parthoens@krikobea.be
mailto:nele.medart@krikobea.be


 

Voila nu weten jullie een beetje meer over Mario en zullen jullie het hopelijk nooit meer 

vergeten want hij is echt een held! 

Dit was het voor deze keer, tot op de super leuke vergaderingen! 

Groetjes 

Baloe, Jacala, Kottick, Rikki-tikki-tavi en Bagheera. 

 

Agenda 

Zondag 10/02: Valentijn vergadering, pak gerust uw liefje mee of uw beste vriend(in) mee en 

dan gaan we het samen gezellig maken. 14u-17u30 op het Rakkersveld 

Zondag 17/02: De 98ste Olympische Welpenspelen!! Zo gaan we zien wie de 

snelste/sterkste/… is. 14u-17u30 op het Rakkersveld 

Weekend 22-24/02: We hebben ons tweede weekend: het belofteweekend!!! 

We spreken vrijdagavond om 19:00 af op het Houtemveld om te carpoolen. Wie rechtstreeks 

wil gaan wordt op de weekendplaats verwacht om 19:30.  

Zondag om 11:30 is het weekend gedaan. 

Het weekend zal plaatsvinden in Nieuwerkerken in Chirolokalen (Rozenbosstraat 96, 3850 

Nieuwerkerken) 

Wie mee wil op weekend moet op tijd inschrijven. Stuur een mailtje naar 

welpenleiding@krikobea.be. De deadline voor de inschrijvingen is 15 februari. 

Het weekend zal 25 euro kosten en dit mag vrijdag bij het vertrek cash betaald worden. 

Wat neem je zeker mee:  

o Matje, slaapzak en kussen. (er zijn geen bedden zoals  op vorig weekend) 

o Genoeg warme kleren en ook iets tegen de regen 

o Toiletgerief 

o Kids-Id en eventueel medicatie: geef deze dingen bij vertrek af aan de leiding 

o Neem kleren mee in de kleur van je nest, wie zijn nest niet meer weet komt het ons 

zondag nog eens vragen 😉 

Zondag 03/03: Carnaval Vergadering, kom zeker verkleed in wat je maar wilt. 14u-17u30 op 

het Rakkersveld. 

  



 

 

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  

 

Ello mega coole jonggivertjes  

  

Ja ja die vergadering samen met de Givers. Wat was dat? Een quiz wel is waar ! Vond toch 

dat de jonggivers soms slimmer zijn dan de givers ze en veel leuker !! Ik wil de givers nu niet 

zwart maken hoor of weet je, toch wel!!! Jonggivers zijn veel cooler, booe de givers ;) Maar 

daarna appart was het toch weer gezellig. Beetje roddelen over wie er al een liefje heeft, 

geen zorgen hoor jullie geheimen zijn veilig bij ons.  

Ik hoop dat de nieuwjaarsreceptie gezellig was!!  Voor  jullie maar ook voor de ouders die er 

waren. Goed gedronken, goed gegeten? Wij vonden het zeer gezellig , ma toch een beetje 

boos ik had maar 1 lookbroodje   

Maar tis bijna zover het weekend komt dichter en dichter gelieve zo snel mogelijk in te 

schrijven! Want het thema is al bekend ze mensen. Hier een beetje verkleed tips. Het gaat 

zalig worden!!!!  
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Agenda  

10/2: gewone vergadering 

15/2-17/2: Weekend! -  Belofteweekend in thema Hells Angels. Het weekend gaat door in de 

lokalen van scouts Boutersem. We spreken 15 februari af aan de lokalen van Boutersem zelf om 

20u, verkleed als een echte Hells angel. Het adres is Dorpsstraat 11, 3370 Boutersem. De prijs van 

dit weekend bedraagt 25 euro. Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar 

jonggiverleiding@krikobea.be voor 13 februari. Zondag 17 februari om 11u is het weekend gedaan. 

24/2: Gewone vergadering  

 

  



 

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 

 

 

Yooow givers, 

Aangezien ik er de afgelopen maand er niet was, behalve op de traumatiserende Nieuwjaarsduik, ben 

ik niet in staat om samen met jullie in deze rommelpot mooie herinneringen op te halen. Gisteren was 

ik er wel, daarom beperkt mijn recensie zich tot die dag.  

