
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 20/04/2022 – 1/05/2022, 56ste jaargang, nr. 16 
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 

21 april Maia Nourescu Welp 

22 april Emilie Loots Giver 

22 april Fran Deputter Jonggiver 

22 april Nell Deputter Jonggiver 

25 april Maxim Bollen Welp 

26 april Ayman Helouaoui Kapoen 

30 april Jack Lowies Jonggiver 

2 mei Tinke Tara Mampaey Giver 

5 mei Maarten Medart Leiding 

6 mei Guus Nagels Leiding 

8 mei Ferre Goffart 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, 

Hopelijk hebben jullie allemaal een beetje genoten van de paasvakantie. Jammer was het in deze 

paasvakantie 2 weken geen scouts. Hierbij komt nog een weekje bij gezien de leiding op 

leidingsweekend gaat, 24 april is het dus ook geen scouts. De eerst volgende activiteit zal terug 

doorgaan op zondag 1 mei 2022. 

Coronamaatregelen 

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

• Ben je ziek? Blijf deze week thuis en kom de week erna gezond en wel terug naar de scouts. 

• Iedereen neemt zijn eigen drinkbus mee. 

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

Leidingsweekend 

Gezien de leiding op leidingsweekend gaat (22-24 april) zal het zondag 24 april 2022 geen scouts zijn. 

De eerst volgende activiteit zal doorgaan op 1 mei 2022. 

Rakkersveldquiz  

Op 29 april 2022 gaat onze 7e editie van de Rakkersveldquiz door. 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 quizzer, wil je je kennis eens uittesten of gewoon 

een gezellige avond met vrienden? Meer info vind je hier: https://fb.me/e/2qHK8u8DF  

Laatste vergadering 

Voor veel takken is zondag 15 mei 2022 de laatste vergadering van het jaar, om deze toch wat 

specialer te maken voorzien wij zoals altijd een leuke activiteit. Dit jaar zijn we nog volop bezig met 

de voorbereidingen van deze toffe activiteit. We kunnen wel al een tipje van de sluier lichten: Ouders 

zijn zeer welkom om mee te komen naar de scouts op deze dag, hou dus zeker deze dag vrij in jullie 

agenda! 

Lokalen 

In 2017 verhuisden we samen met 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. 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  
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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 
 

 

Liefste kapoentjes, 

Het is nu al een hele tijd geleden dat we elkaar nog hebben gezien. En daar komt nu nog is een week 

bij dat we elkaar nog niet gaan zien… Oh wat kijken wij al uit naar 1 mei dat we eindelijke jullie blije 

gezichtjes terug gaan zien!!!  

Allé genoeg gezever, tijd voor de belangrijke zaken! Het weekend van 6-8 mei gaan we weer op 

weekend, JEEEEJJJJ!!!! Het gaat weer zalig super duper mega fantastisch ongelofelijk leuk worden. De 

uren van wanneer het weekend begint en eindigt volgen in de volgende rommelpot alsook de nodige 

extra info.  

Jammer genoeg volgt er na het weekend nog maar 1 activiteit en dan is het aftellen tot het kamp 

begint. Maar om het aftellen een beetje vlotter te laten verlopen hebben wij een opdracht voor 

jullie. Jullie kunnen namelijk heel het kamp zelf beslissen, van het eten tot het slaapuur. Echt alles 

kunnen jullie zelf bepalen. MAAR uiteraard niet zomaar. Wij geven jullie niet alles cadeau. Om iets 

van het kamp te beslissen moeten jullie een super mooie tekening maken en afgeven ten laatste op 

de laatste vergadering. Op deze tekening moet staan wat jullie precies aan het kamp willen bepalen. 

Bijvoorbeeld: ik wil bijvoorbeeld super graag pas gaan slapen om 2 uur ’s nachts, dan kan ik dit doen 

door een klok te tekenen die op 2 uur staat. Let wel goed op hierbij dat je duidelijk tekent dat het 

voor het slaapuur is, want anders moeten jullie misschien al opstaan om 2 uur in de ochtend. :D  Een 

ander voorbeeld: ik wil super graag ijs eten op kamp, gemakkelijk maak een mooie tekening van een 

ijsje. Maar je kan ook verschillende dingen in één keer bepalen, als je een klok op 2 uur ’s nachts 

tekent en een ijsje, dan heb je twee vliegen in 1 klap.  

Dus wat je zeker wil doen op kamp, maak hier een mooie tekening van en geef deze af aan de leiding 

voor het einde van de laatste vergadering. De tekeningen die na de laatste vergaderingbinnenkomen 

tellen niet meer mee!!! 

 Hierlangs kan je een tekening vinden wat de leiding 

graag wilt eten op kamp. Deze tekening telt helaas niet 

want deze is niet mooi ingekleurd of zelf getekend… 
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Agenda:  

4 april 2022: Geen activiteit, de leiding is op leidingsweekend 

1 mei 2022: Eerst vergadering terug en we gaan meteen schaatsen  

• Carpoolen: 14u aan het Houtemveld  

• 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. 

6-8 mei 2022: WEEKEND!!!!!  

