
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 04/04/2022 – 18/04/2022, 56ste jaargang, nr. 15 
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 

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 

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 Lander Luyten Jonggiver 

17 april Rune Luyten Jonggiver 

18 april Bas Nijs Welp 

19 april Mao Leiding 

19 april Lili van Oosterwyck Welp 

21 april Maia Nourescu 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, 

Afgelopen week was het een speciale vergadering, zo wisselde alle leiding voor 1 keer van tak. 

Hopelijk hebben jullie ervan genoten om eens wat andere leiding te leren kennen, nu vervolledigen 

we de laatste weken van het scoutsjaar gelukkig nog met je vaste leiding van altijd. Vanaf dan kan het 

aftellen naar de kampen beginnen! 

Coronamaatregelen 

We bevinden ons nog steeds in code geel, hierbij zijn volgende zaken van belang: 

• Ben je ziek? Blijf deze week lekker thuis en kom de week erna weer gezond en wel naar de 

scouts. 

• Neem je eigen drinkbus mee 

• Mondmasker hebben we enkel nog nodig als we het openbaar vervoer nemen. 

Paasvakantie 

In de paasvakantie gaat de scouts eventjes op slot. Zo zullen het op 10 en 17 april geen activiteit zijn. 

De week erna (24 april) is de leiding op leidingsweekend. Dus de eerste keer dat het na de 

paasvakantie terug scouts is, is op 1 mei. 

Laatste vergadering 

Voor veel takken is zondag 15 mei de laatste vergadering van het jaar, om deze toch wat specialer te 

maken voorzien we altijd een leuke activiteit. Zo was er al eens een Kubb toernooi. Dit jaar zijn we 

voorlopig nog bezig aan het bedenken van een toffe activiteit. Een klein tipje van de sluier kunnen we 

gelukkig wel al lichten: Ouders zijn zeer welkom om mee te komen naar de scouts op deze dag. Hou 

dus zeker de agenda vrij! 

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. 

Lokalen 

In 2017 verhuisden we samen scouts Akabe Blits naar het Rakkersveld. Sindsdien delen we daar met 

scouts Bergrakkers de lokalen. De uitbreiding met twee extra groepen op het Rakkersveld zorgde 

ervoor dat alles zowat uit zijn voegen barst. Er is nood aan modernisering en uitbreiding van de 

lokalen.  
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Samen met de twee andere scoutsgroepen willen we aan een oplossing werken. En daarbij willen we 

graag alle geïnteresseerden betrekken. Wil jij meedenken over hoe wij onze lokalen kunnen 

verbouwen? Dan nodigen we je graag uit op onze brainstormavond op donderdag 5 mei om 20u30 

op het Rakkersveld. Hopelijk tot dan! 

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 
 

Hallooo liefste kapoentjes 

De volgende 3 weken is het geen scouts 😢😢😢😢😢, wij vinden het ook heel stom. Maar daarna 

komen er wel heel leuke dingen aan. We gaan schaatsen met de kapoenen maar 

jullie mama’s en papa’s  mogen ook zeker mee komen om jullie te helpen op het 

gladde ijs. Het weekend daarna gaan we op weekend jeeeeejjj. Daar gaan we ook 

weer heel leuke spelletjes spelen en ons amuseren. De leiding kijkt er al naar uit.  

Hopelijk tot dan 

Jullie allerleukste kapoenenleiding  

Agenda: 

Zondag 10/04: geen vergadering 

Zondag 17/04: geen vergadering 

Zondag 24/04: geen vergadering 

Zondag 1/05: schaatsen 

• Carpoolen: 14u aan het Houtemveld  
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• Rechtstreeks: 14u30 aan de schaatsbaan in Leuven 

• Om 16u is het gedaan en vertrekken we terug naar huis 

• Ouders mogen zeker mee!!!! 

• Vergeet zeker geen 6 euro, handschoenen, muts. 

6,7,8/05: weekend 

PRAKTISCHE INFO VOOR HET KAPOENENWEEKEND 6 TOT 8 MEI: 

Start: we spreken af om 18u30 op het Houtemveld om te carpoolen naar de weekendplaats 

om 19u op de weekendplaats zelf. Het weekend eindigt om 11u en de leden worden 

opgehaald op de weekendplaats. Voor de ouders die die ook een welp of een giver 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 Kortrijk-Dutsel (Dreef 8, 3220 

Holsbeek). 

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/1FAIpQLSdnyfDgaFVl8F0n9vz1F0WtdHsMXVQgx3fpSKT-

HzgUMm_T_g/viewform?usp=sf_link  

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 en korte broek 

• Rokje 

• T-shirts 

• Pulls 

• Regen jas 

• Kousen 

• Pantoffels/ slippers 

• Tandenborstel + tandpasta  

• Slaapzak 

• Matje of veldbed 

• Boekje of strip Of strip om te lezen 

• Zaklamp 

• KidsID 

• Medicatie afgeven aan de 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 

 

 

Aloha welpjes! 

Het is al weer even geleden dat jullie zijn komen smikkelen op de restaurant dagen, hopelijk heeft 

dat gesmaakt! Vorige week was het andere leiding dan normaal :0. Ik geloof er in, dat ze jullie goed 

hebben laten amuseren, maar het zal wel nooit zo goed geweest zijn als de echte leiding van de 

welpen        

Maar nu het belangrijke nieuws!! HET IS PAASVAKANTIE!!! Maar omdat het de eerste 2 weken van de 

paasvakantie geen scouts is, en we niet willen dan jullie je vervelen hebben we hier een paar leuke 

dingen om te doen als jullie je vervelen!! 

