
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 14/11/2022-28/11/2022, 57ste jaargang, nr. 5 
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 

De jonggivers genieten van hun favoriete spelletje: Amerikaanse bal 



 

    Activiteitenkalender (* onder voorbehoud) 

17-18 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 

24-26 februari Welpenweekend Geheim 

24-26 maart Kapoenenweekend Geheim 

18-19 maart Restaurantdagen Rakkersveld 

31 maart – 2 april Jonggiverweekend 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 

22 november Naomi Willems Uwizeye Kapoen 

22 november Gust Pittomvils Jin 

25 november Floris Willekens Welp 

28 november Gijs Peetermans Welp 

3 december Nina Hencrickx Welp 

3 december Tabaqui Leiding 

4 december Ybe Van Meldert 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, 

Wij als groepsleiding en de hele leidingsploeg kunnen al niet meer wachten tot het eindelijk vrijdag 

is. Want dan gaan we met zen alle op groepsweekend. Het leukste weekend van het jaar. Hopelijk 

zien wij iedereen daar! 

Kriko-karaoke avond 

Op 26 november organiseren wij voor de tweede keer onze kriko-karaoke avond. Een avond waarop 

je je zangtalent aan iedereen kan laten zien. Heb je een stem als een nachtegaal, of zing je super 

graag, of heb je gewoon eens zin op een podium een liedje te zingen, dan is de kriko-karaoke avond 

de ideale gelegenheid. Uiteraard voorzien wij drankjes en versnaperingen aan democratische prijzen 

om op tijd je stem te smeren. 

Groepsweekend 

Komend weekend is het dus zo ver, het groepsweekend. Het weekend dat we om de twee jaar 

organiseren. Een weekend waar we met alle takken samen naar toe gaan. 

Het weekend gaat door van 18 tot 20 november op het jeugdterrein Zozimus (witteweg 30, 3460 

Bekkevoort). De kostprijs van het weekend is 30 euro per lid. Dit mag gestort worden op BE02 7340 

1000 3840  met natuurlijk in de vermelding de naam van uw zoon/dochter + groepsweekend. 

Zoals altijd op groepsweekend voorzien wij een bus naar de weekendplaats, omdat het dit jaar niet 

zo ver is zal dezelfde bus twee keer rijden, daarom worden de verschillende takken op een ander 

moment verwacht, we spreken af op het Houtemveld.  

- De kapoenen en welpen spreken af om 18u30 

 - De jonggivers, givers en jin spreken af om 20u  

We sluiten het groepsweekend af met een brunch waarop jullie allemaal zijn uitgenodigd. De brunch 

is gratis, maar vrije giften zijn steeds welkom. De brunch zal van start gaan om 11u. Bij het inschrijven 

kan je aangeven met hoeveel je graag zou komen, dat maakt het voor ons iets makkelijker om in te 

schatten voor hoeveel mensen we eten moeten voorzien. (Vergeten aan te geven dat je komt naar 

de brunch? Dat is geen probleem, we voorzien zeker voldoende, dus je kan gewoon mee aan tafel 

schuiven.)  

Inschrijven voor groepsweekend kan via volgende link: https://forms.gle/pxRzNtvP3jeJL2d78 

(inschrijven kan tot en met 14 November) VANDAAG IS DUS DE LAATSTE DAG DAT JE NOG KAN 

INSCHRIJVEN!!! 

Vergeet niet de Individuele steekkaart nog eens na te kijken (of in te vullen). Dit moet digitaal 

gebeuren, meer info vind je via: https://www.krikobea.be/info/medische-fiche/  
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Meeneemlijst: 

• Kids ID (afgeven aan de leiding bij aankomst) 

• Medicatie (als je deze nodig hebt) 

• Voor kapoenen, welpen en jonggivers 

o Overtrek voor matras 

o Slaapzak 

o Kussen 

• Voor Givers en Jin 

o Slaapzak 

o Matje/luchtmatras/veldbedje 

o kussen 

• Tandenborstel/toiletgerief 

• Kleren die vuil mogen worden 

• Warme kleren 

• Reserve kleren 

• Regenjas 

• Zaklamp 

• Goed humeur 

• LATEN WE THUIS: Snoep, eten, speelgoed, gsm, horloge,… 

Scouteske groeten, 

Jakob en Lode 

 

