
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 25/11/2019 – 9/11/2019, 54ste jaargang, nr. 7 
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 

Givers, jin en hun leiding op de Erikatocht 



 

    Activiteitenkalender 

6 december Schaatsen Haasrode 

20-22 december Kriko-Bea op de kerstmarkt Toreke 

26 januari Nieuwjaarsreceptie Rakkersveld 

8 februari Stamdropping De Schakel 

7 maart Groepsfeest CC De Kruisboog 

28-29 maart Restaurantdagen Rakkersveld 

25 april Aprilfest Paenhuys 

9 mei Rakkersveld Quiz Manege 

17 mei Laatste vergadering Rakkersveld 

1-12 juli Jonggiverkamp Opont 

11-24 juli Giverkamp Opont 

1-5 juli Kapoenenkamp Hechtel-Eksel 

5-11 juli Welpenkamp Hechtel-Eksel 

22 juli-5 augustus Jinkamp ??? 

 

 

Verjaardagen 

11 november Gijs Peetermans Kapoenen 

2 december Leander Peeters Kapoenen 

3 december Jakob Van Hemelryck Leiding 

4 december Ybe Van Meldert Jonggivers 

8 december Jonas Chioua Lekhli Givers 

11 december Lia Herinckx Welpen 

12 december Ian Knops Givers 

14 december Jorun Lemmens Givers 

17 december Shiloh Mekala Welpen 

21 december Jonas Verstraeten Leiding 

22 december Lode Reynders Leiding 

26 december Senna Gysenbergh Welpen 

   
  



 

 

 

Algemeen bericht groepsploeg@krikobea.be 

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

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

 

 

Dag allemaal, 

Afgelopen zondag was het Christus Koning en hebben we een groot groepsspel gespeeld, gemaakt en geleid 

door onze jinners. De leden (en leiding) zullen de pingpongballetjes niet snel vergeten 😉 

Nu komen de ‘gezellige’ activiteiten eraan: een Sinterklaasvergadering voor de kapoenen en welpen, 

discoschaatsen met de hele scouts en natuurlijk de kerstfeestjes.  

Kijk dus zeker goed de agenda van je tak na want dit vindt niet allemaal op zondagnamiddag plaats! 

 

Schaatsen 

   Zoals elk jaar gaan wij schaatsen met de hele scouts. Niet gewoon schaatsen maar Discoschaatsen! Dit gaat 

door op vrijdag 6 december.  

We spreken af om 19u op het Houtemveld om samen te carpoolen. Ga je liever 

rechtstreeks? Dan verwachten we je tegen 19u30 aan de schaatsbaan in Leuven (IJsbaan 

Leuven – Ondernemingenweg 1 – 3001 Heverlee).  

Ouders die graag mee op de schaatsbaan willen kunnen ons dit laten weten. Als je liever 

niet mee schaatst dan kan je altijd ook in de cafetaria terecht. Om 22u worden de leden 

door de ouders aan de schaatsbaan opgehaald.  

Wat nemen jullie zeker mee: 5 euro + handschoenen, sjaal en muts + veel goesting. 

Achteraf krijgen jullie een drankje en koekje.  

 

 

Kriko-Bea op de Kerstmarkt 

   In het weekend van 20 tot 22 december kan u ons vinden op de kerstmarkt in een van de kraampjes aan het 

Toreke. Kom een van onze vele soorten jenever proeven, drink een lekkere warme chocmelk of speel gezellig 

een spelletje nagelke-klop.  

Tot dan! 

Scoutmoedige groeten 

Arne en Milan 
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 Kapoenen   kapoenenleiding@krikobea.be 

 
Petro                                                     0470/439.473  lode.reynders@krikobea.be  

Gigi                                                        0495/225.747 marie.happaerts@krikobea.be  

Zazoe                                                    0494/707.796  guus.nagels@krikobea.be 

Rikki                                                      0468/202.994   sara.vandeput@krikobea.be 

Apodemus                                              0491/886.721jakob.vanhemelryck@krikobea.be 

Hallo allerliefste kapoentjes 

Deze zondag komt sinterklaas naar de scouts!! De leiding heeft een heel lange brief 

gestuurd over alle kapoenen en of ze wel braaf zijn op de scouts. Gelukkig hebben we 

een mooie brief terug gekregen dat Sinterklaas wel wil langskomen en hopelijk neemt hij 

ook zijn gekke pieten mee! Iedereen moet wel goed oefenen om mee gek te kunnen doen 

en natuurlijk ook heel flink te luisteren naar de Sint!! Ik hoop dat hij veel lekkers voor 

ons meeneemt 😊 hier is al een mooie tekening voor de Sint zodat jullie als een beetje 

kunnen oefenen! 

