
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 07/03/2022 – 20/03/2022, 56ste jaargang, nr. 13 
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 

Het groepsfeest van vorige zaterdag. Een geslaagde editie! Bedankt aan alle leden om mee te doen 

en aan iedereen die is komen kijken. 



 

    Activiteitenkalender *Kan nog wijzigen wegens corona 

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 

17 maart Nette Vanherrewegen Jonggiver 

21 maart Celeste Benne Kapoen 

24 maart Marie Happaerts Leiding 

24 maart Simon Van Hemelryck Leiding 

25 maart Timon Vandenbosch Kapoen 

28 maart Sara Vandeput Leiding 

30 maart Maud Laermans Jonggiver 

6 april Mien Reynaerts Kapoen 

8 april Gitte Lemmens Jonggiver 

12 april Nina Vandebroek Welp 

13 april Louis Pierlé Welp 

16 april Louis Merckx Kapoen 

17 april Rune Luyten Jonggiver 

17 april Lander Luyten Jonggiver 

18 april Bas Nijs Welp 

19 april Mao Leiding 

19 april Lili van Oosterwyck 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 

 

Dag allemaal, 

Wauw wat een topeditie was het dit jaar opnieuw! We zijn blij dat het groepsfeest zo vlot verlopen 

is. Natuurlijk zou dat niet gelukt zijn zonder het grote aantal vrijwilligers, het werkgroepje, de 

leidingsploeg en zeker niet zonder alle leden die zich volledig hebben gegeven! We willen graag toch 

de vrijwilligers even extra in de bloemetjes zetten voor het harde werk dat zij geleverd hebben in de 

aanloop naar en tijdens de voorstelling zelf. Bedankt voor het mee verwezenlijken van de 

voorstelling! 

Leden en leiding hebben heel hard genoten van deze dag vol met scouts, we hopen dan ook dat jullie 

van de voorstelling zelf genoten hebben (Af te leiden van de meeste reacties achteraf bleek dat toch 

wel te zijn      ). Omdat dit een groot evenement was waarbij de grenzen tussen de verschillen de 

takken wegvielen willen we toch benadrukken dat er een kans bestaat dat er besmettingen hebben 

plaatsgevonden ondanks onze voorzorgsmaatregelen. Let komende dagen dus zeker op dat je geen 

mogelijke symptomen vertoont. 

2 Jaar geleden vreesden we dat het groepsfeest afgelast ging moeten worden omdat de eerste 

lockdown voor de deur stond gelukkig kon het toen nog net doorgaan. Nooit hadden we gedacht dat 

we nu 2 jaar later nog steeds rekening moesten houden met Covid-19. Sinds maandag 7 maart 2022 

durven we nu wel voorzichtig te zeggen dat we voor het eerst in 2 jaar terug een volledig 

ongehinderde werking tegemoet gaan. We kijken er alvast heel hard naar uit! 

Coronamaatregelen 

We bevinden ons momenteel in code geel, dat wil zeggen dat we ons aan volgende maatregelen 

moeten houden: 

• Ben je ziek? Sla deze keer de vergadering over en verschijn volgende week weer kerngezond 

op de scouts! 

• Heb je dorst? Vergeet je drinkbus niet. 

• Mondmasker? Enkel nodig als we het openbaar vervoer nemen. 

Restaurantdagen 

Na 2 jaar zonder restaurantdagen is het dit jaar weer tijd om op zaterdag 19 en/of zondag 20 maart 

te komen genieten van onze welbekende restaurantdagen. Deze gaan door op het Rakkersveld 

(Torsinweg 12, Tienen), zaterdag van 17u30 tot 22u en zondag van 11u30 tot 14u. Er zullen 

verschillende heerlijke gerechten beschikbaar zijn zoals: Vol-au-vent, Steak, Vegetarische Spaghetti 

en een kindermenu. Tot slot zullen er ook nog heel lekkere dessertjes zijn! 

Inschrijven kan door uw keuze door te geven via volgend formulier: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxgkgsZ9WTJPXPzC6pHkRqcJClnZKptY8Jhx6vF0Oiu05M

fw/viewform?usp=sf_link . De betaling gebeurt ter plaatse. 

Vergeet ook zeker niet het Facebook evenement te volgen: https://fb.me/e/2agi4WhH7  
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Stapweekend  

De nieuwe editie van het stapweekend staat vast, dit zal doorgaan van vrijdag 29 april tot en met 

zondag 1 mei. Hou zeker dit weekend vrij als je zin hebt in een weekend van steengoede 

wandelingen, heerlijke maaltijden en uiteraard heel veel gezelligheid. Als je interesse hebt mag je ons 

steeds contacteren voor meer informatie via groepsploeg@krikobea.be. 

Rakkersveldquiz 

Ook hier na twee jaar een verplichte pauze door corona zijn we op vrijdag 29 april terug met de 7de 

editie van onze Rakkersveldquiz. Deze quiz wordt georganiseerd door de drie scoutsgroepen op het 

Rakkersveld: Akabe Blits, Bergrakkers en Kriko-Bea. De opbrengst is ten voordele van onze lokalen. 

