
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 17/10/2022 – 31/10/2022, 57ste jaargang, nr. 3 
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 

Vrijdag is het dag van de jeugdbeweging. Dit is de dag om te laten zien dat je trots 

bent om een scout te zijn! 



 

    Activiteitenkalender (* onder voorbehoud) 

21-23 oktober Wafelbakweekend Givers Rakkersveld 

29 oktober Halloweenfuif Manege 

18-20 november Groepsweekend Bekkevoort 

26 november Kriko-Karaoke Rakkersveld 

16-18 december* Kerstmarkt Tienen 

5 februari Nieuwjaarsreceptie Rakkersveld 

3-5 maart Jonggiverweekend Geheim 

3-5 maart Giverweekend Geheim 

10-12 maart Welpenweekend Geheim 

10-12 maart Kapoenenweekend Geheim 

18-19 maart Restaurantdagen Rakkersveld 

31 maart – 2 april Jonggiverweekend Geheim 

21-23 april Welpenweekend Geheim 

5 mei Rakkersveldquiz Manege 

2-8 juli Welpenkamp Merelbeke 

3-14 juli* Jonggiverkamp Auby-Sur-Semois 

8-13 juli Kapoenenkamp Merelbeke 

13-26 juli* Giverkamp Auby-Sur-Semoi 

 

 

Verjaardagen 

17 oktober Arnaud Pierlé Welp 

18 oktober Dries Peetermans Giver 

21 oktober Hugo Lefebvre Giver 

22 oktober Fien Hendrickx Jonggiver 

24 oktober Willem Reynaerts Leiding 

28 oktober Emiel Vanderleyden Kapoen 

28 oktober Ferre Holsbeeks Jonggiver 

7 november Lea Claes Jonggiver 

10 november Ward Evers Giver 

   
  



 

 

 

Algemeen bericht groepsploeg@krikobea.be 

Lode Reynders                               0470/439.473       lode.reynders@krikobea.be 

Jakob Van Hemelryck                    0499/398.194       jakob.van.hemelryck@krikobea.be 

 

Dag iedereen, 

De scouts draait weer op volle toeren, en daar zijn wij als leiding enorm blij om. Hopelijk blijven alle 

nieuwe gezichtjes graag komen. Ook het eerste weekend is er al geweest, maar de volgende komen 

er ook al snel aan. 

Dag van de jeugdbeweging 

Op 21 oktober is het dag van de jeugdbeweging. Dit is een dag op te stralen met je scoutshemd 

overal waar je komt. Doe dus zeker jullie scoutskleren aan. In Tienen is die dag na het school ook een 

DJ stand voor zien met GRATIS FRIETJES op de grote markt (voor zij die hun scoutskleren aanhebben). 

Groepsweekend  

Van 18-20 november 2022 gaat het groepsweekend door. Dit is een weekend met alle takken 

tezamen op dezelfde locatie. Hou dus zeker deze datum vrij, meer info volgt nog.  

Inschrijven 

Leden die voor het eerst naar de scouts komen moeten zich registreren via onze website: 

https://www.krikobea.be/lidworden/ en daarna onderstaand bedrag storten. Voor leden die al lid 

waren volstaat het gewoon om het lidgeld te storten op onderstaan rekeningnummer.  

• Lidgeld: 45 euro 

• Rekeningnummer: BE02 7340 1000 3840 

• Vermeld steeds “Naam”, “Voornaam” en “Tak” in de vermelding 

Verminderd lidgeld 

Aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben, biedt Scouts en Gidsen Vlaanderen de mogelijkheid 

om het verminderd lidgeld (10 euro) te betalen. Zowel leden als leiding kunnen daar een beroep op 

doen. Ouders kunnen zelf de vraag stellen aan de groepsleiding. Scouts en Gidsen Vlaanderen wil 

daarmee een krachtig signaal geven: we willen dat kinderen en jongeren uit (kans)arme gezinnen 

kunnen meedoen aan het spel van scouting. Het verlagen van financiële drempels is daarbij e en 

eerste stap. Voor meer informatie kan je steeds de groepsleiding contacteren via 

groepsploeg@krikobea.be . 

