
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 1/04/2019 – 15/04/2019, 53ste jaargang, nr. 16 
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 



 

Activiteiten 

6 april Aprilfest #1 ’t Paenhuys 

21 maart Paaseitjes rapen Rakkersveld 

26-28 april Stapweekend Daverdisse 

11 mei Rakkersveld Quiz Manege 

→ inschrijven via quiz@krikobea.be 

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 

3 april Ryan Puyneers Welpen 

8 april Gitte Lemmens Welpen 

12 april Nina Vandebroeck Kapoenen 

13 april Louis Pierlé Kapoenen 

13 april Shami-Rayton Nizeyimana Welpen 

17 april Rune Luyten Welpen 

17 april Lander Luyten Welpen 

18 april Bas Nijs Kapoenen 

19 april Lieven Medart Givers 

22 april Nell Deputter Welpen 

22 april Fran Deputter Welpen 

23 april Eva de Waleffe Givers 

30 april Jack Lowies 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, 

Eerst en vooral bedankt om massaal te komen eten op onze restaurantdagen. Wij hopen dat jullie 
allemaal genoten hebben en bij deze willen wij graag iedereen die ons geholpen heeft met dit allemaal 
klaar te spelen nog eens extra bedanken. Binnenkort staat de paasvakantie voor de deur en dan gaan 
er wat vergaderingen wegvallen. Lees zeker de takberichten om volledig op de hoogte te blijven! 
 

Aprilfest 
Op 6 april organiseren we weer een fuif, dan verandert 't Paenhuys in een heus festijn met braadworst. 
Voor hij/zij die graag Scouts Kriko-Bea steunt is dit de ideale gelegenheid om af te zakken naar 't 
Paenhuys, de gemaakte winst gaat regelrecht naar de werking van de groep, aankoop van materiaal 
en de kampen van Scouts Kriko-Bea Tienen. Voorverkooptickets kosten 3 euro! 
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Paaseitjes rapen op de scouts 
Op zondag 21 april is het Pasen. Er zal daarom geen gewone vergadering zijn, 
maar in de plaats gaan we paaseitjes rapen op het Rakkersveld. Alle leden en 
ouders zijn welkom tussen 14:00 en 15:00. Hopelijk heeft de paashaas ze niet te 
moeilijk verstopt…  
 
Op zondag 7 april en zondag 14 april zal er geen vergadering zijn. 
 
 
 
Stapweekend: « L’édition des 3 rivières » 
Een stap-evenement voor (oud-)leden en sympathisanten van Scouts en Gidsen Kriko-Bea Tienen. In 
1996 werd naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van Kriko-Bea het eerste stapweekend 
georganiseerd, nu gaan we voor de 13e editie.  

Vrijdag 26 april vanaf 19u begint de pret, en 28 april is het weekend gedaan. Uiterste 
inschrijvingsdatum is 5 april 2019. Voor meer info: jan.maja@telenet.be of bert.bollens@gmail.com 
of stijn.vanherrewegen@telenet.be  

 

 
Rakkersveld Quiz 
Op zaterdag 11 mei organiseren Kriko-Bea, Bergrakkers en Blits hun jaarlijkse quiz. Hiervoor zijn we 
nog op zoek naar mooie prijzen voor op de prijzentafel. Als je een mooie prijs kan aanbieden als 
sponsoring, of via je werk aan leuke gadgets kan geraken, mag je mailen naar quiz@krikobea.be. Ook 
kortings- of tegoedbonnen zijn welkom. De opbrengst van de quiz is ten voordele van de lokalen VZW 
Rakkersveld, om onderhoudswerken en energiekosten te betalen. 

Inschrijvingen zijn natuurlijk ook altijd welkom! Het is 25 euro voor een ploegje van maximum 5 leden. 
Tafelronde wordt uitgedeeld om 20u stipt; eerste vraag om 20u15. Inschrijven via quiz@krikobea.be. 
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Brainstormavond Kriko-Bea 100 jaar 
Onze scouts ontstond 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 in 2021 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 

 

Hey liefste kapoentjes,  

Zijn jullie al een beetje bekomen van het weekend? Hebben jullie al een beetje kunnen bij slapen? 

