
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 03/02/2020 – 17/02/2020, 54ste 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 

De kapoenen oefenen hun dansje voor het groepsfeest! 



 

    Activiteitenkalender 

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 

1-11 juli Jonggiverkamp Opont 

10-23 juli Giverkamp Opont 

1-5 juli Kapoenenkamp Hechtel-Eksel 

5-11 juli Welpenkamp Hechtel-Eksel 

22 juli-5 augustus Jinkamp ??? 

 

 

Verjaardagen 

8 februari Daniel van Hemelryck Jonggiver 

10 februari Axelle Defrancq Jonggiver 

12 februari Janne Van Roosbroeck Jin 

18 februari Ellis Van Eeckhout Welp 

26 februari Jade Schell Welp 

4 maart Margot Lefebvre Giver 

4 maart Elouïse Latteur Welp 
  



 

 

 

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, 

Na een gezellige nieuwjaarsreceptie kunnen we het scoutsjaar verderzetten met een voltallige 

leidingsploeg die helemaal uit de examens zijn. Dit weekend is er de jaarlijkse stamdropping en we 

beginnen al uit te kijken naar het groepsfeest… 

 

Stamdropping   

 Op zaterdag 8 februari organiseert onze stam voor de 22ste keer een stamdropping voor alle 

wandelliefhebbers. De afstanden zijn 22,5km, 14km en 8,5km.  Wandelaars worden gedropt met de 

bus. De eersten vertrekken om 17:30 en de laatsten om 20u30 . We starten en eindigen in de 

Schakel.  Na het wandelen kan je nog genieten van soep of frietjes en er is ook droppingbier van ‘t 

vat.  

 Iedereen is welkom om te komen wandelen, inschrijven is niet nodig. Een deelname kost 10 euro.  

Meer info bij Claude Guldentops (claudeguldentops@telenet.be) 

De jonggivers en givers wandelen samen met hun tak. Andere leden zijn zeker ook welkom om  te 

komen wandelen met hun ouders. 

 

Groepsfeest 

Zaterdag 7 maart is het eindelijk zover, dan doen we ons groepsfeest. De repetities zijn al volop bezig 

en ook de kostuumploeg en decorploeg zijn druk in de weer. 

 

Op vrijdag 6 maart gaan we al eens oefenen in CC De Kruisboog, op het echte podium. De planning is 

als volgt: 

o 17:30-18:30 Kapoenen 

o 18:30-19:30 Welpen 

o 20:00-21:00 Jonggivers 

o 21:00-22:00 Givers 

Op de dag van het groepsfeest zelf repeteren we de hele dag. De leden worden dan om 9 uur in CC 

De Kruisboog verwacht. 

De voorstelling zelf start om 20:00 en er zal 1 pauze zijn. 

Tickets kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar bij Sara Vandeput, Tom Reynaerts, Lode Reynders en Milan 

Vandeput. We verkopen ook elke zondag na de vergadering tickets. 

 

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 

 

Dag allerliefste kapoentjes 

Zondag hebben we de eerste keer ons dansje geoefend voor het groepsfeest!! Jullie 

deden dat zo goed dat alle andere takken waren aan het kijken en zelf wouden 

meedansen! Als we goed oefenen gaan de mama’s en papa’s, oma’s en opa’s, nonkels en 

tantes en vriendjes en vriendinnetjes die komen kijken heeel trots zijn op ons! 

Natuurlijk hebben we ook vele anderen dingen gedaan buiten dansen. We speelden dikke 

Berta en iedereen deed heel goed mee en sommigen werden zelfs vuil door te rollen in 

de modder (sorry voor de ouders die de was moeten doen       )  

Twee verschillende teams deden een wedstrijd en hoewel het heel spannend was heeft 

Team Winnaars op het nippertje toch nog gewonnen. Ze hadden hun groepsnaam dus 

goed gekozen, maar ook Team Cool had een heel passende naam! 