 

Vrijdag 6 december gaan we ook iets superleuk doen!! We gaan met iedereen van de 

scouts samen schaatsen. Ik ben benieuwd hoe vaak Petro en Zazoe gaan vallen! En ik 

denk dat Gigi pirouettes gaat maken! Gelukkig zijn Rikki en Apodemus er nog om alle 

kapoentjes te helpen 😉 

Groetjes Petro, Gigi, Apodemus, Zazoe en Rikki 

Agenda: 

Zondag 1 december: Sinterklaas komt naar de scouts 14u-17u30 

Vrijdag 6 december: schaatsen info in algemeen bericht (zeker 5 euro en 

handschoenen meenemen) 

Vrijdag 13 december: kersfeestje meer info komt in de volgende rommelpot  
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Welpen   welpenleiding@krikobea.be 

Jacala                0468/283.402 milan.vandeput@krikobea.be  
Rikki-tikki-tavi   0478/196.611 nele.medart@krikobea.be  

Bagheera                                 0498/034.256 tom.reynaerts@krikobea.be  

King Lowie                                0491/930.909 elijas.vanhemelryck@krikobea.be 

 

Dag scoutmoedige welpen! 

Het scoutsjaar wordt alsmaar beter! Na een spannend zombieweekend, een creatieve 

knikkerbaanvergadering en een actieve Christus-Koningvergadering, zijn we alweer hier met een 

spectaculaire vergadering! Om erachter te komen waarover de vergadering van deze zondag gaat 

gaan, vertel ik even het verhaal over de verbluffende Nicolaas: 

 

Rara hoe kennen wij Nico ook nog? Als tip kan ik jullie vertellen dat Nico een huisdier heeft dat 

Slecht-Weer-Vandaag heet! Ik hoor jullie antwoord graag zondag, tot dan! 

AGENDA 

Zondag 1 december: Nico-vergadering. 14u00-17u30 op het Rakkersveld. 

Vrijdag 6 december: Schaatsen. Alle info staat in het algemeen bericht. Wat je zeker moet 

meebrengen zijn 5 euro en HANDSCHOENEN. 

Zaterdag 14 december: Kerstfeestje. Meebrengen: 5 euro voor het eten en een cadeautje ter waarde 

van ongeveer 4 euro. 18u-21u op het Rakkersveld 

Datums om in het oog te houden: 

31 januari - 2 februari: Tweede welpenweekend 

7 maart: Groepsfeest 

1-3 mei: Derde welpenweekend 

5 - 11 juli: Welpenkamp  

In het jaar 280 werd er in een kuststadje in Turkije een jongetje geboren. 

Zijn ouders noemden hem Nicolaas, Nico voor de vrienden. Hij groeide 

op in een gelukkig, klein gezinnetje. Toen Nico 20 jaar werd, wist hij 

volledig wat hij wou gaan doen met zijn leven: de wereld een betere 

plek maken en veel mensen helpen! Na verloop van tijd kenden veel 

mensen hem en werd Nico een echte beroemdheid. Iedereen deelde 

spectaculaire verhalen met elkaar over de sympathieke Nico. Zelfs nu 

nog vertellen mensen over heel de wereld zijn verhalen door. Ook hier 

gaat de legende rond dat Nico in de nacht  van 5 op 6 december de 

wereld een betere plekje maakt. Ook al is hij al 1749 jaar oud, gaat hij 

in alle huizen langs om kinderen gelukkig te maken door originele 

pakjes rond te brengen… 

 

mailto:welpenleiding@krikobea.be
mailto:welpenleiding@krikobea.be
mailto:nele.medart@krikobea.be
mailto:nele.medart@krikobea.be
mailto:elijas.vanhemelryck@krikobea.be
mailto:elijas.vanhemelryck@krikobea.be


 

 

Jonggivers   jonggiverleiding@krikobea.be 

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

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

Kobe Bergmans                                    0472/031.561  Kobe.bergmans@krikobea.be 

Kalina Parthoens                            0471/340.261 Kalina.parthoens@krikobea.be 

  

 

Halloooo Jong-givers!  