Scoutskleren en winkeltje 

Bestelde kleren (pullen en dassen) kunnen afgehaald worden. Je kan hier steeds aan het einde van de 

vergadering achter vragen bij de verantwoordelijke van het winkeltje (of bij een andere leiding)  

Van de andere bestelde kleren brengen wij jullie op de hoogte zodra wij deze hebben ontvangen. 

Nog vragen? Winkeltje@krikobea.be of https://www.krikobea.be/winkeltje/  

Scoutseske groeten, 

Jakob en Lode 
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 Kapoenen   kapoenenleiding@krikobea.be 

 
Kora                                         0472/870.846           delphine.avermaete@krikobea.be 

Petro                                        0470/439.473            lode.reynders@krikobea.be 

Nala                                          0468/346.427              antje.de.wel@krikobea.be 

Gigi                                           0486/885.366           eva.de.waleffe@krikobea.be 
Toto                                         0484/716.987            simon.vanhemelryck@krikobea.be 
 

 

Hey kapoentjes 

 

Wat was het toch weer een leuke vergadering zondag! Met tuimelingen, 

ballonen en een vriendje aan de hand zijn we met een lach op ons gezicht naar 

huis gegaan. Wat kijkt de leiding er weer naar uit om jullie volgende week terug 

te zien! Want we zullen jullie volgende week niet zomaar zien, maarrr als DIER 

rawrrrr. Jullie mogen je verkleden in elk dier dat je maar wilt. Je kan je verkleden 

als een varkentje met een krulstaartje oink oink of als een giraf met een hele 

lange nek. Je kan je verkleden of zelf iets knutselen, alles kan! Tot woef woef 

miauw volgende week!!  

 

Daarnaast is het vrijdag 21 oktober Dag van de Jeugdbeweging. Alle 

kapoenen mogen in scoutsuniform naar school gaan om te laten zien 

dat je van de scouts bent. Dus als je een pull, een das, een rok of short 

hebt, mag je die zeker aandoen! 

 

Op zaterdag 29/10 organiseren we een Halloweenparty voor de kapoenen en welpen (ouders zijn 

zeker welkom). Het feestje gaat door van 18u-20u in de manège. Een knabbel en een drankje zullen 

te verkrijgen zijn. Kom zeker verkleed! 

MOEHAHAHA 

 

 

Praktische info: 

Voor de kapoenen die al 2 keer naar de scouts 

zijn geweest en van plan zijn om nog te komen, 

hieronder staat de link om in te schrijven: 

https://www.krikobea.be/lidworden/  

We hebben ook een link waar alle foto’s worden 

opgezet van tijdens de vergaderingen. Elke week 

zullen er nieuwe foto’s op verschijnen. 

https://photos.app.goo.gl/Xbi8weJxH2CXKqf19  
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Agenda: 

23/10: Dierenvergadering op het rakkersveld van 14u-17u30 

29/10: Halloweenparty in de Manege (Sint-Jorisplein 25, 3300 Tienen). 18u tot 20u zijn jullie allemaal 
welkom in de manege in jullie griezeligste verkleedkleren. We vertellen hier volgende vergadering 
meer over!  

30/10: geen vergadering 

 

 

  



 

 

Welpen   welpenleiding@krikobea.be 

Mao                                      0478/038.132               lieven.medart@krikobea.be 

Chikai                                   0474/620.368               mathilde.reynders@krikobea.be 

Baloe                                    0475/729.998               sander.van.espen@krikobea.be 

Tabaqui                                0499/398.194                jakob.van.hemelryck@krikobea.be 

Kaa                                       0468/278.091                nathan.de.klerck@krikobea.be 

 

 

Dag liefste welpen 

Wat een zotte weken hebben we weer achter de rug. Eerst speelde we allemaal spelletjes op wieltjes 
tijdens de voertuigenvergardering, was dat eerst toch wel even wennen hoor. Maar gelukkig zijn we 
niet te veel gevallen en konden we de week erop gewoon op nieuw naar de scouts komen! Jullie 
brachten zoveel vriendjes mee dat we opeens wel met heel veel welpen waren. Hopelijk vonden jullie 
vriendjes de scouts even leuk als jullie en zien we hen volgende week terug!  