• Bouw een fort van kussens, stoelen en kleden. 

• Maak een supermooi kunstwerk 

• Bak gekke koekjes 

• Oefen goocheltrucs om de leiding te verbluffen 

• Schrijf een mail aan de leiding 

• Versier een oud T-shirt zodat je modieus naar de scouts kan komen! 

• Zoek naar slakken, mieren, pissebedden en andere insecten 

• Maak een vuurtje en rooster marshmallows, NJAMIEEE 

• Kijk naar de wolken: waar lijken ze op? 

• Ga dieren na-apen in de dierentuin 

Hiermee kun je zeker een aantal dagen vullen als je niet weet wat doen! 

Groetjes, en geniet van de vakantie xxx 

De welpenleiding  

Zo beste welpen, dit was de super coole rommelpot. Als je nog is onze toffe vergaderingen en 

weekends wilt herbeleven kunt je altijd naar de foto’s gaan kijken op onze google photos album: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fphotos.app.goo.gl%2FTS1RQBuBVZWUEtPT9%3Ff

bclid%3DIwAR2vVGCdeBA8-

3d3v_fr72WbbRed0Feij7jXgzHppFNqulamMXOxSwCLeuA&h=AT0szfXCnh7ggbxVbZNefX5uyShmY2y3

1P0Ry7Lb9SdVBeslHvstOZOnb9AVlLhOY7ANsXHUNJqtYPLjJMVUo9mYmuLHYA9jvSqvBCUM4lBdUr1

WD86QxxokZ0BwniE8tkxtjBBKUTxDcyauVBWYWw 
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Agenda: 

Zondag 10 april: geen vergadering want het is paasvakantie 

Zondag 17 april: geen vergadering want het is paasvakantie 

Zondag 24 april: Geen vergadering, de leiding gaat op weekend  

6-8 mei: Ons 3de weekend !! 

  



 

 

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  

  

 

Jooow jongivers 

Net weer 2 top vergaderingen achter de rug, voor de mensen die er niet waren zal ik snel een 

vertellen wat er allemaal gebeurd is.  

2 weken geleden waren we gaan Disco schaatsen, dit was kei leuk en iedereen kon het super goed. 

Maar Anna heeft een ongelukje gehad en is naar spoed moeten gaan gelukkig bleek het niet zo er te 

zijn. En deze week een super “normale” badjas vergadering had was opeens niet meer zo normaal 

want opeens hadden jullie andere leiding. Ik hoop dat jullie het leuk hebben kunnen hebben zonder 

ons. Maar zal wel want ze hebben hun best gedaan. 

Voor volgende weken heb ik slecht nieuws want er is voor 3 weken geen vergadering. Dit komt door 

de paasvakantie, Pasen en leidingsweekend, ik hoop dat jullie de zondagen goed gevuld krijgen, zo 

niet zal ik hier onder een paar ideetjes achter laten die jullie kunnen doen.  

 - oefenen sjorren  

 - weekendje kamperen 

 - de paashaas zoeken 

 - een tof mailtje sturen naar jonggiverleiding@krikobea.beµ 

Ik hoop dat ik de verveling al een beetje ben aan het tegen gaan, en tot zo snel pogelijk!!! 

Vele groetjes  

De jonggiverleiding 

 

Agenda: 

Zondag 10/04: Geen vergadering  

Zondag 17/04: Geen vergadering  

Zondag 24/04: Geen vergadering (de leiding is op weekend) 
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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 

 

 

Hola beste givers! 

 

De paasvakantie is begonnen! Dit betekent voor velen onder jullie: een wel verdiende tweeweekse 

rust van het stomme maar oooh zooo belangrijke schoolwerk! Geniet hier zeker maar van! 

Kleine recap van de twee laatste vergaderingen die toch wel speciaal waren:  

→ Het schaatsen: was gewoonweg episch! Van de gekke en originele kostuums tot het vallen en 

bijna vallen op het gladde ijs! Hier zou ook een TikTok filmpje van zijn, check dit zeker uit!  

→ De leidingsswitch: de laatste vergadering hebben jullie het zonder ons moeten doen maar met 

waardige replacements! Wij zijn ook allemaal naar andere takken moeten gaan. Hoe leuk dit ook was 

om eens te doen, we waren toch blij dat we jullie maar voor één keer moesten missen! Want als we 

eerlijk zijn, er is momenteel geen betere tak dan de givers! 

Na deze twee  onvergetelijke vergaderingen zetten we de scouts ook tijdelijk on hold. Dit wil zeggen 

dat het de komende drie zondagen GEEN SCOUTS is! Maar niet getreurd! Want binnen vier weken 

zijn we gewoon terug! 

We gaan deze rommelpot zeker niet eindigen met dit trieste nieuws! Omdat belofte schuld maakt en 

toch te eindigen met een lach krijgen jullie exclusieve beelden te zien van de trouw van Alexander en 

mezelf! Check onder de agenda! 

Vele groetjes  

De giverleiding 

 

Agenda:  

• Zondag 10 april: geen vergadering 

• Zondag 17 april: geen vergadering 

• Zondag 24 april: geen vergadering 

• Zondag 1 mei: gewone vergadering 

• Vrijdag 6 mei tot zondag 8 mei: WEEKEND! Hier komt nog meer info over! 

• Zondag 15 mei: allerlaatste vergadering! 
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