
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 29/11/2021 – 13/12/2021, 56ste jaargang, nr. 6 
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 

Dit weekend beet de groepsploeg de spits af op onze karaokeavond! 



 

    Activiteitenkalender *Kan nog wijzigen wegens corona 

17-19 december Kerstmarkt Tienen 

19 februari Stamdropping De Schakel 

5 maart Groepsfeest CC De Kruisboog 

19-20 maart Restaurantdagen Rakkersveld 

15 mei Laatste vergadering Rakkersveld 

10-16 juli Kapoenenkamp Geel 

10-16 juli Welpenkamp Geel 

Juli Jonggiverkamp … 

Juli Giverkamp … 

 

 

Verjaardagen 

2 december Leander Peeters Welp 

3 december  Nina Hendrickx Kapoen 

3 december Appelmoes Leiding 

3 december Nina Hendrickx Kapoen 

4 december Ybe Van Meldert Jonggiver 

8 december Emma Visser Welp 

14 december Jorun Lemmens Giver 

15 december Estelle Thoilants Kapoen 

17 december Shiloh Mekala Jonggiver 

17 december Yelena Vander Stappen Welp 

17 decemeber Abel Vangeebergen Kapoen 

   
  



 

 

 

Algemeen bericht groepsploeg@krikobea.be 

Lode Reynders                               0470/439.473       lode.reynders@krikobea.be 

Jakob Van Hemelryck                      0499/398.194      jakob.vanhemelryck@krikobea.be 

 

Hallo iedereen, 

Het jaar komt op zen einde en dat betekent dat de laatste activiteiten van 2021 er ook aan komen. 

Maar dit wil zeker niet zeggen dat deze laatste activiteiten minder leuk gaan zijn, in tegendeel zelf. Zo 

zal één van de activiteiten een special zijn, zoals elk jaar. Meer info volgt hieronder. 

Corona-regels 

Nu Corona weer fel in opmars is vragen wij volgende regels te volgen. 

• Als je ziek bent of symptomen hebt blijf je thuis! 

• Iedereen neemt zijn eigen drinkbus mee. 

• Welpen, jonggivers en givers en leiding nemen altijd een mondmasker mee, zij moeten dit 

namelijk aandoen als ze zich in een binnenruimte bevinden. 

Schaatsen 

Zoals elk jaar gaan wij in december schaatsen. Omdat het voor de kapoenen op vrijdag wat laat is, is 

het schaatsen opgedeeld. Op vrijdag de welpen, jonggivers en givers en op zondag enkel de 

kapoenen. 

Voor WELPEN, JONGGIVERS en GIVERS gaat het schaatsen door op vrijdag 10 december 2021 van 

19u30 tot 22u00. Hiervoor spreken we af om 19u aan het Houtemveld of om 19u30 aan de 

schaatsbaan in Leuven. 

Voor KAPOENEN gaat het schaatsen door op zondag 12 december 2021 van 14u30 tot 16u30. We 

spreken om 14 aan het Houtemveld of om 14u30 aan de schaatsbaan in Leuven. 

Voor het schaatsen moet IEDEREEN de volgende dingen zeker meenemen: 

• Handschoenen, zonder handschoenen mag je de schaatsbaan niet op!!! 

• Mondmasker (Voor kapoenen is dit niet nodig) 

• 6 euro voor het schaatsen 

• Denk ook aan welke schoenmaat je hebt :D 

Financiële tegemoetkoming van de mutualiteit 

Verschillende mutualiteiten betalen, tot op een bepaald bedrag, de kosten van deen jeugdbeweging 

terug. Meestal is dit een bepaald bedrag dat je kan gebruiken om de inschrijvingskosten, 

weekendkosten en kampkosten te verlagen. Als je hiervan gebruik wil maken moet je het juiste 

formulier bij je mutualiteit aanvragen en ingevuld aan de groepsploeg bezorgen. 

 

 

 

 

mailto:groepsploeg@krikobea.be
mailto:lode.reynders@krikobea.be
mailto:jakob.vanhemelryck@krikobea.be


 

Winkeltje 

Sommige ouders hebben enkele weken terug kleding besteld. Alle kleding, op de dassen na, is 

aanwezig op de scouts en kan dus afgehaald worden. Indien je nog kleding moet afhalen, spreek 

hiervoor dan iemand van de groepsleiding of leiding aan. 

Keep it safe! 

