
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 10/01/2022 – 23/01/2022, 56ste jaargang, nr. 9 
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 

Wij wensen u namens de hele leidingsploeg een fijn 2022! 



 

    Activiteitenkalender *Kan nog wijzigen wegens corona 

6 februari Nieuwjaarsreceptie Rakkersveld 

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 

3-14 juli Jonggiverkamp Auby-Sur-Semois 

13-26 juli Giverkamp Auby-Sur-Semois 

 

 

Verjaardagen 

13 januari Ayla Hindryckx Welp 

18 januari Quinn Lambrechts Welp 

19 januari Nora Willekens Welp 

21 januari Andries De Klerck Giver 

25 januari Scout Ertijckx Welp 

31 januari Louis Niclaes Giver 

7 februari Maximilian Gillot Kapoen 

8 februari Daniel Van Hemelryck Giver 

10 februari Axelle Defrancq Giver 

10 februari Lucille Massart 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 allemaal, 

 

Het nieuwe jaar is van start gegaan, dus ook de 1e vergadering van het jaar is geweest. Deze verliep 

zoals anders zonder problemen. Helaas gelden er momenteel nog steeds dezelfde 

coronamaatregelen als voorheen, en zal dit zeker nog zo zijn tot vrijdag 28 januari. Versoepelingen 

lijken ervoor niet te komen, in het geval van een wijziging van de maatregelen zullen jullie spoedig via 

mail op de hoogte gebracht worden. 

Corona-maatregels 

Zoals gebruikelijk herhalen we nog even de corona-maatregels: 

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

• Iedereen neemt zijn eigen drinkbus mee. 

• Kapoenen, welpen, jonggivers en givers en leiding nemen altijd een mondmasker mee, zij 

moeten dit namelijk aandoen als ze zich in een binnenruimte bevinden 

Vergeet bij een coronabesmetting de leiding niet in te lichten zodat deze hierover duidelijk kunnen 

communiceren naar de andere ouders. 

Varvangleiding januari 

Zoals ieder jaar in januari bevindt veel leiding zich in de blok- en examenperiode. Hierdoor zullen veel 

leiding niet aanwezig zijn op de vergaderingen van januari. Er wordt vervangleiding voorzien zodat de 

vergaderingen zonder problemen kunnen doorgaan. 

Nieuwjaarsreceptie 

Op 6 februari (stond fout in vorige rommelpot) organiseren wij een nieuwjaarsreceptie, dit op samen 

met de leden en hun ouders te klinken op het nieuwe jaar. Er worden hapjes, drankjes en een 

gezellige sfeer voorzien. De nieuwjaarsreceptie zal starten vanaf 16u. Voor de leden begint de 

vergadering zoals gewoonlijk om 14u. 

Groepsfeest 

Naar onze 2-jaarlijkse gewoonte organiseren we dit jaar opnieuw het groepsfeest. Het groepsfeest is 

een zelfgemaakte toneelvoorstelling die we doen in CC de Kruisboog. De leden staan op het podium 

(samen met de leiding) onder begeleiding van oud-leiding die vanaf het balkon de juiste tekst bij de 

toneelprestatie voegen.  

Achter de schermen zijn er nog veel meer helpende handen: oud-leiding, (oud-oud leiding), 

sympathisanten, ouders van de leden... Zij helpen met het maken van maken van het decor en de 

kostuums. De dag van de voorstelling zelf is er team dat eten, drinken en de 4-uurtjes voorziet. 

Deze voorstelling is een leuke ervaring voor veel leden, het geeft de kans om een hele dag in de 

theaterzaal de kunnen rondlopen en op het podium te mogen staan. Dit jaar zal het groepsfeest 

plaatsvinden op 5 maart, dit jaar met als titel “Steve in het internet”. 
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Bij deze zouden we graag een oproep willen doen naar helpende handen om dit mee mogelijk te 

maken. Zo zijn we vooral nog opzoek naar decorpapa’s (mogen zeker ook mama’s zijn), die willen 

helpen met het mee maken van het decor. Ook kostuummama’s (mogen ook papa’s zijn), die willen 

helpen kleine en grote artiesten te voorzien van een kostuum mogen zich zeker nog aansluiten bij 

het kostuumteam. 

