
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 4/03/2019 – 18/03/2019, 53ste jaargang, nr. 14 
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 

an 



 

Activiteiten 

10 maart om 14u  Tupperwarenamiddag Rakkersveld 

16 maart om 17u30 Stamdropping OC Schakel 

23-24 maart Restaurantdagen Rakkersveld 

→ inschrijven via resto@krikobea.be 

6 april Aprilfest #1 ‘t Paenhuys 

26-28 april Stapweekend Ardennen 

11 mei Rakkersveld Quiz Manege 

19 mei Laatste Vergadering Rakkersveld 

25 mei Brainstormavond 100 jaar  

7 juli - 11 juli Kapoenenkamp  

30 juni - 7 juli Welpenkamp  

1 juli - 12 juli Jonggiverkamp  

11 juli - 24 juli Giverkamp  

 

 

Verjaardagen 

4 maart Margot Lefebvre Givers 

6 maart Emma Reynders Leiding 

10 maart Arne Ma Ja Leiding 

17 maart Nette Vanherrewegen Welpen 

18 maart Obi Herinckx Welpen 

24 maart Simon Van Hemelryck Givers 

24 maart Marie Happaerts Jin 

28 maart Sara Vandeput Leiding 

30 maart Maud Laermans Welpen 
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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 Kriko-Beanen, 

We beginnen met een stuk uit Het Nieuwsblad over onze geschiedenis: 

In april 1974 kondigde Het Nieuwsblad de fusie aan van VVKS Kristus Koning en VVKM Beatrijs: 
“Er vonden vroeger al gemeenschappelijke vergaderingen plaats. Nu wordt dat de regel. Toch 
zal er ook nog afzonderlijk worden gewerkt in de respectievelijke lokalen van de jongens aan 
de Oude Vestenstraat en van de meisjes in de kazerne.” De fusie van de jongens- en 
meisjesgroepen werd bezegeld met de naam Kriko-Bea. De tijdschriften Rommelpot en 
Rammelpan werden één. 

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag, zoals elk jaar in het teken van de strijdbaarheid en het 
gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Tegenwoordig is 47% van onze scoutsgroep 
vrouw, daarom hernoemen we ons infoblad deze keer tot Rammelpan.  

 

Tupperwareverkoopnamiddag 
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, 
doorlopend van 14u tot na de scouts. 
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Stamdropping 
Op zaterdag 16 maart organiseert onze stam voor de 21ste keer een stamdropping. Terug in de oude 
stijl: wandelen in het donker bij nieuwe maan. De afstanden zijn 22km, 14km, 11km en 5km, de start 
is aan OC De Schakel. De bus voor de 22,6km vertrekt om 17u30. De volgende vertrekuren zijn 19u en 
20u30 voor de andere afstanden. Frietjes en soep voor de dappere stappers. Meer info bij Claude 
Guldentops (claudeguldentops@telenet.be). 

 

Kriko-Bea Kookt Over 

 
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. Voor een lekker 
diner aan democratische prijzen, bent u bij deze allemaal uitgenodigd op onze: 

RESTAURANTDAGEN 
(za 23 maart 17u30-22u en zo 24 maart 11u30-14u) 

Steak Natuur/Champignonroom/Peperroom  €15 
Vol-au-vent €10 
Vegetarische spaghetti €10 
Kindermenu: Chickenfingers met frietjes en appelmoes €8 
Kindermenu: Vol-au-vent €8 
Kindermenu: Vegetarische spaghetti €8 

 

Soep is gratis! Dessert en koffie verkrijgbaar. 

Inschrijven is verplicht en kan t.e.m. 22 maart. Dit doe je door een mailtje te sturen naar 
resto@krikobea.be. Vermeld hierbij zeker je naam, aantal personen, wat je wenst te eten en wanneer 
je wil komen. Iedereen is welkom! https://www.facebook.com/events/2244744509129433/ 

Voor de bediening zorgen de Givers/Jin op zaterdag van 17u – 22u en de Jonggivers/Jin op zondag 
van 11u – 15u in piekfijn uniform! 
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Brainstormavond Kriko-Bea 100 jaar 
Zoals hierboven al aangehaald ontstond onze scouts in haar huidige vorm ongeveer 45 jaar geleden 
door de fusie van Kristus Koning en Beatrijs. Scouts Kristus Koning is rond 1921 opgericht en om al eens 
na te denken hoe we deze historische gebeurtenis gaan vieren nodigen we alle oud-leiding, ouders en 
sympathisanten uit op een eerste brainstormavond op zaterdag 25 mei. Zet het alvast in jullie agenda, 
verdere details worden later meegedeeld. 

