
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 7/02/2022 – 21/02/2022, 56ste jaargang, nr. 11 
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 



 

    Activiteitenkalender *Kan nog wijzigen wegens corona 

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 

7 februari Maximilian Gillot Kapoen 

8 februari Daniel Van Hemelryck Giver 

10 februari Axelle Defrancq Giver 

10 februari Lucille Massart Kapoen 

12 februari Xebo Leiding 

14 februari Kerri Leiding 

14 februari Chill Leiding 

18 februari Ellis Van  Eeckhout Welp 

21 februari Raul Catriscau Welp 

23 februari Amber Calders Jonggiver 

4 maart Eloïse Latteur Welp 
  



 

 

 

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, 

Na de nieuwjaarsreceptie zijn ook wij helemaal klaar voor 2022! Ook zijn er komende weken de eerste 

weekends, deze mogen gelukkig doorgaan zonder al te veel Corona maatregelen. Zo is het enkel 

binnen nodig een mondmasker te dragen, behalve tijdens de maaltijden en het slapen. 5 Maart is het 

ook nog steeds het groepsfeest, zorg dat je zeker niet vergeet een toegangskaartje te kopen vooraleer 

ze uitverkocht zijn! 

Corona-regels 

De geldende maatregelen zijn: er weer mogen binnen activiteiten  (tot 80 personen) en weekends 

(overnachtingen) doorgaan. Volgende regels hanteren we nog steeds. 

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

• Iedereen neemt een eigen drinkbus mee. 

• Iedereen neemt altijd een mondmasker mee. 

Indien er een besmetting wordt vastgesteld, breng dan zeker de leiding hiervan op de hoogte zodat 

hierover duidelijk gecommuniceerd kan worden naar de ander ouders. 

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”. 

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!  
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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  

Zoals eerder vermeld zijn wij voor het groepsfeest nog op zoek naar wat materiaal, zo zijn wij nu vooral 

op zoek naar OUDE ZWARTE BROEKKOUSEN (die kapot mogen gaan), heeft u dit thuis liggen mag u dit 

zeker meebrengen naar de scouts en aan de leiding geven. 

Toegangskaarten zijn elke zondag op de scouts te verkrijgen voor 5€ per stuk. 

 

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 allerliefste kapoentjes!!!!! 

Op volgende pagina meer informatie over het weekend.  

Nu heb ik toch iets meegemaakt op mijn skivakantie. Apodemus en ik (Kerri) waren rustig aan het 

skiën tot dat Apodemus struikelde over een hoop sneeuw en zo de bossen inrolde. Hij had gelukkig 

alleen maar een paar blauwe plekken. 

Nu was het wel al donker aan het worden en doordat we van het pad waren gegaan vonden we de 

weg naar het hotel niet meer, na een dik uur wandelen kwamen we een grot tegen. En besloten om 

daar de nacht door te brengen en als het terug licht was naar het hotel te gaan.  

We wandelende rustig de donkere grot binnen. 20m de grot in hoorde we ineens een geschreeuw. 

We liepen zo snel als we kunde de grot uit voordat het monster ons kon pakken. Na een enige tijd 

besloten we toch maar te gaan kijken want wie weet was het wel een persoon die om hulp 

schreeuwde. We wandelde rustig verder in de grot.  

Ineens zagen we in de verte licht en een schaduw. De 

schaduw leek niet op een persoon maar toch bleven we 

doorwandelen. Toen we de bocht rond waren zagen we 

het mysterieus monster, het was een Yeti. Namelijk Jeffrey 

de Yeti, als de verhalen die ik vroeger hoorde waar zijn is 

dit een vriendelijke Yeti.  

We besloten om hem te roepen. Jeffrey schrikte zich en stootte met zijn hoofd tegen de plafond. We 

waren bang dat we hem boos hadden gemaakt maar toen hij ons zag was hij mega vriendelijk. Hij zei 

dat hij hier soms wel vaker mensen tegenkomt die verdwaalt zijn. En zorgde ervoor dat wij aan het 

kampvuur mochten zitten om warm te krijgen. We besloten om samen met hem de nacht door te 

brengen. Toen het terug ochtend was vertelde Jeffrey hoe we moesten wandelen naar het hotel.  