Schipper-mag-ik-overvaren: 1 keer gewoon en 1 keer op wieltjes 

Volgende week staat er weer een toffe vergadering op de planning en we zullen jullie al een kleine tip 
geven wat het thema gaat worden: jullie gaan iets ontdekken over verschillende kleuren: Groen, 
Blauw, Rood, Zwart, Geel… Meer kunnen we niet verklappen en zul je dus zondag moeten ontdekken! 

Deze vrijdag is het ook een hele speciale dag, het is DAG VAN DE JEUGDBEWEGING! Dat betekent dat 
jullie allemaal in jullie scoutskleren naar school mogen om te tonen dat de scouts de leukste 
jeugdbeweging is! Als je op school zit in Tienen, kan je na school GRATIS FRIETJES eten op de Grote 
markt van Tienen als je in je scoutskledij komt. Hoe leuk is dat? Wij gaan zeker langsgaan hoor!  

Nadat jullie jullie buikje hebben volgegeten zien we jullie zondag hopelijk terug! Tot zondag!  

Baloe, Chikai, Mao, Kaa en Tabaqui 

Belangrijke informatie welpenweekend: 

Door omstandigheden zal het welpenweekend van komend weekend (21-23 oktober) NIET doorgaan, 
het wordt verplaatst naar het tweede semester. Ook het 3e weekend (10-12 maart) verandert van 
datum omdat er op zondag 12 maart een speciale vergadering staat gepland. 

Hier een overzicht van de nieuwe definitieve data: 

• Groepsweekend: 18 tot 20 november 
• Welpenweekend 1: 24 tot 26 februari 

• Welpenweekend 2: 21 tot 23 april 
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Agenda: 

Vrijdag 21 oktober: Dag van de jeugdbeweging – Ga allemaal in jullie scoutskledij naar school om te 
tonen dat je op de leukste jeugdbeweging zit 

Zondag 23 oktober: gewone vergadering van 14u tot 17u30 op het rakkersveld 

Zaterdag 29 oktober: Halloweenfuif voor kinderen, van 18u tot 20u zijn jullie allemaal welkom in de 
Manege (Sint-Jorisplein 25, 3300 Tienen) in jullie griezeligste verkleedkleren. We vertellen hier 
volgende vergadering meer over!  

Zondag 30 oktober: Geen activiteit. 

 

  



 

 

Jonggivers   jonggiverleiding@krikobea.be 

Kobe Bergmans                               0472/031.561          kobe.bergmans@krikobea.be 

Mathias Vanroelen                          0468/088.646         mathias.vanroelen@krikobea.be 

Janne Van Roosbroeck                    0495/616.846         janne.van.roosbroeck@krikobea.be 

Casper Van Espen                            0476/402.631         capser.van.espen@krikobea.be 

 

  

 

Dag Allerbeste jonggivers, 

 

Na een spetterende vriendjesvergadering waar er maar liefst 5 vriendjes (zeer grote 

teleurstelling…….) waren, was het tijd voor een super cool groot spel! De leiding had een heel leuk, 

super moeilijk en origineel spel ontwikkeld speciaal voor de jonggivers. Maar, jullie hadden het 

natuurlijk weer gewoon veel te druk met kampen bouwen. En… misschien nog het alle moeilijkste 

van heel het spel JANNE ZOEKEN!! We hadden niet verwacht dat Janne zo een goed verstop talent 

ging zijn dus was het spel eigenlijk gewoon nog veel uitdagender geworden       . 