 

Hier zijn we weer met een nieuwe rommelpot!  

Dus om even samen te vatten wat er allemaal is gebeurd afgelopen 

weken… we zijn op weekend geweest! Niet zomaar een weekend maar 

boef en politie weekend. Heel het weekend lang hebben de boeven en 

politie tegen elkaar zitten strijden maar uit eindelijk hebben de boeven 

gewonnen. Hun prijs was dat ze terug levend werden bij de homo 

universalis dus proficiat aan alle boeven om zo slecht te zijn.  

Vorige week was het christus koning en hebben we een mega groot spel 

gespeelt dat bedacht was door onze eigen Jin. Helaas was dat de laatste 

gewone vergadering en gaan we nu beginnen met de ses en de fes zodat 

jullie flink kunnen leren voor de examens wat natuurlijk ook super leuk is 

(mopje).De datums volgen nog in de agenda. 

Als je ons super tof weekend opnieuw wilt bleven een ook nog de andere 

vergadering neem dan gerust is een kijkje op ons google photos account:  

https://photos.app.goo.gl/ausnQ52TbukE9y4A8 

Binnenkort gaan we ook schaatsen (7 december). Alle info is terug te 

vinden in het algemeen bericht. Wat je zeker niet mag vergeten is 

handschoenen en 5 euro.  

Zo dan dat was onze rommelpot. We hopen dat jullie ervan genoten 

hebben en zien jullie dan deze week terug op onze eerst ses. We kunnen 

niet wachten hihi 

SAVE THE DATE: kerstfeestje 22 december  

We gaan samen met de Givers een kei tof kerstfeestje houden. Het is 5 

euro voor het eten en vergeet je cadeautje van rond de 4 euro niet  

 

agenda 

- Zaterdag 30 november: SES van 19u tot 22u 

- Vrijdag 6 december: schaatsen  

- Zaterdag 14 december: SES van 19u tot 22u    
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Givers       giverleiding@krikobea.be 

 
Emma Reynders   0477/322.314 emma.reynders@krikobea.be 

Charlotte Leonard                               0470/051914  charlotte.leonard@krikobea.be 

Willem Reynaerts                                0470/345026 willem.reynaerts@krikobea.be 

Dag beste Givertjes,  

Het is bijna weer zover, de periode waarin iedereen (heel eventjes) engeltjes wordt en zijn stoute 

schoenen voor de schoorsteen plaats. Zijn jullie al begonnen aan jullie lijstje vol verlangens? Zo niet, 

lees dan zeker verder, ik kan ik jullie nog enkele zeer goede tips geven!  

- Een lief op de scouts 

- Vochtige doekjes 

- Een schildpad 

- Een perfect uitgerust uniform waar alle tekens op de juiste plaats staan 

- Een kitten (voor aan Charlotte te geven) 

- Een racebaan met miniatuur autootjes (voor aan Willem te geven) 

- Een tegoed bon voor 100 knuffels (voor aan Emma te geven)  

- Nieuwe Crocs (voor aan Andy te geven)  

- Een lief op de scouts 

- Een lief op de scouts 

- Een filmticket voor Frozen 2 

- Een tegoed bon, te gebruiken om 1 strafexpeditie kwijt te schelden 

- Extra dessert op het kerstfeestje 

- Een lief op de scouts 

Hopelijk is de Sint goed gemijterd en brengt hij jullie iets van dit fantastische lijstje. Hij heeft me 

ingefluisterd dat jullie wel eerst zeker naar de SES moeten komen om iets hiervan te verdienen. 