Missen jullie het lekkere eten en de leuke momenten niet te hard? Wij wel hoor ☹, zoals 

bijvoorbeeld de filmavond of het kasteel bouwen? Want geef toe dat was toch SUPER leuk! Na deze 

week duurt het weer even voor we elkaar terug gaan zien…  

 

Afgelopen zondag (31 maart), was het ook weer heel leuk! Jullie hebben jullie van jullie sterkste kant 

laten zien, voor de kapoen der kapoenen te worden! Zoals jullie weten waren er verschillende 

opdrachten, zoals nageltje klop, touwtrekken tegen Toto en zolang mogelijk blijven hangen aan een 

balk! We kunnen nog steeds niet geloven dat onze kapoentjes ZOOOO sterk zijn! Dat hebben jullie 

nog maar eens bewezen bij de rugby tegen de welpen, maar we zijn helaas wel niet gewonnen (de 

welpen spelen vals). 

 

De volgende keer dat we jullie terug zien is op Pasen (21 april) zelf. Dan gaan we samen paaseitjes 

rapen, JIPPIEEEEE! Dit duurt wel geen hele zondag, enkel van 14u tot 15u. Omdat dit nog een heel 

tijdje is kunnen jullie goed uitslapen, volop uitkijken naar Pasen en goed oefenen op het vinden van 

eitjes! 

 

Zoals jullie misschien wel gemerkt hebben was het gisteren 1 april, hopelijk hebben jullie veel mopjes 

kunnen uithalen en zijn er niet teveel mopjes met jullie uitgehaald 😉.  

ENNNN, hebben jullie het gehoord van de bakker?! 

 

Hij is gebeten door een tijgerbrood! 

HAHAHAHAHAHA!! 

Lieve groe(n)tjes 

Toto, Petro, Nala, Rikki & Gigi 

 

AGENDA: 

7 april = GEEN vergadering 

14 april = GEEN vergadering 

21 april = paaseierenraap → 14u-15u 

28 april = gewone vergadering → 14u-17u30  
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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 

Het is al weer even geleden dat jullie zijn komen smikkelen op de restaurant dagen, hopelijk heeft 

dat gesmaakt! Vorige week was het omgekeerde vergadering, hopelijk vonden jullie dat even leuk als 

ons!! 

Maar nu het belangrijke nieuws!! HET IS BIJNA PAASVAKANTIE!!! Maar omdat het de eerste 2 weken 

van de paasvakantie geen scouts is, en we niet willen dan jullie je vervelen hebben we hier een paar 

leuke dingen om te doen als jullie je vervelen!! 

• Bouw een fort van kussens, stoelen en kleden. 

• Maak een supermooi kunstwerk 

• Bak gekke koekjes 

• Oefen goocheltrucs om de leiding te verbluffen 

• Schrijf een mail aan de leiding 

• Versier een oud T-shirt  zodat je modieus naar de scouts kan komen! 

• Zoek naar slakken, mieren, pissebedden en andere insecten 

• Maak een vuurtje en rooster marshmallows, NJAMIEEE 

• Kijk naar de wolken: waar lijken ze op? 

• Ga dieren na-apen in de dierentuin 

Hiermee kun je zeker een aantal dagen vullen als je niet weet wat doen!  

Maar er is nog geweldig nieuws! Op Pasen slaat de paashaas het rakkersveld niet over, dus wie 

paaseitjes wilt komen rapen is zeker welkom!!  