We waren na een aantal uur wanden terug veilig bij het hotel aangekomen.  

En zo zie je dat je niet van alle monster bang moet hebben maar er ook vriendelijke monsters zijn.  

Groetjes de Kapoenenleiding 

 

Agenda 

13 februari: gewone vergadering op het rakkersveld.  

18-20 februari: kapoenenweekend 

27 februari: gewone vergadering op het rakkersveld 

Belangrijke datums: 
4 maart: Repetitie van het groepsfeest in de CC de kruisboog, (uur volgt nog in volgende rommelpot) 

5 maart een hele dag repeteren voor het groepsfeest, meer info volgt ook in de volgende 

rommelpot. Zie ook algemeen bericht voor meer informatie 
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PRAKTSICHE INFO VOOR HET KAPOENENWEEKEND 18 TOT 20 FEBRUARI: 

Start: We spreken af om 18u30 op het Houtemveld om te carpoolen naar de weekendplaats of om 19u 

op de weekendplaats zelf. Eind: Het weekend eindigt om 11u en de leden worden opgehaald op de 

weekendplaats. Voor de ouders die ook een welp hebben is het geen probleem als dit iets later of iets 

vroeger is. 

Opmerking: De leden moeten avond gegeten hebben, er wordt geen eten meer voorzien die avond op 

de weekendplaats.  

Locatie: Het weekend gaat door in de lokalen van Chiro Gijmel (Bossestraat 5, 3201 langdorp). 
 
Prijs: Het weekend kost 25 euro, dit bedrag mag overgeschreven worden op het rekeningnummer 

BE74 7340 1041 7607 (uiteraard met vermelding met de naam van de kapoen)   

Inschrijven: Inschrijven kan via 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTJNvZmP6nlehNL7TDk2vPYHuOT_Nq-L58F-

ei715VaxwY5A/viewform 

Medische fiche: Het is verplicht om voor het weekend de medische fiche in orde te brengen. Dit kan 

digitaal (aangeraden) of op papier. Meer info: https://www.krikobea.be/info/medische-fiche/   

Meenemen:  

• Pyjama 

• Kussen 

• Knuffel 

• Lange broek 

• Rokjes 

• T-shirts 

• Pulls 

• winterjas 

• Kousen 

• Pantoffels/ slipper 

• Tandenborstel + tandpasta 

• Slaapzak 

• Matje of velbed 

• Boekje of strip om te lezen  

• Zaklamp 

• KidsID 

• Medicatie afgeven aan leiding bij aankomst 

• Eigen drinkbus meenemen, zodat iedereen genoeg water drinkt 
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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 

 

 

Dag lieve welpjes 

De sprekende rollen hebben vorige zondag hun beste acteertalenten bovengehaald tijdens de 

repetities voor het groepsfeest. Terwijl maakten de andere welpen de overheerlijke lookbroodjes klaar 

voor de nieuwjaarsreceptie. Ook het dansje hebben we nog eens geoefend en zelfs zonder leiding 

konden jullie het allemaal volledig. De grootste verrassing was toch wel dat alle leiding terug aanwezig 

was om er samen een geweldige zondagnamiddag van te maken.  

Om jullie helemaal voor te bereiden op Valentijn kunnen jullie hier onder de tekening inkleuren.  

Binnen 2 weken is het belofteweekend. Voor de ouders die dit niet kennen, het belofteweekend is een 

soort van bezinning waarbij de 1e- en 3e-jaars welpen hun belofte afleggen samen met het uitvoeren 

van enkele opdrachten, waardoor ze daarna de wolfjes voor op hun hemd kunnen behalen. Voor de 

2e-jaars is het zeker ook een fantastische beleving omdat zij de leiding gaan mogen helpen. Hieronder 

vinden jullie de praktische info 

Tot zondag! 