 

  



 

 

 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                                           0479/465.504              eva.de.waleffe@krikobea.be 
Toto                                         0484/716.987            simon.vanhemelryck@krikobea.be 
 

 

Liefste kapoentjes, 

 

Wat was het weer een geweldige activiteit! De hele wereld hebben we afgereisd, we zijn zelf 

helemaal tot in Brazilië geweest. En wij vonden het super fijn dat jullie weer met zo veel aanwezig 

waren, dat zorgt er natuurlijk alleen maar leuker en leuker wordt! Volgende week doen we er nog 

een schepje boven op! Want zoals jullie allemaal weten gaan we op WEEKEND!!!! 

Ja super leuk zo op weekend gaan, deze keer zelf met twee nachtjes slapen! Hopelijk gaan jullie 

allemaal mee op weekend! Want dit weekend gaan we super leuke dingen doen! Maar jammer 

genoeg mag ik deze van de andere leiding nog niet verklappen… Omdat jullie het zijn, en ik soms wel 

eens een beetje niet zo goed luister, ga ik toch al iets kleins verklappen. Zo gaan we bijvoorbeeld 

zaterdagavond een kei leuk spel spelen in het bos. Maar jullie moeten natuurlijk niet bang zijn, want 

ik zal jullie wel beschermen! Niks om bang voor te zijn! Als je toch een beetje bang zou zijn, is dat 

natuurlijk helemaal normaal hé want (nog een geheimpje dat ik eigenlijk niet mag verklappen) 

sommige van de leiding zijn eigenlijk ook een beetje bang in het bos. Zij zijn zelf blij dat jullie mee het 

bos in gaan, anders durven zij niet. Zonder jullie als beschermers, zetten zij geen stap het bos in, de 

bange scheten! Ik durf dat natuurlijk wel, zelf in het donker! Wie van jullie ook? 

Maar even belangrijk voor het weekend! Zorg zeker dat je al de spullen meehebt die je nodig hebt, in 

het algemene bericht staat een meeneemlijst voor moest je het niet allemaal meer weten. Zo mag 

elke kapoen ook 1 knuffel meenemen voor ’s nachts. Ja jullie hebben het goed gelezen, 1 knuffel per 

kapoen maximum. Anders moeten wij een vrachtwagen huren voor alle knuffels naar de 

weekendplaats te brengen, en dat is toch wat veel geld hé. Zie ook zeker dat jullie warme kleren mee 

hebben, want het kan tegenwoordig ’s avonds wel al koud worden. Maar ik denk dat dat wel het 

belangrijkste zal zijn, oh ja natuurlijk slaapgerief hé. 

Als er nog vragen zouden zijn, aarzel dan niet op een mailtje naar ons 

(kapoenenleiding@krikobea.be) te sturen. 

Voor de rest wil ik nog zeggen, hopelijk allemaal tot op weekend. Ik heb er alvast super veel zin in, en 

de andere leiding ook. Wij kunnen al niet meer wachten, hopelijk jullie ook! 

Tot op weekend! 

De kapoenenleiding. 

Agenda: 

18-20 november 2022: Groepsweekend. We gaan met de hele scouts op weekend, meer info in het 

algemeen bericht. 
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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 

 

 

Hey hey liefste welpjes 

Wat een leuke vergaderingen waren dat weer. Eerst ons eigen Krikopoly waarbij we heel de Grote 

Markt van Tienen hebben opgekocht. Gelukkig was niemand op het einde bankroet, maar voor 

sommigen scheelde het toch niet veel        

Deze zondag hebben we het fantastische klimmerspel gespeeld waar er veel onderhandeld is 

geweest voor het veel begeerde poeder. Soms wat meer stiekem dan anders want de poederpolitie 

heeft toen wel veel onderschept. Maar veel is er uiteindelijk ook niet geklommen       Het poeder 

gevecht was helemaal losgebarsten en vooral Chikai en Tabaqui hadden het hard te verduren. 