Ben je een goede quizer, wil je je kennis eens uittesten of gewoon een gezellige avond met vrienden? 

Meer info vind je hier: https://fb.me/e/2qHK8u8DF. 

 

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 
 

Hey daar liefste kapoentjes! 

Het groepsfeest was zoals verwacht een groot succes, jullie hebben het allemaal kei goed gedaan. Ik 

geloofde bijna dat het echte katten waren die op het podium kropen. Een vermoeiende maar toch 

zeer leuke dag. Hopelijk hebben de papa’s en de mama’s er evenveel van genoten als wij. We 

nodigen hun en natuurlijk jullie dan ook graag uit voor het volgende evenement, namelijk de 

restaurantdagen op 19 en 20 maart (“KRIKO KOOKT OVER") om jullie buikjes rond te eten. De 

week hierna is er ook een weekend om naar uit te kijken, maar hier krijgen jullie meer info over 

in de volgende rommelpot (spannend). Hieronder krijgen jullie nog een episch doolhof.  

Tot zondag! 

Help de kat om op tijd op het groepsfeest te geraken! 
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Agenda: 

13/03 – gewone vergadering 

19/03 en 20/03 – restaurantdagen (zie algemeen bericht voor meer informatie) 

25/03 t.e.m. 27/03 – weekend (meer info in volgende rommelpot) 

  



 

 

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 beste welpen, 

Allereerst proficiat!!! Jullie hebben dat super goed gedaan op ons groepsfeest. 

We hebben echte acteer en danstalenten onder ons. Hopelijk zijn jullie een 

beetje bekomen van de drukke dagen en goed uitgerust om terug naar school te 

gaan deze week. De leiding heeft alvast goed geslapen na ons groepsfeest. Hier 

is nog een leuk aandenken:  

 

Ondertussen hebben bij ook leuk nieuws, we gaan SCHAATSEN! Omdat het in 

december niet kon doorgaan door de corona maatregelen hebben we een nieuwe 

datum gevonden om op vrijdag te gaan discoschaatsen. Zet dus maar 25 maart in 

jullie schoolagenda en in de agenda van jullie ouders.  

Graag zien wij jullie deze zondag terug, voor nog is een gewone vergadering. De 

week er op zijn het restaurant dagen en zal het dus geen scouts zijn. De info 

volgt in de agenda: 

 

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


 

 

Agenda:  

- 13/03: Dieren (gewone) vergadering op het rakkersveld: kom verkleed als 

een dier  

- 19 – 20/03: Restaurant dagen: zie algemeen bericht en de FB pagina voor 

meer informatie 

- 25/03: Schaatsen KOM VERKLEED!!!!! 

o Carpoolen: 19u aan het Houtemveld 

o Rechtstreeks: 19u30  

▪ de ijsbaan van Leuven: Ondernemingsweg 1, 3001 Heverlee 

o Om 22u vertrekken we aan de schaatsbaan terug naar huis  

o Ouders die mee willen doen mogen zeker komen 

o NIET VERGETEN: 6euro, handschoenen, goede kousen, 

verkleedkleren (al aan)  

 

  



 

 

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  

  

 

Dag liefste jonggivertjes!! 

Allereerst willen wij jullie een dikke proficiat wensen voor het fantastische groepsfeest!! Jullie 

hebben dat allemaal supergoed gedaan, zowel de minions als de personen met een rol! En die dans, 

wat een dans was dat!! Gewoonweg fenomenaal, ik heb er geen andere woorden voor. Laat die 

givers maar tiktokken, wij dansen die zo omver met onze crazy dancemoves!! Misschien is dat wel 

een idee voor in de toekomst, een dancebattle tegen de givers… 

Hier nog een paar leuke weetjes en gebeurtenissen van op het groepsfeest: 

Wist je dat… 

➔ Maarten eigenlijk Manne noemt? 

➔ Simon een uitstekende decorman is? 

➔ Kobe het liedje van de dans van de givers in elkaar heeft gedj’t? (hoe cool is dat???) 

➔ Marie eigenlijk al een MINIon is uit zichzelf? Daarmee dat die zich zo goed kon inleven… 

➔ De balletjes nog lekkerder waren dan de voorbije jaren? 

➔ De givers illegaal ijsjes hebben gegeten? 

Wel was me dat topeditie zeg. Wij hebben er superhard van genoten! 

Nog supergoed nieuws! We gaan op weekend dit weekend! Woohoow! Maar dit is niet zomaar een 

weekend, we doen namelijk Belofteweekend. Wat houdt dit in? Alle jonggivers die hun 

jonggiverbelofte nog niet hebben gedaan gaan dat dit weekend doen. Spannend! 

Ook zeer belangrijk: als je ziek bent, blijf je thuis. Het is niet de bedoeling dat je dan 

meekomt op weekend! 
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AGENDA: 

11-13 maart: Belofteweekend!  