Dit zal voornamelijk doorgaan tijdens de scoutsuren (14u tot 17u30), wij voorzien de koffie en 

koekjes om er iets gezellig van te maken! 

Mocht je liever iets anders doen, zoals mee op 5 maart voor het eten te zorgen kan dat zeker ook! 

Wil je graag deel uitmaken van deze editie en wil je er mee voor zorgen dat de leden weer kunnen 

stralen op het podium, laat dan zeker iets weten! Dit kan via het volgende mailadres: 

tom.reynaerts@krikobea.be  

 

 

Vriendelijke Scoutsgroeten, 

Jakob en Lode 
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 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 
 

 

Dag liefste kapoentjes 

 

Joepiee!!! Wat was de eerste vergadering van het jaar weer leuk! 2022 wordt weer een super leuk 

jaar met veel leuke spelletjes, weekends, en ja, dit jaar gaan we zelfs op kapoenenkamp. De leiding 

kijkt hier al naar uit! Jullie ook? 

Spijtig genoeg moeten jullie deze maand enkele van jullie leiding missen      Want zij moeten nu 

studeren BAHHHHHH. Maar gelukkig staat Gigi wel nog elke week met jullie op het rakkersveld. (hij is 

natuurlijk veel te slim om te studeren) Toch staat Gigi er niet alleen voor, want zoals jullie vorige 

week gemerkt hebben komt er elke keer super leuke mega fantastische hulpleiding yeyyyyy!! 

Hopelijk zal het in 2022 ook nog 

sneeuwen zodat we allemaal samen 

een grote sneeuwman kunnen 

maken! Zorg jij ervoor dat dit 

kapoentje de hoed op het hoofd 

van de sneeuwman kan zetten? 

Kleur het pad dat hij moet volgen in 

zoveel verschillende kleurtjes als je 

er thuis liggen hebt. Als dat gelukt is 

kan je ook het kapoentje en de 

sneeuwman verder inkleuren. 

 

 

 

 

 

Super goed gedaan!!! 

Groetjes de kapoenenleiding 
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AGENDA: 

16 januari: gewone vergadering 

23 januari: gewone vergadering 

30 januari: gewone vergadering 

6 februari: nieuwjaarsreceptie (zie algemeen bericht voor meer info) 

5 maart: groepsfeest (zie algemeen bericht voor meer info) (vergeet zeker niet te antwoorden op 

het mailtje dat jullie gekregen hebben van Lode Reynders) 

 

  



 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Haaallooo welpen! 

… en nog een gelukkig nieuwjaar allemaal! De leiding heeft op oudejaarsavond 

allemaal goede voornemens opgeschreven voor het nieuwe jaar. Maar door te 

veel appelsap te drinken die avond, zijn we nu vergeten  van wie welk 

voornemen was. 

Daarom hebben we jullie hulp nodig! Kies een leiding van wie jij vindt dat het 

een goed voornemen voor hem/haar is. Stuur je antwoorden door naar 

welpenleiding@krikobea.be of breng ze mee volgende zondag. 

Een marathon 

lopen 

 Meedoen aan 

‘The Voice’ 

 

Leren 

vuurspuwen 

 Aardappelen 

kweken 

 

Vegetariër 

worden 

 Op tijd gaan 

slapen 

 

De Noordpool 

bezoeken 

 Bungeejumpen 

in scoutshemd 

 

(Leiding: Mao, Bagheera, Chikaï, Akela, Jacala, King Lowie, Chill en Baloe) 

De eerste vergadering van het jaar is ondertussen ook al voorbij. We hebben de 

langste Amerikaanse/Zombie bal ooit gespeeld: kei leuk! 

We hebben ook de sprekende rollen voor het groepsfeest verdeeld. Wie er 

zondag niet bij was of nog geen rol gekregen heeft moet zich geen zorgen 

maken: iedereen krijgt uiteindelijk een rol en kan samen met de andere welpen 

schitteren op het podium 😊 

Belangrijk is wel dat jullie al eens navragen of jullie erbij kunnen zijn op 

zaterdag 5 maart, en dit volgende zondag aan de leiding laten weten. 