 

PRAKTISCHE INFO KAPOENENWEEKEND 6-8 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  

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/ 
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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 beste welpjes, 

Hoewel het al 2 weken geen vergadering is geweest en het volgende week ook geen vergadering is 

sturen we toch nog eens een berichtje naar jullie. Met het einde van de paasvakantie loopt ook het 

scoutsjaar stilaan naar het einde toe. Maar er zijn toch nog een paar dingen om naar uit te kijken. Zo 

hebben we nog een weekend voor de boeg en zoals altijd wordt het jaar afgesloten met een 

knallende laatste vergadering (meer info hierover volgt nog). Dus niet getreurd er is nog veel om naar 

uit te kijken dit scoutsjaar ( en het kamp volgt natuurlijk ook nog). 

 

Omdat we geen vergadering doen op pasen en dus geen paaseitjes hebben kunnen rapen met jullie, 

heb we toch een alternatief gevonden zodat we toch samen kunnen zoeken. Vind jij alle 3 de 

verstopte paaseieren in de tekening? 

 

Groetjes, 

De leiding! 

 

Agenda: 

24/04: geen vergadering, de leiding is zelf op weekend :) 

01/05: gewone vergadering van 14u tot 17u30 

06/05 - 8/05: weekend, alle informatie volgt nog in de volgende rommelpot 
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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  
 

 
  

 

Heyyy jonggivers!!! 

 

Allemaal een goede paasvakantie gehad ? Veel paaseitjes gekregen ? en/of speelgoed? Ik kan u  

verzekeren ik heb geen paaseitje of speelgoedjes gekregen van de paashaas en paasklokken…. 

Maar na Pasen is het Paasmaandag en dat wilt zeggen dat het feest is in Hakendover. De welbekende 

paardenprocessie. Dat is dus een heel groot feest in Hakendover gekend in heel België. 

 

Maar wat is het nu, awel. Het is om het simpel uit te 

leggen een soort mini bedevaart over de velden van 

hakendover met paarden. 

Waarom doen ze het ? Jha om ze de vruchtbaarheid 

van de gronden wat te kunnen zegenen, maar voor 

ook de paarden achter af te zegenen voor het goede 

en harde werk dat ze moesten leveren op de 

boerenvelden. 

 

Met de jaren is dat uitgegroeid tot een groot feest in 

Hakendover heel het paasweekend lang met dan als 

hoogtepunt de processie zelf op paasmaandag. 

Van heel België komen er mensen naar Hakendover om 

deze tocht met de paarden te kunnen zien. 

 

 

Voila tot zover de geschiedenisles. 

 

Allemaal veel plezier op school 

Groetjes  

De leiding 
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Agenda: 

 

24/04: geen vergadering (leiding is op weekend) 

1/05: Gewone vergadering op het rakkersveld van 14u tot 17u30 

8/05: Gewone vergadering op het rakkersveld van 14u tot 17u30 

 

Save the Date!! 

20-22 mei ons laatste scouts weekend als ook onze laatste scoutsactiviteit voor het (Geweldige) 

kamp. 

 

 

  



 

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 

 

 

Heeeyy heeey givers 

Na een zeer lange tijd is het bijna terug scouts! Wij  missen jullie al zeer hard en bereiden een 

fantastische activiteit voor om dit dubbel en dik te vieren. We hopen dat jullie een leuke vakantie 

hebben gehad. Dit weekend hebben we nog leidingsweekend en dan zijn wij er ook terug helemaal 

klaar voor! 

Ik heb nog wat advies om de laatste zondag zonder de scouts door te komen. Als je alles op de lijst 

kan uitvoeren, ga je een zondag beleven, die heeeeeel erg dichtbij de fun van een scoutszondag gaat 

komen.  

STAP 1: doe je scoutshemd aan en een joggingbroek, want aangezien je toch thuis bent is comfort 

zeer belangrijk 

STAP 2: kijk eens uit het raam en besluit of je de volgende stappen buiten in het zonnetje of 

eventuele regen gaat uitvoeren. Of dat je geen echte scout gaat zijn en gewoon saai binnen blijft.  

STAP 3: zet je favoriete schijf op en gooi je dansbenen los om zo je lichaam voor te bereiden op de 

rest 

STAP 4: zet je even neer om te bekomen van de stevige danspartij 

STAP 5: zoek een medespeler en doe blad steen schaar extreme; hanengevecht; krokodillengevecht; 

kussengevecht; armworstelen; duimworstelen & beenworstelen 

STAP 6: Geniet van je overwinningen of ga in een hoekje wenen omdat je verloren bent 

STAP 7: zoek in alle kasten en nog eens in je tuin of er nog paaseitjes over zijn en eet ze allemaal op 

als vieruurtje 

STAP 8: Neem een uitgebreide platterust en zet wat sfeermuziek op! 

STAP 9: Bel met al je scoutsvrienden om te praten over het grote gemis en hoe hard jullie uitkijken 

naar volgende zondag, wanneer het EINDELIJK terug scouts is 

STAP 10: doe zelfstandig een hele formatie, als je hier een video van doorstuurt kan je een extra 

vieruurtje verdienen (foto’s of beelden van de stappen hiervoor zijn waarschijnlijk ook extra 

versnaperingen waard) 

STAP 11: gooi je hemd in de wasmand zodat het zeker proper gewassen en mooi gestreken is voor 

volgende zondag 

Zo is jullie zondagnamiddag ook weer goed ingevuld!! 

Graag gedaan en tot volgende week  

Xoxo  

De giverleiding 
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AGENDA 

Zondag 24 april: geen scouts (leiding is op weekend) 

Zondag 1 mei: scoutsvergadering 

Vrijdag 6 tot zondag 8 mei: weekend (meer info volgt nog)  

 