Groetjes, en geniet van de vakantie xxx 

De welpenleiding 

Zo beste welpen, dit was de super coole rommelpot. Als je nog is onze toffe vergaderingen wilt 

herbeleven kunt je altijd naar de foto’s gaan kijken op onze google photos album: 

https://photos.google.com/share/AF1QipNiwJ04rUegukpmk4KaORN1ZTuMqIMKF4ALzoIQ2QlzcbDZs

1HCY5HcLSZdk8dc3g?hl=nl&key=YzNLelBmUldwNzlGVFZ0cTBuZlhhZDZ4TVVwY3d3  

 

Agenda: 

Zondag 7 april:  geen vergadering want het is paasvakantie 

Zondag 14 april: geen vergadering want het is paasvakantie 

Zondag 21 april:  We gaan Paaseitjes rapen! Allemaal welkom tussen 14u en 15u op het Rakkersveld 

Datums om naar uit te kijken: 

17-19 mei:  Ons 3de weekend. 

30 juni-7 juli:  Het welpenkamp!!!  
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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  

Hey hoi, hoi hey jonggivertjessss 

 

Afgelopen zaterdag hebben we een mega toffe quiz gespeeld waar we de kennis en 

verbeelding op de proef hebben gesteld van onze jonggivers. Helaas was er 1 team beter 

dan het andere dus hebben we de prijs aan slechts 1 team kunnen geven (deze prijs was 

verbazend snel op, waar wij ons als leiding toch wel zorgen over maken :/ ). 

Maar goed dat ter zijde hopen we natuurlijk dat diegene die examens hebben deze gaan 

knallen want dan kunnen ze uitgebreid rusten tijdens de vakantie want we gaan even geen 

vergadering hebben omdat het nu eenmaal vakantie is en jullie die wel verdienen 

natuurlijk!! 😉  

Ga nu niet treuren omdat we even geen vergadering meer hebben, maar treur voor dit 

fantastisch scoutsjaar dat weer steeds korter bij het einde komt… Natuurlijk zijn er nog 

voldoende vergadering en andere leuke activiteiten EN HET ultieme jonggiver kamp 2018-

2019 waar wij als leiding ons uiterste best gaan doen om een nog beter kamp samen te 

stellen dan alle vorige kampen die er ooit geweest zijn :o . 

Natuurlijk omdat het paasvakantie is moeten er ook paaseitjes geraapt worden die door 

onze paashaas op de maan (quiz vraagje van de ses) gebracht zijn, en dat kunnen jullie allen 

komen doen 21 april van 14:00 tot 15:00 ( allemaal komen want wie wilt er nu geen lekkere 

chocolade!?). 

Dit is dan weer het einde van mijn jonggiverdagboek en ik zie jullie graag terug bij het eitjes 

rapen!!!! 

Veel liefs, 

Je leiding die hoopt dat jullie allemaal goede rapporten gaan krijgen 😊 

 

 

Agenda 

-7 april: geen vergadering want het is paasvakantie 

-14 april: geen vergadering want het is paasvakantie 

-21 april: Het is nog steeds paasvakantie, maar we gaan toch paaseitjes rapen! Alle leden en 

ouders zijn welkom tussen 14:00 en 15:00 
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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, 

Na de afgelaste Erika tocht komt er even een rustige periode aan op scouts vlak. Maar er is wel iets 

interessant in deze periode, nl. 1 april. Om jullie wat inspiratie te geven zodat je alvast kan beginnen 

plannen voor volgend jaar een paar van de opmerkelijkste 1 april grappen 

 

Lego lanceerden deze 1 april een handige app waarmee je het juiste 

lego blokje uit een stapel legoblokjes gemakkelijk zou kunnen 

vinden. Helaas bestaat de app niet 

 

Het twitter account van 

Australië tweette een foto 

uit met daarop een foto 

van een pasgeboren koala. 

Hoe leuk het er ook uitziet, 

koala’s worden helaas niet 

met een luipaard print. 

 

 

Kia kwam dan weer uit met een nieuwe manier van 

sturen. Geïnspireerd op tinder. Ze vervingen gewoon 

het stuur door 2 panelen waarop je kan swipen om te 

sturen. Het idee is simpel, aangezien de jeugd zo 

gewoon is om te swipen zouden ze veel sneller 

gewoon zijn aan deze nieuwe manier van draaien. 