Tot snel!! 

De welpenleiding 
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Agenda 

Zondag 16 januari: Vergadering met de 

leiding die niet graag studeert 😉 14u – 

17u30 op het Rakkersveld 

Zondag 23 januari: Vergadering met de 

leiding die niet graag studeert 😉 14u – 

17u30 op het Rakkersveld 

Zondag 30 januari: Vergadering met de 

leiding die niet graag studeert 😉 14u – 

17u30 op het Rakkersveld 

Zondag 6 februari: Nieuwjaarsreceptie, zie 

algemeen bericht 

18 – 20 februari: Belofteweekend (Als het 

door mag gaan) 

Zaterdag 5 maart: Groepsfeest!!! De 

sprekende rollen moeten zo snel mogelijk 

laten weten of ze die dag kunnen 

 



 

 

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  

  

 

Elohaa, 

Om te beginnen wens ik iedereen een vrolijk nieuw jaar, 

met veel goede voornemens. Nu wil ik even terug naar 17 

december om ons kerstfeestje te herdenken want wat was 

dat voor een succes. We hadden veel te veel eten en 

iedereen is met een volle buik en een tof cadeau naar huis 

gegaan. En waarschijnlijk was dat niet de laatste keer dat 

jullie zo veel gegeten in 2021 met dan nog al die familie 

feesten enzovoort. Ik hoop dat iedereen goed is uitgeslapen 

en nu met veel zin naar de vergadering zal komen we 

hebben net al 1 vergadering gehad waar Emma en 2 

vervang leiding Fien en Wouter de jonggivers goed laten 

sporten om te laten zien dat zij toch nog altijd de beste zijn. 

En deze week weer met een topvergadering jammer genoeg 

moeten we Maarten, Kobe nog altijd missen door hun examens. Ik brand al ieder geval een kaarsje 

voor hun.  

Groetjes 

Super jonggiverleiding 

 

AGENDA: 

16 januari: gewone vergadering 

23 januari: gewone vergadering 

30 januari: gewone vergadering 

6 februari: nieuwjaarsreceptie (zie algemeen bericht voor meer info) 

5 maart: groepsfeest (zie algemeen bericht voor meer info) 
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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 

 

 

Halloa, 

Het nieuwe jaar is al direct goed ingezet met een geweldige activiteit. Hoewel het na een tijd toch 

kou begon te worden hebben we ons toch goed geamuseerd. Dit was al een voorproever van wat er 

dit jaar allemaal nog gaat gebeuren. Ik heb echter mijn nieuwjaarsbrief nog niet kunnen voorlezen 

aan jullie. Daarom zal ik mijn nieuwjaarsbrief hieronder neerschrijven.  

 

 

Corona hier, corona daar, 

Amaai, wat een gek jaar! 

 

Een jaar met niet veel gezoen, 

Maar … we laten ons niet doen. 

 

Pats Boem wat een kanl! 

Ik zie vuurwerk overal. 

Boven, 

Onder, 

Hier en daar. 

Corona: verdwijn nu maar! 

Ik wens jullie allemaal een gelukkig Nieuwjaar 

 

Ik hoop dat we dit jaar veel minder last gaan hebben van die corona, zodat we veel toffe dingen 

kunnen doen! Geen nood hoor ;) Corona of niet we zullen wel het beste ervan maken. 

Groetjes, 

Sara, Guus, Mathias, Willem en Willy  
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Agenda 

- Zondag 16 januari 2022: wasknijper vergadering van 14h00 tot 17h30. Breng hiervoor 

allemaal 1 wasknijper mee! 

- Zondag 23 januari 2022: “5 is teveel, 2 is ideaal” vergadering van 14h00 tot 17h30.  

- Zondag 6 februari 2022: nieuwjaarsreceptie! (zie algemeen bericht) 

- Zaterdag 5 maart 2022: groepsfeest!! Hoe deze dag zeker vrij. (zie algemeen bericht) 

 