En ik heb nog goed nieuws! Want eindelijk is alle leiding klaar met de stomme examens 

waardoor we nu alle 5 terug paraat staan om fantastische spelletjes te spelen, te 

dansen en gek te doen elke zondag! Petro heeft mij verteld dat hij alle kapoenen zo hard 

heeft gemist dat hij elke zondag een traantje heeft gelaten. En Gigi zei dat ze de 

volgende weken nog leukere spelletjes ging maken om te spelen. Dus ik hoop dat jullie er 

ook naar uitkijken om alle leiding terug te zien!!Oefen maar allemaal goed het dansje dan 

kunnen we het volgende keer aan Petro en Gigi laten zien. We moeten dit dansje ook nog 

leren aan Petro en dat wordt nog heel moeilijk denk ik! 

Groetjes 

Gigi, Apodemus, Zazou, Petro en Rikki 

Agenda: 

Zaterdag 8 februari: voor ouders stamdropping (info in algemeen bericht) 

Zondag 9 februari: vergadering 14-17u30 

Zondag 16 februari: vergadering 14-17u30 

Zondag 23 februari: vergadering 14-17u30  
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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 

 

Heeey liefste welpen 

Wat was het weer een goed weekend ☺ ! Voor de welpen die er bij waren proficiat. Voor de 
welpen die er niet bij waren. Jammer jullie hebben wel wat gemist , maar veel voor de 
zieken onder jullie beterschap!! 

Eerst en vooral hebben we geoefend op het avondlied. Het lukte zaterdag avond al veel 
beter dan vrijdag avond, maar er zijn toch nog een paar onder jullie die foutjes maken. 
Vandaar hieronder het avondlied. Eerst nog een aantal belangrijke tips voor als je het 
avondlied oefent:  

1. Het is belangrijk dat je rustig bent.  
2. kruis je armen voor je  
3. Niet te snel willen zingen 
4. Leer de tekst goed ☺ 

Avond lied 

O Heer, d'avond is neergekomen, 

de zonne zonk, het duister klom. 

De winden doorruisen de bomen 

en verre sterren staan alom... 

Wij knielen neer om u te zingen 

in 't slapend woud ons avondlied. 

Wij danken u voor wat we ontvingen, 

en vragen, heer, verlaat ons niet! 

Knielen, knielen, knielen wij neder, 

door de stilte weerklinkt onze beê 

Luist'rend fluist'ren kruinen mee 

en sterren staren teder. 

Geef ons Heer, zegen en rust en vreê. 

Slaapwel!! 

Groetjes de welpenleiding!!!!!!!!!!!!!! 

 

Agenda: 

9 februari: “Omaatjes en opaatjes vergadering” Heeft iemand mijn gebit gezien? Van 14u tot 
17u30 op het Rakkersveld. 

16 februari: “Valentijns vergadering” Love is in the air. Van 14u tot 17u30 op het 
Rakkersveld. 

23 februari: “carnaval vergadering” .Van 14u tot 17u30 op het Rakkersveld. 
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Datums om in het oog te houden: 

7 maart: Groepsfeest 

1-3 mei: Derde welpenweekend 

5-11 juli: Welpenkamp 

  



 

 

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 

  

 

Beste jonggivers, 

Na de weken van stomme vervangleiding (zelfs zonder jonas….) was alle leiding eindelijk terug dit 

weekend. Maar Kalina en Jonas hadden weer andere belangrijke dingen te doen…. Maar komend 

weekend zijn we normaal allemaal terug!  

Volgend weekend is het dan ook geen gewone vergadering maar gaan we mee met de stamdropping. 

Voor de eerstejaars zal ik het snel eventjes uitleggen. We gaan dus met alle jonggivers zaterdag s 

’avonds samen op de bus en dan moeten we met een wegbeschrijving onze weg terugvinden naar 

ons vertrekpunt. Onderweg moeten we ook enkele leuke opdrachten oplossen, super leuk dus! Alle 

praktische info staat in de agenda. 