 

Omdat jullie Janne zoeken zo leuk vonden heb ik voor jullie entertainment nog een leuke Janne 

zoektocht in elkaar gestoken. Janne is 9 keer verstopt op onderstaande foto, als je haar die 9 keer 

kunt vinden dan krijg je van Janne volgende zondag een snoepje!!! 
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Als jullie vorige zondag nog goed herinneren weten jullie dat het thema voor de volgende 

vergadering nog een groot geheim was en dat jullie hier meer over konden vinden in de rommelpot. 

Dus als jullie tot hier hebben gelezen kan ik jullie zeggen dat jullie voor de verassingsvergadering een 

codewoord moeten onthouden. Het codewoord is BAVAROIS. Onthoudt dit goed en jullie hebben 

zeker een voordeel volgende vergadering. 

 

Tot zondag! 

De jonggiverleiding 

 

AGENDA: 

21/10: Dag van de jeugdbeweging: Op deze dag kunnen jullie allemaal laten zien dat jullie een echte 

scout zijn en met jullie uniform naar school gaan. Na het school is er in Tienen op de grote markt ook 

nog een groot feest voor iedereen van een jeugdbeweging met GRATIS FRIETJES. Meer info in het 

algemeen bericht. 

23/10: Verassingsvergadering van 14u tot 17u30 op het rakkersveld 

30/10: Gewone (maar misschien toch niet zo gewone) vergadering van 14u tot 17u30 op het 

rakkersveld 

  

  



 

Givers       giverleiding@krikobea.be 

 
 

Willem Reynaerts                           0470/345.026              willem.reynaerts@krikobea.be  

Marie Happaerts                            0471/586.050              marie.happaerts@krikobea.be 

Warre De Wel                                0497/795.927                warre.de.wel@krikobea.be 
 

 

Jow givers, 

 

De laatste twee weken hebben we ons weer goed geamuseerd op 

scouts. We waren voor een dag voortvluchtige en detective tijdens 

onze klopjacht. Toen hebben onze conditie ferm op de proef 

gesteld. Vorige week was het meer op het gemak met een 

ruiltocht. jullie hebben ons verrast door met originele voorwerpen 

terug te komen, het glijmiddel en de tuintafel waren toch het 

toppunt. Ik denk dat Lowie de volgende keer toch 2 keer zal 

nadenken voor hij Warre insmeert met glijmiddel, ik hoop dat hij de Cave uit zijn hemd heeft 

gekregen. Nu genoeg over het verleden, de toekomst is veel belangrijker.  

Volgend weekend is het langverwachte wafelbakweekend. We hebben er lang naar 

uitgekeken maar het is zo ver. Jullie worden om 19u verwacht op het rakkersveld en het is 

weekend is zondag om 14u gedaan. Als je een wafelbakijzer hebt thuis, pak het zeker mee!!!  

Controleer zeker of je lidgeld betaald is, anders ben je niet verzekerd. Zorg er zeker ook voor 

dat je individuele steekkaart (medische fiche) in orde is. Als er mensen zijn die jullie kennen 

ouders, oma, opa, tante, nonkel, vrienden, …… die wafels op voorhand bestellen om dan te 

komen halen kan dat via deze link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0vmMoqJF7IPtE2Nf__txE8CI7YViRbAKjzHsPO

a5w6QC8zQ/viewform?fbclid=IwAR2QlWfnfOrWtCf1eCoPmZwQCQFdDUtWPUCgCzhphPWw

1L3_Agm9uGbrlAY  

maak zeker ook nog reclame op facebook door het bericht van wafelbak te delen op de 

facebookpagina van de scouts. 

Ook nog belangrijk, het is deze vrijdag dag van de jeugdbeweging. Doe zeker je hemd aan als 

naar school gaat, zorg voor dat de scouts in de meerderheid is want wij zijn gewoon de beste 

jeugdbeweging. Laat is zien aan de Chiro, KLJ en KSA zien hoe het moet. Na school kunt ge 

op de grote markt van Tienen gratis frieten gaan halen en er gaan ook Dj’s zijn.  

 

 

Hopelijk tot op wafelbakweekend 
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Agenda: 

Vrijdag 21/10: dag v/d jeugdbeweging 

Vrijdag 21/10 – zondag 23/10: WAFELBAKWEEKEND!!!! Van 19u vrijdag tot 14u zondag. 