Scouteske groeten, 

Jakob en Lode 

 

  



 

 

 Kapoenen   kapoenenleiding@krikobea.be 

 
Apodemus                                 0499/398.194          jakob.vanhemelryck@krikobea.be  
Xebo                                         0495/616.846          janne.van.roosbroeck@krikobea.be 
Kora                                         0472/870.846           delphine.avermaete@krikobea.be 

Petro                                        0470/439.473            lode.reynders@krikobea.be 

Zazoe                                       0497/795.927             warre.dewel@krikobea.be 

Gigi                                           0468/278.091           nathan.de.klerck@krikobea.be 

Kerrie                                       0475/729.998           sander.van.espen@krikobea.be 
 

 

Hallo allerliefste kapoenen 

 

Spijtig genoeg waren er niet veel kapoenen op de boerenvergadering. De kapoenen die er wel waren 

hebben gezegd dat er veel in quarantaine zitten of corona hebben. CORONA IS STOM, CORONA IS 

STOM, CORONA IS STOM! Ik hoop dat jullie zo snel mogelijk weer allemaal terug naar de scouts 

kunnen komen om samen te ravotten. De boerenvergadering was toch heel leuk. Jullie waren precies 

echte boeren en boerinnen (van de leiding was toch zakdoekje het best verkleed, vond ik). 

De volgende vergadering wordt een heel speciale vergadering want Sinterklaas en roetpiet komen op 

bezoek bij de scouts. JOEPIEEEEEEEE!!!! Het aftellen is bijna gedaan. Jullie zijn toch braaf geweest 

hoop ik?!  

Zet jullie schoentje al maar klaar .Vergeet zeker geen wortel 

voor slecht weer vandaag en pintje voor roetpiet en 

natuurlijk ook een brief waar instaat wat je wilt van de sint. 

De leiding hebben hun schoen al gezet, wij kunnen ook niet 

wachten. 

Je kan deze kleurplaat van Sinterklaas inkleuren en bij je 

brief steken, dat gaat Sinterklaas heel leuk vinden. Je kan 

ook roet piet helpen naar de zak. 
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Groetjes Zazou, Apodemus, Petro, Korra, Kerrie en Xebo 

Agenda: 

Zondag 5 december: Sinterklaas vergadering 

Zondag 12 december: schaatsen op de schaatsbaan in Leuven. 14u op het houtemveld om 

samen te rijden en 14u30 aan de schaatsbaan als u rechtstreeks gaat. 

Zondag 19 december: kerstfeestje meer info volgt nog 

  



 

 

Welpen   welpenleiding@krikobea.be 

Jacala            0468/283.402                  milan.vandeput@krikobea.be  
King Lowie                            0491/930.909            elijas.vanhemelryck@krikobea.be 

Baloe                                    0471/340.261              Kalina.parthoens@krikobea.be   
Bagheera                      0496/715.801            niels.bergmans@krikobea.be 

Akela            0477/097.762            jonas.verstraeten@krikobea.be 

Chill                                      0476/402.631               casper.van.espen@krikobea.be 

Mao                                      0478/038.132               lieven.medart@krikobea.be 

Chikai                                   0474/620.368               mathilde.reynders@krikobea.be 

 

  

(Meer info in het algemeen bericht) 
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Jonggivers   jonggiverleiding@krikobea.be 

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

Marie Happaerts                            0495/225.747           marie.happaerts@krikobea.be  
Simon Van Hemelryck                     0484/716.987         simon.vanhemelryck@krikobea.be 

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

Tom Reynaerts                               0498/034.256          tom.reynaerts@krikobea.be  

Maarten Medart                             0473/253.879        maarten.medart@krikobea.be  
 

 
  

 

 

Hey Jonggivers 

Het is bijna december en dat betekent natuurlijk dat, het ook bijna Sinterklaas is en het voor 

sommige ook bijna examens zijn. Voor je te helpen bij beide gebeurtenissen geef ik je gratis tips en  

ideeën. 

1) Vraag aan de Sint de antwoorden van uw examens!!! 

2) Niet getreurd als tip 1 niet werkt, je kan nog altijd plezier maken met al de andere cadeautjes. 

3) Vroeger vroeg ik altijd extra chocola aan de Sint zodat ik nog meer kon snoepen. Misschien kunnen 

jullie dat ook eens proberen.  

3) Neem voldoende pauze en ga soms een frisse neus halen.  

4) Vergeet niet als je een frisse neus gaat halen je warm aan te doen want het is heel koud. Brrrr 

5)  Als je je vergeten warm aan te doen, kan je altijd een warme chocolademelk maken. 