Volgende week is het … *tromgeroffel* GROEPSWEEKEND! Ons eerste weekend samen en meteen al 

een echte knaller. Wij kijken er al enorm naar uit om samen met heel de scouts op weekend te gaan 

en hopelijk jullie ook. Ik kijk stiekem toch het meeste uit naar de brunch op zondag. Dat wordt echt 

een eetfestijn voor mij en dan eet ik mijn buikje rond. Inschrijven voor het weekend kan via deze link: 

https://forms.gle/pxRzNtvP3jeJL2d78 en voor alle praktische informatie zie algemeen bericht. 

De zondag na het weekend (27 november) doen we nog eens een speciale vergadering namelijk de 

Gekke Hoeden Vergadering! Kom dan allemaal met je gekste hoed op naar de scouts. Ter inspiratie 

heb ik hier al een paar voorbeelden: 

 

Tot dan! 

Groetjes, de welpenleiding x 

Agenda: 

Vrijdag 18 tot zondag 20 november: GROEPSWEEKEND! Jullie kunnen jullie allemaal inschrijven via 

deze link: https://forms.gle/pxRzNtvP3jeJL2d78 Meer info zie algemeen bericht. 

Zondag 27 november: Gekke hoeden vergadering! Kom allemaal met jullie mooiste, gekste, 

kleurigste hoofddeksel naar de vergadering 
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Jonggivers   jonggiverleiding@krikobea.be 

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

Mathias Vanroelen                          0472/936.013         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 

 

  

 

Jow Jogi’s!  

 

Tot nu toe hebben we een zeer episch scoutsjaar achter de rug! Jullie enthousiasme is 

ongeëvenaard!!!  Als jullie nog spelletjes kennen die jullie willen spelen maar nog niet aan bod zijn 

gekomen, schrijf ze op en geef ze af!  

 

Zoals jullie allen weten is er een groot gemis ik onze tak. We hebben ons jeanke de laatste weken 

moeten missen :’(  Maar wees niet getreurd, ons Jeanke is kei hard bezig aan haar spectaculaire 

comeback! Wanneer deze zal zijn is nog niet geweten. Maar jullie kennen ons;) we maken van alle 

negatieve dingen iets positief en dat is hier niet anders!  Jullie mogen gokken wanneer ons Jeanke 

terug komt! Is dit op groepsweekend, de week erna of die week daarna,… ?? De jogi’s die juist gegokt 

hebben krijgen een voordeel en de jogi’s die fout zijn een nadeel tijdens een spel later in het jaar. 

Jullie mogen jullie gok op een stuk papier schrijven en in een gesloten envelop aan ons bezorgen 

deze vrijdag! (Als je een envelop binnenbrengt krijg je een kleine verrassing) 

 

Groepsweekend:  

Dit weekend is ons groepsweekend, WOEEEEHOEEEEE! Vandaag, maandag 14/11, is de laatste dag 

om in te schrijven! De link vinden jullie hier onder. (Noor we verwachten dat dit in orde komt als je 

wilt komen       !) Samen met de link van de individuele steekkaarten, deze moeten ingevuld zijn of 

geüpdatet worden!  Jullie worden om 20u verwacht op de parking van het Houtemveld. Alles wat 

jullie mee moeten nemen en verdere info staat in het algemeen bericht!  

 

Inschrijven weekend:  https://forms.gle/pxRzNtvP3jeJL2d78 

Individuele steekkaart: https://www.krikobea.be/info/medische-fiche/ 

 

Groetjes  

Jeanke, Jasper, Kobe en Mathias  

De leiding 
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Agenda: 

- 18/11-20/11: groepsweekend (zie algemeen bericht) 

- 27/11: gewone vergadering op het rakkersveld van 14u-17u30 

 

26/11: karaokeavond op het rakkersveld. Hou onze Facebook pagina in het oog! 