 

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 

 

 

 

Vriendelijke scoutsgroeten, 

Femke, Arne, 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 

 

Hallo liefste kapoentjes, 

Hopelijk hebben jullie afgelopen zondag genoten van het grote boerderij spel! Wij hadden helemaal 

niet verwacht wat voor goede boeren (en boerinnen!) jullie zouden zijn. Jammer genoeg was het 

zonnetje een beetje minder van de partij, maar voor de volgende weken hebben we heel mooi weer 

besteld 😉. 

Dat zal zeker van pas komen bij onze volgende grote activiteit, een van de hoogtepunten van het 

jaar: het weekend. Hopelijk zijn jullie klaar voor het laatste en meteen ook het leukste weekend. Het 

is dan ook een goede voorbereiding voor het fantastische kamp aanstaande zomer. 

De leiding neemt jullie mee naar een ware sprookjeswereld. Alle kapoentjes mogen zich verkleden in 

het gepaste thema: prins(es), ridder, kasteelheer, koning(in), butler… Jullie raden het alvast, we 

vertrekken op kasteel weekend! 

 

Praktische informatie voor het weekend: 

Het weekend start op vrijdag 15 maart, we spreken af om 19u30 aan het rakkersveld om te 

carpoolen of jullie kunnen ook rechtstreeks rijden naar de weekendplaats: Scoutslokalen ten hoogte 

van Korpsestraat 21, Herk-De-Stad. Het weekend eindigt op zondag 17 maart om 12u. 

De prijs van het weekend is 25 euro en dit kan gestort worden op het rekeningnummer BE74 7340 

1041 7607, gelieve in de mededeling de naam van uw kind te vermelden. Of cash worden betaald 

aan de start van het weekend. Vergeet ook geen mailtje te sturen zodat we zeker zijn dat je kapoen 

meegaat. 

Groetjes, 

Toto, Nala, Rikki, Petro, Gigi, Asjra 

Agenda: 

10 maart: Gewone vergadering 14u-17u30 

15 – 17 maart: Kasteelweekend! 

24 maart: Geen vergadering want het zijn restaurantdagen, voor inschrijvingen zie algemeen bericht. 
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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 ALLERLEUKSTE WELPEN! 

Ik ben even moeten bekomen van de superspannende stoelenstoetdans waarin jullie jullie dansmoves 

én jullie reflexvermogen getoond hebben. We konden de conclusie trekken dat onze scherpzinnige 

Dries de koning is van het stoelendansen. Ik wil ook graag een applausje vragen voor de enkele 

verkleedde leden, al heeft de rest dat zeker goed gemaakt met hun zeer enthousiaste deelname aan 

de spelletjes. 

Jullie hebben het jullie waarschijnlijk al afgevraagd: ‘Waar haalde de scouts zo coole welpenleiding 

vandaan?’ Jammer genoeg kunnen ook wij daar geen specifiek antwoord op geven. We kunnen jullie 

wel vertellen dat jullie zeker zo cool zijn. Met onderstaand schema kunnen jullie zelfs te weten komen 

op welke leiding je het meest lijkt. Zeer spannend als je het mij vraagt! 
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AGENDA 

Zondag 10/03: gewone coole vergadering van 14u tot 17u30 op het Rakkersveld 

  + Tupperwareverkoop (zie algemeen bericht) 

Zondag 17/03: gewone speciale vergadering van 14u tot 17u30 op het Rakkersveld. Neem een lege 

glazen pot (bijv. chocopot) mee als je dit thuis hebt liggen. We gaan hier iets heel speciaal mee doen. 