OKE, nu even iets helemaal anders… IK HEB KEI LEUKE RAADSELS GEVONDEN. Wie er de meeste 

kan vinden krijgt een extraatje op het kerstfeestje!   

- Kan en man trouwen met de zus van zijn weduwe? 
- Een boer heeft 17 schapen. Er gaan er 9 dood. Hoeveel heeft hij er dan nog? 
- Wat behoort jou toe, maar gebruikt iemand anders vaker? 
- Wat kan lopen maar niet wandelen? 
- Hij die het maakt, wil het niet hebben. Hij die het koopt, zal het niet gebruiken. Hij die het gebruikt, 

heeft er geen weet van. Over wat hebben we het hier 
- Je bent een ridder en je wilt de prinses redden. Er zijn 2 torens. In een van die torens zit dus de 

prinses, je weet echter niet dewelke. Voor elke toren staat een bewaker. Eén bewaker spreekt altijd 

de waarheid, de andere liegt altijd. Je weet niet welke bewaker liegt en welke de waarheid spreekt. Je 

mag slechts één vraag stellen. Welke vraag moet je stellen zodat je ZEKER weet waar de prinses zit. 

Dus je mag maar aan één bewaker, één vraag stellen 

GROS BISOUS,  de Giverleiding 

AGENDA: 

30/11/2019: SES van 19:00-22:00u 

6/12/2019: SCHAATSVERGADERING. Uiteraard met verkleedthema, namelijk KERST ( want Kerst als thema op 

het kerstfeestje is te normaal)! Kerstmuts, foute kersttrui of volledige kerstman/kerst elf outfit, het mag 

allemaal! Alle verder info vind je terug in het algemeen bericht. Wat je zeker niet mag vergeten: €5 en 

handschoenen. 

14/12/2019: SES van 19:00-22:00u  

22/12/2019: KERSTFEESTJE van 18:30u-22:00u. Het eten zal €5 kosten en iedereen zorgt voor een uniseks 

cadeautje ter waarde van €4. De giverleiding zou de giverleiding niet zijn als we niet gebruik maken van de 

gelegenheid om er een dresscode in te smijten. Trek je mooiste outfit aan want deze avond staat helemaal in 

het thema van CLASSY-GALA-CHIQUE.   
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Jin     jinleiding@krikobea.be 

 
Arne Maja    0470/505.878  arne.maja@krikobea.be 
Niels Bergmans   0496/715.801 niels.bergmans@krikobea.be 
 

 
Alo jin en vettige Niels  
  
Ik ga in de rommelpot waarschijnlijk veel de zijn “ow ja das goeie.” gebruiken, sorry daarvoor maar 
het is gewoon veel te grappig en omdat MANNE een legend is.  

 
Vorige week hebbe we ons groot spel voor de hele scouts gespeeld en dat is goed verlopen, al zeg ik 
het zelf. Ik vond de uitleg van het spel door de MANNE heel goed en vooral als hij iedereen wou 
samen krijgen, waren zijn gebaren heel duidelijk. Ik was wel niet zeker of hij nu iedereen wou samen 
krijgen of dat hij een arend wou lokken. Ik zou het zelf niet beter gedaan hebbe. En tijdens het 
spel kreeg ineens dorst, dus ik ging water drinken en terwijl ik aan het drinken was dacht ik in 
mezelf ow ja das goeie. Oké genoeg over de MANNE. De reuze bier pong was ook geslaagd 
maar soms was het een beetje hectisch en werd de helft van de bekers door hun eigen team omver 
gelopen en ik hoop dat iedereen zich heeft geamuseerd. Seg nu ben ik toevallig cola zero aan het 
drinken en das gvd goeie. Oei nu gaat ¾ van de rommelpot over MANNE, tja ik zal het nog maar is 
zeggen, MANNE een legend. We zijn er ook uit van wat er nu op de pull moet komen. Zoals ge ziet is 
het heel duidelijk wat er in de letters JIN komt.  
  
Alé kga is gaan afsluiten dus dag en bedankt.  
  
Kalender  
29 november – 8u – 11u FES  
6 december - schaatsen zie algemeen bericht  
?? December - Kerstfeestje exacte data moet nog worden afgesproken  
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