Het weekend kost 30 euro. De locatie is het rakkersveld. 

Hier is de link om je in te schrijven: https://forms.gle/bGkKTxq2r4SMGRCR9  

Zaterdag 29/10: Halloweenfuif!!!! 

Zondag 30/10: gewone vergadering van 14u tot 17u30 op het Rakkersveld 

Zondag 06/11: gewone vergadering van 14u tot 17u30 op het Rakkersveld 

 

  

https://forms.gle/bGkKTxq2r4SMGRCR9


 

Jin     jinleiding@krikobea.be 

 
Sara Vandeput                               0468/202.994                  sara.vandeput@krikobea.be 
Willem Reynders                            0474/198.806                  willem.reynders@krikobea.be 

 

 

Dag Jinners 

Door onverwachte redenen moet ik toch de rommelpot schrijven, en ik had iemand al gewaarschuwd 

maar ik ga nu effen mijn beklag doen. 

Fanta: 

Fanta is een zeer lekker drankje dat niet enkel voor kinderen van het 6de leerjaar is. Met de volgende 

statement wil ik duidelijk maken dat het best oke is om een Fanta te drinken als je oudere bent dan 

12 jaar. 

1)  De doelgroep: “Fanta heeft een jonge, dynamische doelgroep,…” 

Voor zei die twijfelen mensen tussen de 20-30 zijn ook nog jong. Het dynamische deel hangt 

dan wel weer af van persoon tot persoon. Maar als ik kijk naar hoe jullie tegenwoordig 

dansen op muziek, vind ik toch dat ik “dynamisch” ben.  

2) Er zijn wereldwijd ongeveer 150 Fanta smaken.  

Dit komt doordat Coca-Cola rekening houdt met de voorkeur van consumenten in 

verschillende landen. Zoals jullie misschien weten: hoe ouder je wordt hoe kieskeuriger je 

bent. Dit wil dus zeggen dat Fanta oudere consument lokt. Als Fanta enkel jonge mensen wil 

lokken zouden ze niet veel om de smaak geven, jullie pubers kappen toch maar alles in jullie 

maag. 

3) Fanta is gewoon lekker. 

4) Fanta is lekker zen zou door iedereen gedronken mogen worden. Mensen judgen over wat ze 

drinken is een erge vorm van discriminatie. Als ik ooit nog hoor dat iemand wordt gejudged 

over wat ze drinken zal ik hoogst persoonlijk ervoor zorgen dat dit onrecht teniet wordt 

gedaan. 

Ik hoop dat ik bepaalde jinners op ander gedachte heb kunnen brengen ;) er is toch al 1 

Jinner die ik heb overtuigd. 

 

Groetjes Willy 
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Agenda: 

Vrijdag 21 Okt 2022: Dag van de jeugdbeweging. Doe allemaal je hemd aan naar school. Na 

school zijn er ook gratis frietjes op de grote markt in Tienen. Ik zou zeggen passeer er zeker.  

Vrijdag 21 Okt 2022: Werkje, spoken op een school: we worden verwacht om 17u30 aan de 

school in bost. Breng wat akelige kledij mee als je dat hebt liggen. Het is vermoedelijk gedaan 

rond 21u00. 

Zondag 23 Okt 2022: Outletbeurs, we staan hier heel de dag van 9u tot 18u. Hiervoor zullen 

shiften gemaakt worden. Maak ook allemaal een cake of taart zodat we deze daar ook 

kunnen verkopen. Meer info volgt in WhatsApp. 

Zaterdag 29 Okt – zondag 30 Okt: Halloweenfuif, jullie worden verwacht hier te helpen. Na 

de fuif zullen we jullie ook thuis afzetten. Wanneer en waar jullie verwacht worden laten we 

jullie nog weten. Indien hier vragen over zijn mogen de ouders ook altijd contact op nemen 

met ons (de jinleiding) 

 

 