Zondag 24/03: geen vergadering, 

want het zijn restaurantdagen op 23 en 24 februari (zie algemeen bericht) 

Om naar uit te kijken 

23 en 24 februari: restaurantdagen 

17 tot 19 mei: ons derde en laatste weekend 

30 juni tot 7 juli: welpenkamp 

  



 

 

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  

 

Hello liefste jongivertjes, 

Twee weken geleden hebben we het fameuze ladderspel gespeeld. Hierbij deed iedereen zijn best 

om vanboven op de ladder te komen. Dit leek echter wel moeilijker dan gedacht. Omdat de uitdager 

de opdracht zelf mocht kiezen, kon je altijd wel iets verzinnen waarbij je beter was dan de andere. Na 

het ladderspel hebben we besloten om boer ga van men erf te spelen. Dit spel heeft zeer lang 

geduurd. Waarschijnlijk kwam dat doordat er sommigen (ik ga geen namen noemen) zich zeer 

makkelijk lieten meesleuren naar het andere kamp. 

Vorige week was het wel wat triester☹ dit omdat er maar 4 leden waren. Zonde, want we hadden 

een superleuk spel voorbereid. In plaats van dit superleuke spel hebben we dan maar ruiltocht 

gedaan. We waren begonnen met enkel 2 zakjes royco soep en op het einde hadden we een hele zak 

vol koeken, snoep en drinken. Ook was er iemand (ik ga weer geen namen noemen) die zeer graag de 

kit wou om chocomelk te maken, en hierdoor zeer boos werd. 

Volgende week hopen we op meer leden, want dan kunnen we misschien wel het superleuke spel 

spelen. 

Over 2 weken is het 3de jaarsweekend. Zoals de naam al zegt zijn de 3de jaars onze leiding (spannend). 

Wij als leiding hopen dat de 3de jaars al zeer toffe spelletjes hebben. Want wij willen ook nog is lid zijn 

😉. Ook hier hopen we dat er veel van jullie gaan opdagen. (hopen dat we nog is de willems race 

gaan doen) 

Groetjes, 

Fifi, charly, jonny willy en willy 

Agenda: 

Zondag 10 maart: gewone vergadering van 14h tot 17h30. Tijdens de vergadering kunnen de ouders 

naar de Tupperware dag/namiddag komen (zie algemeen bericht)  

Vrijdag 15 maart tot zondag 17 maart: 3de jaarsweekend. We spreken af om 19h30 op het rakkersveld 

(zodat we kunnen carpoolen naar de weekendplaats).Het weekend is gedaan om 11h aan de lokalen 

van Chiro crescendo in pellenberg (Ganzendries 5, 3212 Pellenberg). De prijs van het weekend 

bedraagt 25 euro. Neem zeker een matje/veldbed en een slaapzak mee. 

23 maart tot 24 maart: restaurantdagen, jullie worden verwacht te komen helpen zondag 23 maart 

van 11h tot 15h in piekfijn uniform 
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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 

 

Beste givers, 

 

Nadat jullie alle leiding hebben teruggevonden op de kermis en het o zo belangrijke woord geraden 

hadden, staan er een redelijk vol programma voor de deur. Zo beginnen we volgende zondag al met 

een speciale vergadering, maar helaas kan/mag ik jullie daar nog niks over vertellen, dus als je het 

willen weten moet je zeker komen. Tijdens deze vergadering gaat er ook een mogelijkheid zijn van 

het kopen van Tupperware producten. De winst van deze verkoop gaat integraal naar de scouts. Voor 

meer info zie het algemeen bericht. 

Dan later in de maand (23-24 maart) hebben we de restaurantdagen waar jullie gezellig kunnen 

komen eten ( en natuurlijk ook helpen op zaterdag) om een beetje geld in het laatje te krijgen. 