Over het algemeen was het een schitterende vergadering. De leiding had het zwaar met spellen 

uitleggen omdat samoerai-meester-uitlegger Niels afwezig was. Maar na verschillende bis-

uitlegnummers begrepen de meeste givers telkens wel de grote lijnen van het spel. Dit verdient een 

dikke 10 op 10 *applaus voor leiding en leden*. 

De spellen die we gespeeld hebben, kwamen van het internet. Zo konden we de kwaliteit van de 

spellen op de site van Scouts en Gidsen Vlaanderen eens grondig controleren. De derdejaars begonnen 

al meteen te vrezen voor een overlap, omdat zij voor hun weekend ook duidelijk de site van Scouts en 

Gidsen Vlaanderen als bron hadden gebruikt. Ik durf te zeggen dat niet elk spel geweldig was, dus een 

score van 5/10 is wel op zijn plaats.  

Nadien was er de Nieuwjaarsreceptie. De driepikkels werden vakkundig gesjord. Het aansteken van 

het vuur ging echter niet zonder moeilijkheden. Warre slaagde er niet in het papier in brand te steken, 

Emma kreeg zelfs de lucifer niet aan en Tuur, ja…euhm, *zucht*. Enkel Elijas vond een vlam. De 

aangeboden hapjes waren lekker. Helaas waren de kapoenen en de welpen de givers te snel af, 

waardoor de hapjes al op waren nog voor de plateau de givers kon bereiken. Zonde. Voor de 

succesvolle driepikkels en de vlam van Elijas ken ik telkens 1 punt toe, voor elke verspilde lucifer wordt 

telkens 1 punt afgetrokken. Dit samen met de gemiste lookbroodjes brengt de Nieuwjaarsreceptie op 

een score van -17/10.  

Dag en bedank, 

De leiding 

AGENDA: 

10 februari 2019: pre-valentijnsvergadering van 14:00 tot 17:30 op het Rakkersveld. 

17 februari 2019: post-valentijnsvergadering van 14:00 tot 17:30 op het Rakkersveld.  

22 – 24 februari 2019: derdejaarsweekend. Dear Lord, stand by us. Inschrijven door te mailen naar 

giverleiding@krikobea.be. We spreken af op het Rakkersveld om 20u om dan te carpoolen naar de 

weekendplaats (Heidestraat 15a, 2560 Kessel). Het weekend eindigt zondag om 12u.  

Vrijdag 29 tot zondag 31 maart: Erikatocht. Een weekend georganiseerd door Scouts en Gidsen 

Vlaaderen voor de givers van de hele Gouw. Wordt slechts een (1!) keer in drie jaar georganiseerd, 

dus dit jaar is de enige kans om mee te gaan. Vanaf heden mag er ook inschreven worden. Dit doe je 

door te mailen naar giverleiding@krikobea.be. Het weekend kost 25 euro. Deadline inschrijven is 1 

maart. Niet ingeschreven = niet mee. OPGELET: sommigen van jullie hebben de week erna 

paasexamens, hou hier rekening mee.  
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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 
 

Hallo liefste jinners! 

4 weken leiding zijn dat is iets actiever dan de vergaderingen die we 

tegenwoordig gewoon zijn. Maar we hebben dat wel goed gedaan, helemaal 

klaar om volgend jaar leiding te zijn! Hopelijk weet iedereen nu beter wat ze 

willen doen als tak volgend jaar.  

Vorige vergadering kwamen we weer in het jin ritme. We gingen naar het 

theatercafé en daarna was het al nieuwjaarsreceptie. Waar Willem zijn haar 

heeft laten knippen door Femke. Ook hebben we nog wat nagedacht over 

locaties voor kamp want om leefweek moeten we al alles beslist hebben. 

Véro haar voorstel was de zuid kust van Portugal en een paar steden in Portugal 

waar zij is geweest en ons dus kan gidsen! 

Hier zijn een paar pracht plaatjes om al wat te kunnen fantaseren. 
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En vanaf daar zouden we nog naar een eiland in de buurt kunnen gaan. 

Maar dit is maar een idee van alle dingen die we zouden kunnen doen want we 

gaan er echt een top reis van maken! Denk dus allemaal nog na over landen of 

dingen die we zouden kunnen doen zodat we veel ideeën hebben en dus zeker 

de beste kiezen. 

 

Wat we ook niet mogen vergeten is dat Anneleen vandaag jarig is en dat 

verdient een liedje. 

 

Happy birthday to you 

Hppy birthday to you 

Happy birthday, dear Anneleen 

Happy birthday to you 

 

 

 

 