Akela, Baloe, Bagheera, Chill, Chikai, Jacala, King-Lowie en Mao 

mailto:welpenleiding@krikobea.be
mailto:elijas.vanhemelryck@krikobea.be
mailto:Kalina.parthoens@krikobea.be
mailto:niels.bergmans@krikobea.be
mailto:jonas.verstraeten@krikobea.be
mailto:casper.van.espen@krikobea.be
mailto:lieven.medart@krikobea.be
mailto:mathilde.reynders@krikobea.be


 

 

PRAKTSICHE INFO VOOR HET BELOFTEWEEKEND 18 TOT 20 FEBRUARI: 

Start: We spreken af om 18u30 op het Houtemveld om te carpoolen naar de weekendplaats of om 19u 

op de weekendplaats zelf. Eind: Het weekend eindigt om 11u en de leden worden opgehaald op de 

weekendplaats. Voor de ouders die ook een kapoen hebben is het geen probleem als dit iets later of 

iets vroeger is. 

Opmerking: De leden moeten avond gegeten hebben, er wordt geen eten meer voorzien die avond op 

de weekendplaats.  

Locatie: Het weekend gaat door in de lokalen van scouts Sint-Kwinten Linden (Wolvendreef 3, 3210 

Lubbeek). 

Prijs: De weekendprijs bedraagt 25 euro, dit bedrag mag overgeschreven worden op het 

rekeningnummer BE52 7340 1041 7809. 

Inschrijven: Inschrijven kan via https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF_4iJRcvtb-

Xq9SO4OFvkxauWs4DEpm2gNpsVoeqbQ7RL0w/viewform   

Medische fiche: Het is verplicht om voor het weekend de medische fiche in orde te brengen. Dit kan 

digitaal (aangeraden) of op papier. Meer info: https://www.krikobea.be/info/medische-fiche/   

Meenemen:  

• MEERDERE MONDMASKERS 

• Kids ID 

• GENOEG WARME kleren 

• Slaapzak + matje 

• Drinkbus 

• Regenjas 

• Stevige schoenen 

• Heel veel enthousiasme  

 

Wat laten we thuis: 

 

• Snoepjes, koekjes 

• Speelgoed en andere prullen 

• Gsm en horloge 

We hebben er alleszins heel veel zin in en hopen jullie allemaal te zien! 

Agenda: 

13 februari: Valentijnvergadering van 14u tot 17u30 op het Rakkersveld 

18-20 februari: Belofteweekend in de scoutslokalen van Scouts Linden 

Nog even weg maar zeker onthouden: belangrijke data groepsfeest 

4 maart: repetitie voor groepsfeest in de avond, meer info volgt 

5 maart: groepsfeest hele dag, meer info volgt 
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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  

  

 

Heeyyyeee Jonggivers, 

 

Jawel het is waar Marie is weer bij ons, eindelijk!!! Nu zijn we compleet als leidingsteam. 

Tot zo ver het nieuwe van de maand, het belangrijkste dat staat te gebeuren is het 

Groepsfeest uitraard !! 

 

Om jullie even in te leiding in het thema ga ik jullie wat vertellen over Steve Jobs. 

Deze man geboren in 1955 op 24 februari maar 

ook al reed gestorven op 5 okt 2011. 

 

Hij is de man die Apple heeft opgericht (1976) en 

alles wat er bij hoor, slimme mens hoor.  

Zo kwam hij af met een eerst all in one computer 

(de voorloper van een laptop) gekend al de Imac. 

De Imac werd geïntroduceerd in 1998 (het Beste 

jaar).Voor zij die er geen beeld van hebben hier 

even een foto. 

Maar daar is het niet bij gebleven, deze is 

blijven verbeter. Het stopte ook niet bij 

het maken van computer. 

in 2001 kwam hij met een toestel waar op 

je muziek kon op zetten en kon luisteren 

wel gekend als de ipod, die dan ook weer 

met de jaren verbeterd werd. En in 2007 

bracht hij de eerste Iphone uit of ook wel 

de eerste smartphone. Revolutionair was 

het (toen in dat jaar) 

 

 

Maar heeft niet alleen Apple opgericht maar heeft 

ook meegeholpen met het oprichten van pixar. zo 

die maker van Nemo/cars/incredible/….. 