 

 

  



 

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 
 

 

 

 

Dag allerliefste givertjes!!! 

Alles goed? Met ons ook hoor  

Hier een mooie vis, net zoals jullie. Dit is Renée, 

Renée is blij en zaagt niet. Be more like Renée! 

Nee nee, mopje, jullie zijn allemaal leuke visjes  

Xxx 

Oké, nu serieus. Aangezien jullie allemaal zo leuke 

viswijven zijn en ons overladen met sappige roddels, 

gaan we nu eens goed roddelen!! Hier een paar juicy 

weetjes!!! 

 

Roddel nummer 1: wist je dat Willem eigenlijk een perm heeft? (voor de 

duidelijkheid, dit is een perm!! Dat zijn krulletjes die je laat zetten bij de 

kapper! Fake dus!) hier een foto van Willem zijn echte manen (en hij is ook 

ros!!!) 

 

 

 

Roddel nummer 2: wist je dat Warre eigenlijk de trotse eigenaar 

van deze waggie is? Jazeker, dat is een Fiat 500!! Hij claimt altijd 

dat dat een blikke doos op wielen is, maar hier het levende 

bewijs… 

 

                                             

 

 

 

Oke kinders, dat zijn even genoeg roddels voor vandaag. De rest mag terug van jullie komen!! 

Zoals jullie allemaal weten, vertrekken wij volgend weekend op groepsweekend!! Woohoow! Das 

een kei nice weekend waarin we allemaal toffe groepsactiviteiten doen, en bovendien superlekkere 

balletjes in tomatensaus eten!! Ik krijg al honger als ik eraan denk…  

Schrijf jullie allemaal in via de link in het algemeen bericht! Daarin komt de nodige info ook. 
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Oké liefste givertjes, dat was het weer voor vandaag.  

Veel liefs,  

Jullie lieftallige leiding  

AGENDA 

18 – 20 november: groepsweekend, zie algemeen bericht voor meer info. 

27 november: gewone vergadering 

2 december: FES → vergadering op vrijdagavond omdat de examens beginnen!!  

 

  



 

Jin     jinleiding@krikobea.be 

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

 

 

Hey Jinners!! 

 

Ondertussen hebben we al wat klassiekers van het jinjaar gedaan.  

Onze halloweenfuif is geweest en het was zeker een succeseditie. We hebben er heel hard voor 

gewerkt, maar gaan er (normaal gezien) ook voldoende winst uithalen.  

Na deze zware inspanning hebben jullie ook al eens mogen proeven van het leidingsleven        Ik heb 

al wat complimenten gehoord van de leiding over jullie eerste leidingsprestaties, maar had natuurlijk 

niet anders verwacht         

Leefweek zit er nu ook al op      

Het was een geslaagde week met iets te weinig slaap, veel sfeer en gezelligheid, gepassioneerde koks 

van komen eten en een goeie cantus om de laatste avond af te sluiten. Hopelijk hebben jullie er ook 

van genoten en overleven jullie nu de eenzame avonden na school, zonder ons gezelschap. Ik stel wel 

voor dat we nog een anonieme enquête doen over de gerechtjes van komen eten, want ik ben niet 

akkoord met het besluit van de jury. Als ik de tijd ervoor heb (dus waarschijnlijk niet haha) maak ik 

een mooie google form, die we kunnen invullen en zo de terechte winnaar van komen eten 2022 te 

kronen.  

Ook hebben we al wat inspiratie en info gekregen over buitenlands kamp. Hopelijk heeft de uitleg 

jullie hersenen al in gang gezet en komen jullie met vele plannen en ideeën!  

 

Ten slotte kijken we nog uit naar groepsweekend. Hier kunnen we aan heel de scouts laten zien dat 

we veruit de leukste, beste, coolste en meest sexy tak zijn         

Ik kijk er al naar uit om jullie allemaal daar te zien!!  

 

Kusjes Sara  

Xxx 

 

AGENDA 

- Groepsweekend 

- Zie de google agenda         
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