Jammer genoeg is een stuur nog steeds verplicht in 

een auto. Je zal dus niet snel al swipend kunnen 

rijden.  

 

De laatste grap van dit lijstje is er een eentje door het alom geliefde 

muziekstreaming programma Spotify. Spotify verving op 1 april zijn 

gewoonelijke discover weekly door een discocover weekly. Zoals de 

naam al doet vermoeden was het een playlist die alleen gevuld was met 

disco nummers. 

Zo dus begin almaar te plannen voor volgend jaar. 

Agenda 

Zondag 7 april: GEEN vergadering, paasvakantie 

Zondag 14 april: GEEN vergadering, paasvakantie 

Zondag 21 april: We gaan paaseitjes rapen op het Rakkersveld van 14u tot 15u  
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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 liefste medejinners! 

Zoals jullie zien ben ik hier weer met een gloednieuwe rommelpot! Met andere woorden: Bereid u 

voor op nog een portie gezever van de bovenste plank! 

Maar voor dat ik begin wil ik jullie nog even hartelijk bedanken om (weeral!!) zo talrijk aanwezig te 

zijn afgelopen zondag! Ja hoor, je voelt het waarschijnlijk al aankomen: Marie het voorbeeldige lid 

was weer aanwezig met vol enthousiasme!  

Ondanks dat er niet zo veel volk was (lol), hebben we er toch maar weer eens een zeer geslaagde 

activiteit van gemaakt! Wout, Guus en ik zijn op roadtrip vertrokken naar het pitoreske Wilderen 

(just another ordinary boerengat). Het was ondertussen 19u30 geworden, dus het spreekt voor zich 

dat we razende honger hadden! We konden dus niet anders dan een stop de maken voor de culinaire 

hoogstand van Hannuit: De Mcdo natuurlijk! We haalden ons beste Frans boven (vooral ik dan): “Oui 

Oui! Merci beaucoup ééh !” 

Na veel kipjes en Brutale Brutussen en Don Juan’s en Crême parfaits (een potteke met chololat en 

slagroom) en niet te vergeten overheerlijke Mc Flurry’s konden we onze uitstap verder zetten.  

Dankzij de navigatiekunsten van Guus kwamen we al na een kwartiertje aan in Wilderen.  

Jullie zullen jullie wel afvragen wat we daar eigenlijk gingen zoeken he? Wel, wij gingen even 

controleren of ons Véro haar werk wel goed deed!  

Na even goede dag te zeggen tegen onze Veronique gingen we opzoek naar een geschikt plekje voor 

ons te zetten. Toen we eindelijk een tafel vonden die ons aanstond, hebben we de drankkaart 

opengekletst. Na enkele ogenblikken hadden we onze keuze gemaakt en nam Femke (die werkt daar 

ook?!) onze bestelling op (goeie biertjes daar btw). Natuurlijk kon dat niet zonder hindernissen, 

Wout had namelijk na zijn 5 kilo kipkes in de Mcdo nog niet genoeg gegeten. Om zo een lang verhaal 

kort te houden: het komt er op neer dat Femke ons een bol (ja je leest het goed EEN FUCKING BOL) 

kaas heeft aangesmeerd (rip ons jingeld ma bon ☹).  

Dat was het zo ongeveer.. En aahja voor dat ik het vergeet Véro kan echt ni tappen wow mijn pintje 

was echt helemaal schuimloos… 

MOPJEEEE ze deed het bijzonder goed voor een rosse!  

Jongens dit was het dan weer voor deze week, volgende week zijn we er weer met meer weer! P.S.: 

Hieronder vinden jullie nog de agenda en die moet je zeker gelezen hebben!! 

Vele lieve groetjes van jullie kapoen 

Marie xoxoxo 

AGENDA: 

7/04/2019: geen vergadering 

14/04/2019: geen vergadering maar wel outletbeurs!! 

21/04/2019: eitjes rapen op het rakkersveld van 14u tot 15u (de mama’s en de papa’s zijn ook 

welkom!) 
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