 

Nog een paar weetje over deze man: 

Hij is geadopteerd. Hij heeft ook nooit een 

opleiding afgerond dus had geen diploma. 

In 1885 is hij ontslagen geweest bij Apple. 
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Voila nu hebben jullie een beetje een idee over welke man het gaat gaan tijdens het 

groepsfeest. Dan is het nu nog goed het dansje oefen en onze scene leren en dan zijn wij 

helemaal klaar!! 

 

Groetjes en tot Zondag. 

Marie, Emma, Kobe, Simon, Maarten en Tom 

 

Agenda: 

13/02: Gewone vergadering, Vermoedelijk met alle leiding aanwezig!! Op het Rakkerveld van 

14u-17u30 

19/03: Stamdropping om 18u30 aan de schakel (Withuisstraat 22 Tienen), Doe zeker 

schoenen aan waar je mee kan wandelen en neem een fluovest! en een mondmasker mee. 

27/02:Gewone vergadering op het Rakkersveld van 14u-17u30 

 

Belangrijke data 

4/03: Repetitie van het groepsfeest in de CC de kruisboog (uur volgt nog) 

5/03: Groepsfeest, Heel de dag van s morgens tot na de voorstlling (uur volgt ook nog) 

25 tot 27 maart Weekend 

 

  



 

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 

 

 

Hoi hoi beste givertjes 

Dit weekend is het eindelijk zover…. 

De leiding kan nog eens lid spelen, we hebben jullie irritante trekjes en vermoeiend goed 

geobserveerd om dit perfect na te bootsen op het weekend. Derdejaars be prepared!! Aan de eerste 

en tweedejaars; het wordt geweldig. Allez wij gaan het toch tof vinden, of die spelletjes op iets gaan 

trekken valt nog af te wachten. De belangrijkste levensles om te onthouden dit weekend is: 

valsspelen is ook spelen! 

Maar wij zijn alvast zeer enthousiast dat we toch nog eens op weekend mogen gaan en hopen dat 

jullie allemaal meegaan!  

Dingen die we zeker willen doen op het weekend zijn: chips(spel), rugby, ninja NIET en stelen in de 

fourage! Dus stip aan de derdejaars, koop veel lekkers voor ons, snoepjes! 

Vergeet zeker je dansbenen niet, want juf Emi zal dit weekend ook weer paraat staan om alle zwoele 

tiktokmoves te leren. Zo kunnen we op het groepsfeest allemaal een topprestatie neerzetten, waar 

nog jaren over naverteld zal worden.  

Praktische info derdejaarsweekend:  

Schrijf je in voor het weekend via deze link: https://forms.gle/cvbQ5VkiY7u5PtE38  

We spreken af vrijdag 11 februari om 8 uur in Binkom; Schoolstraat 3211 Lubbeek. 

De derdejaars worden om half 7 al aan het rakkersveld verwacht.  

Het weekend eindigt zondag 13 februari om 11u 

We raden sterk aan om voor het weekend een zelftest te doen.  

Verplicht mondmaskers meenemen en genoeg warme/ regenkleren om zoveel mogelijk buiten te 

zijn. 

Het weekend kost 25 euro, te betalen op BE47736019741180 

Agenda:  

11-13 februari: derdejaarsweekend, zie info hierboven 

19 februari: stamdroppig, 18u30 aan de schakel (Withuisstraat 22 Tienen). Mondmasker en 

wandelschoenen meenemen. Gsm meenemen om te communiceren naar je ouders als we terug zijn. 

Nog even weg maar zeker onthouden: belangrijke data groepsfeest 

4 maart: repetitie voor groepsfeest in de avond, meer info volgt 

5 maart: groepsfeest hele dag, meer info volgt 
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