Omdat we nu toch al aan het vooruitblikken zijn kunnen we jullie al meer vertellen over de volgende 

2 activiteiten: 

- Het weekend van 17-19 april gaan we 1 keer overnachten om jullie belofte te doen. Dit is een 

super leuke activiteit dus zorg zeker dat je dit weekend vrij bent 

- Het laatste weekend gaat door van 8-10 mei. Hierover komt later nog meer info. 

 

Voor de rest wens ik jullie nog een fijne vakantie! Ah nee wacht jullie moeten naar school       

 

Groetjes, 

jonggiverleiding  

 

Agenda: 

ZATERDAG 8 februari: STAMDROPPING, we spreken af om 18u30 aan de schakel (Withuisstraat 22, 

3300 Tienen). We plannen terug te zijn rond 23u. Een deelname kost 10€, neem ook een fluohesje 

mee voor de veiligheid. 

Zondag 16 februari: Een beetje gewone vergadering op het rakkersveld om 14u 

Zaterdag 7 maart: GROEPSFEEST, hou deze dag helemaal vrij om het geweldige groepsfeest met ons 

mee te maken! 
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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 givers, 

Normaal gezien blikken we altijd terug in de rommelpot, maar deze keer gaan we toch eens samen in 

een glazen bol kijken om te zien wat 2020 nog voor ons in petto heeft. 

Het goede voornemen van de leiding was om de tweede helft van het scoutsjaar nog epischer te 

maken dan de eerste helft. Hoewel jullie waarschijnlijk overtuigd zijn dat niets kan tippen aan 

wafelbak en Erikatocht, hebben we toch enkele onvergetelijke vergaderingen gepland. Hierover een 

tipje van de sluier oplichten is echter geen eitje, vandaar dat we er gewoon niks over zeggen. Jullie 

zullen wel zien! Mhaha. 

Maar eerst en vooral is er nog het Groepsfeest gepland. Zij die afgelopen zondag aanwezig 

waren, weten en hebben met hun eigen ogen en oren kunnen zien en horen dat het UNIEK wordt. Bij 

dezen willen we dan ook iedereen nog eens warm maken om aanwezig te zijn op het groepsfeest.  

Ideeën voor goede dancemoves mogen altijd gemaild worden naar giverleiding@krikobea.be.  

Voor de niet-derdejaars wordt het ook tijd om u mentaal te beginnen voorbereiden op 

derdejaarsweekend. Wat gaat dat zijn... 

Vele groeten, 

De giverleiding 

AGENDA: 

Zaterdag 8 februari 2020: STAMDROPPING. Smeer je kuiten maar in voor een leuke wandeling in het 

donker. We verzamelen in De Schakel (Withuisstraat 22, 3300 Tienen) om 18:30. We zijn terug om 

23:00. Deelname kost 10 euro, doe voor de zichtbaarheid een gillet jaune aan.  

Zondag 9 februari 2020: geen vergadering – zie 8 februari.  

Zondag 16 februari 2020: Anti-Valentijnsvergadering van 14:00 tot 17:30 op het Rakkersveld. We 

gaan die dag ook oefenen voor het groepsfeest. Klinkt misschien saai, maar dat wordt het niet. Doe 

daarvoor zeker je scoutshemd en -das aan.  

 

Vrijdag 13 tot zondag 15 maart 2020: derdejaarsweekend. Derdejaars, jullie hebben een 

weekendplaats, proficiat. Jullie mogen beginnen met foerage te zoeken.  
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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 

 

 

Dag liefste jinners, 

Om die leegte hier een beetje op te vullen voorzie ik jullie van een leuke kleurplaat! Degene die hem 

als eerste flink heeft ingekleurd mag hem volgende zondag meenemen EN de volgende rommelpot 

schrijven. 

 

Groetjes, 

Anoniempje 
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