We verzamelen om 19u15 op het Houtemveld om te carpoolen naar de weekendplaats. Zij die 

rechtstreeks willen gaan, verwelkomen we om 20u op de weekendplaats. Het weekend gaat door in 

de lokalen van scouts Kortenberg (Colombastraat 33, 3078 Kortenberg).  

Het weekend eindigt zondag 13 maart om 11u op de weekendplaats.  

Zeker meenemen:  

- (kids-)ID  

- Slaapzak  

- Toiletgerief  

- Matje  

- Veeeeeeeel goesting  

- Goed weer  

- Als je een talent hebt (dit heb je zeker!) en dit talent enkel kan demonstreren met behulp van een 

voorwerp, neem dit voorwerp dan mee (bijvoorbeeld een muziekinstrument, een moppenboek, een 

spel kaarten voor een goocheltruc, …) (ah en geen elektronica!)  

Inschrijven doe je door je te registreren via volgend formulier 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-

94w0mffGzMtd3Il4HeRpuiDYl69cnP6LKRWl_btiweqn0w/viewform?usp=sf_link ) en 25 euro te 

storten op het rekeningnummer BE41 7340 1041 7910 met als vermelding ‘weekend’ en de naam van 

uw jonggiver 

Vrijdag 19/03 en 20/03: restaurantdagen!! Breng al uw familie mee om te komen eten!! 

Er wordt van jullie verwacht dat jullie komen helpen met opdienen zondagmiddag van 11h tot 14h. 

Vrijdag 25 maart gaan we discoschaatsen. We spreken af om 19u op het Houtemveld om samen te 

carpoolen. Ga je liever rechtstreeks? Dan verwachten we je om 19u30 aan de ijsbaan in Leuven 

(Ondernemingenweg 1, 3001 Heverlee). Ouders die graag mee willen schaatsen, mogen ook de 

schaatsbaan op. Om 22u vertrekken we aan de schaatsbaan terug naar huis. 

Wat nemen jullie zeker mee: 6 euro + handschoenen, sjaal en muts. Schaatsen krijg je uiteraard ter 

plekke, vraag 1 maat groter dan je eigen schoenmaat. 

Veel lieve groetjes 

Simon, Emma, Kobe, Maarten en Marie 
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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 

 

 

Joowwww giverssss,  

Als eerste wil ik graag nog is een groot applaus voor jullie allemaal want jullie hebben dat 

fantastisch gedaan dees weekend op het podium van ons groepsfeest!!! (Klap klap klap klap)  

Ten tweede wil ik nog is een applaus voor jullie, want jullie hebben dat gewoon echt goed 

gedaan!! (Klap klap klap)  

En als derde, wij hebben vernomen dat onze maffia prestatie van op het groepsfeest het 

nieuws al heeft bereikt  

 

Volgens mij is da een trucske van de Maffiabaas om meer 

clicks te krijgen, want ondanks dat tiktok dansjes een succes 

was in de zaal, heeft het voor hem niet echt fel geholpen. 

 

 

 

 

Bon, nu dat dit allemaal achter de rug is, met succes, zetten wij ons jaar met enthousiasme 

voort natuurlijk, en alles gaat nog leuker worden na deze teambuilding, en de leiding die 

volgende vergadering terug voltallig zal zijn!! 

Vertel zeker ook tegen jullie ouders, familie en vrienden dat binnenkort onze 

restaurantdagen zullen plaats vinden. De info van wanneer jullie moeten komen helpen, 

vind je in de agenda onderaan dit bericht. 

Bij deze, De Giverleiding Maffia out, en we zien jullie graag allemaal volgende vergadering op 

het rakkersveld!! 

Hier nog even een mooi sfeerbeeld van 

afgelopen weekend        

 

Sorry Steve, Dingske, Ronny en Nancy, jullie 

horen hier natuurlijk ook bij, maar jullie 

hadden belangrijkere dingen te doen op dat 

moment, en dat hebben jullie goed gedaan!!  
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Agenda 

13 maart: Gewone vergadering op rakkersveld van 14u – 17:30 

19 en 20 maart: Restaurantdagen “KRIKO KOOKT OVER”. De Givers worden verwacht te 

helpen op zaterdag 19 maart van 17u – 22u (neem jullie gsm mee voor als jullie al vroeger 

door mogen)  

25 maart: DISCOSCHAATSEN We spreken af om 19u op het Houtemveld om samen te 

carpoolen. Ga je liever rechtstreeks? Dan verwachten we je om 19u30 aan de ijsbaan in 

Leuven (Ondernemingenweg 1, 3001 Heverlee). Ouders die graag mee willen schaatsen, 

mogen ook de schaatsbaan op. Om 22u vertrekken we aan de schaatsbaan terug naar huis. 

Wat nemen jullie zeker mee: 6 euro + handschoenen, sjaal en muts. Schaatsen krijg je 

uiteraard ter plekke, vraag 1 maat groter dan je eigen schoenmaat. 