6) Mijn recept voor warme chocolademelk 

1. In een mok/kopje melk doen  

2. Daar 1,5 koffielepels chocopoeder bijdoen 

3. 1,5 min in de microgolfoven 

4. Smakelijk!!!!! 

7) Het getal 7 brengt geluk, dus neem 7 pennen en 7 fluostiften mee naar u examen en zet 7 dingen 

op je verlanglijstje. Zo krijg je hopelijk veel cadeaus en goede punten. 

8) Geniet van de maand december, het is misschien wat koud maar het is een maand met veel 

feestdagen en ook de kerstvakantie!!!! 

9) Lees alles goed en grondig na, want wie heeft er gezien dat er 2 tips 3 waren :)). 

10)  Studeren kan soms saai zijn maar het is maar even doorbijten en dan genieten van de 

welverdiende vakantie.  

Niet vergeten omdat jullie examens hebben zijn de activiteiten vrijdag of zaterdag avond. Bekijk goed 

de agenda. Die staat hier 4 regels onder.   

We wensen jullie allemaal veel succes met de examens  

Groetjes jullie mega coole leiding 

Agenda: 

Vrijdag 3 december: FES: Friday Evening Session. Van 19u tot 22u op het rakkersveld activiteit. Neem 

een fluohesje mee, mondmasker en doe heel warme kledij aan en ook je stapschoenen!!!  
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Zondag 5 december: geen vergadering want we hebben FES gehad. 

Vrijdag 10 december: DISCOSCHAATSEN, schaatsen van 19:30 tot 22u. Jullie worden om 19u 

verwacht aan het houtemveld of 19:30 aan de schaatsbaan van Leuven. Neem 6 euro cash mee, 

mondmasker en handschoenen!!!!! 

Vrijdag 17 december: Kerstfeetje, meer info komt in de volgende rommelpot  

 

 

  



 

Givers       giverleiding@krikobea.be 

 
 

Willem Reynaerts                           0470/345.026              willem.reynaerts@krikobea.be  

Guus Nagels                                   0494/707.796              guus.nagels@krikobea.be 

Sara Vandeput                               0468/202.994                  sara.vandeput@krikobea.be 

Willem Reynders                            0474/198.806                  willem.reynders@krikobea.be 

Mathias Vanroelen                         0468/088.646                 mathias.vanroelen@krikobea.be 

 

 

Hey hey liefste givertjes!! 

Hopelijk zijn jullie allemaal nog gezond en coronavrij! Wij hopen jullie de komende 

weken toch nog terug te zien!! De examens komen er spijtig genoeg voor jullie aan, 

maar gelukkig doen we FES (Friday evening sessions) zodat er in deze donkere tijden 

toch nog een lichtpuntje is       

Om ervoor te zorgen dat jullie de examenperiode zonder problemen doorkomen heb ik 

nog wat examentips! Zoals iedereen weet is het belangrijkste van studeren een 

kwaliteitsvolle pauze! Daarom is de beste manier om goede examens te hebben 

vrijdagavond naar de scouts komen. Gelukkig heb ik ook nog andere pauzetips om de 

pauzes op alle andere dag in te vullen…. 

❖ Doe een dansje en zing een liedje 

❖ Eet iets lekker (want op een lege maag kunt ge niet studeren) 

❖ Bekijk de kampfoto’s van vorige jaren en denk terug aan al die leuke 

herinneringen 

❖ Denk eens na over alle leuke activiteiten die je dit jaar of op kamp nog wilt 

doen (deze mag je zeker altijd mailen naar de giverleiding)  

❖ Brand een kaarsje voor goed geluk 

❖ Ga je broers en zussen even irriteren (dat ik toch altijd een plezante 

activiteit)  

❖ Vraag met puppy-oogjes aan je ouders om je favoriete eten te maken, want ge 

hebt wel examens en dat is heeel heeel heeeel zwaar 

❖ Voor de derdejaars -> zoek fourage voor jullie weekend       

❖ Doe een dutje (want slaap is essentieel voor de consolidatie van het geheugen 

-> dat is echt zo hoor!!) 

Jullie gaan dankzij deze tips allemaal geweldige punten halen!! Dat is heel graag 

gedaan       

Knuffels van de giverleiding xxx 

Agenda: 

Vrijdag 3 december: FES van 19u tot 22u vergadering op het rakkersveld. neem zeker 

een fluovestje en gsm mee en doe warme kleren aan 
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Vrijdag 11 december: schaatsen in Leuven. Jullie worden ofwel verwacht om 19u aan 

het houtemveld of om 19u30 aan de schaatsbaan. We schaatsen tot 22u. Zeker niet 

vergeten 6 euro mee te nemen, handschoenen en een mondmasker! 

Vrijdag 17 december: kerstfeestje -> meer info volgt nog 

 