Vergeet ook zeker je bestelling niet door te geven (zie algemeen bericht voor extra informatie) 

Het weekend daarop volgt dan het Erika weekend. Een weekend dat door de gouw Oost -Brabant 

georganiseerd wordt voor alle verkenner-/ gidsen- en giver-groepen binnen de gouw. Dit wordt echt 

een topweekend dus als je hiervoor nog niet bent ingeschreven vergeet dan zeker niet zo snel 

mogelijk een mailtje te sturen naar giverleiding@krikobea.be 

 

Om af te sluiten laat ik jullie achter met deze paradoxen om over na te denken: 

- Als Pinokio zegt: “mijn neus gaat groeien.” Wat gebeurt er dan? 

 

- Als je willekeurig een antwoord van deze multiple choice vraag kiest wat is dan de kans dat je 

het juist hebt? 

o A) 25% 

o B) 50% 

o C) 60% 

o 25% 

 

- Is de volgende zin een leugen of niet: “Deze zin is een leugen” 

 

- Als een boterham met choco altijd met de chocokant op de grond valt en een kat altijd met 

zijn poten op de grond land wat gebeurt er dan als je een kat met een boterham met choco 

op zijn rug laat vallen? 

 

Agenda: 

Zondag 10/03: “Speciale” vergadering van 14u tot 17u30 

Zondag 17/03: gewone vergadering van 14u tot 17u30 

23 – 24 maart: Restaurantdagen, de givers helpen op zaterdag avond, het exacte uur dat jullie 

aanwezig moeten zijn wordt volgende rommelpot door gegeven. 

29 – 31 maart: Erika tocht, exact begin- en einduur moeten we nog krijgen van de gouw, maar zodra 

we meer weten komt het in de volgende rommelpot (en facebook)  
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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 
 

 

Dag Jinners 

 

Amai amai amai, wat een leefweek! Een week die echt voor herhaling vatbaar zou zijn: het heerlijke 

uitslapen tot 8u20, het gerstennat dat rijkelijk vloeide, jumpsquare, 2x een toereke doen naar Leuven 

... Kortom het was weer geweldig. 

Maar bovenal zijn we er nu eindelijk uit wat onze kampbestemming gaat worden.  Portugal, here we 

come. Ik persoonlijk heb altijd al eens willen touren in dat land. Er valt zo veel te beleven: 

uitstekende gastronomie, mooi uitzicht, mooie miekes, bosbranden, bosbranden en nog een paar 

bosbranden. We kunnen besluiten dat we het absoluut niet koud gaan hebben in dit ‘hete’  oord.  

Nu er nog een paar kleine werkjes komen, kunnen we onze reserven nog goed spijzen voor kamp, 

maar omdat het hele Jinjaar een jaar moet zijn dat je nooit zal vergeten, vragen wij met de leiding 

dan ook voor jullie hulp. Heb je goede ideetjes of voorstellen om onze zondag mee te vullen, laat het 

ons dan zeker weten. 

Zaterdag 23 en zondag 24 maart staan onze restaurantdagen op de planning. Vraag zeker je familie, 

vrienden, fans, instagram volgers en sympathisanten om bij ons te komen eten. Eten zijn van uiterst 

hoge kwali zijn, dus hen overtuigen zal zeker geen probleem mogen zijn.  Daarnaast rekenen we ook 

op jullie charmes om het volk zo goed mogelijk te bedienen. Oefen thuis al maar vast voor de spiegel! 

Volgende zondag was het plan om eventueel naar de film te gaan. Lekker gezellig! Kunnen we hele 

zondag namiddag besteden zonder dat we met elkaar hoeven te praten #heaven. Praat je toch liever 

met ons, laat dan zeker jouw idee weten via sociale media. 

Als laatste punt zou ik heel graag willen wijzen op artikel 43b van onze scouts wetboek: de Jinleiding 

is tevens niet verantwoordelijk voor behaalde resultaten op smartschool, indien deze behaald zijn 

tijdens een scoutsactiviteit, zoals kamp, leefweek of dergelijke. Just kidding, hopelijk vallen de 

puntjes wat mee en mag op kamp gaan met een A attest. 

 

AGENDA 

Zondag 10/3: Vergadering, Rakkersveld, 14u00-17u30 

Zondag 17/3: Vergadering, Rakkersveld, 14u00-17u30 

Weekend 23-24/3: Restaurantdagen, komen helpen !!!! 
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