
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 20/09/2021 – 4/10/2021, 57ste 
jaargang, nr. 1 
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 

  

Datum: 28/11/2022 – 11/12/2022, 57ste jaargang, nr. 6 
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 volledige scouts ontbijt samen op het groepsweekend. 



 

 

    Activiteitenkalender (* onder voorbehoud) 

16-18 december* Kerstmarkt Tienen 

5 februari Nieuwjaarsreceptie Rakkersveld 

24-26 februari Welpenweekend Geheim 

3-5 maart Jonggiverweekend Geheim 

10-12 maart Giverweekend Geheim 

18-19 maart Restaurantdagen Rakkersveld 

24-26 maart Kapoenenweekend Geheim 

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 

28 november Gijs Peetermans Welp 

2 december Lisa Hendrickx Jin 

3 december Nina Hendrickx Welp 

3 december Tabaqui Leiding 

4 december Ybe Van Meldert Giver 

8 december Emma Visser Jonggiver 

13 december Seppe Stroobants Welp 

14 december Jorun Lemmens Jin 
  



 

 

 

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 

 

Hallo allemaal, 

 

Twee weken geleden hadden we ons groepsweekend. Na 4 jaar wachten heeft alle leiding opnieuw 

het beste van zichzelf gegeven om aan alle leden een tof weekend te bezorgen. Ondanks het slechte 

weer kunnen we zeker zeggen dat dit goed gelukt is. Ook zondagochtend hebben we kunnen 

nagenieten van dit weekend tijdens de brunch. Waarvoor we zeker de fourage nog eens willen 

bedanken!  

De foto’s van het groepsweekend vind je via deze link: 

https://photos.app.goo.gl/t5q58SXJ7CP7uyUXA 

Dit weekend komt natuurlijk sinterklaas ook langs voor de kapoenen en welpen, ben je benieuwd 

wat sinterklaas weet over jou? Kom dan deze zondag zeker naar de scouts, wie weet krijg je zelfs iets 

zoets als je flink bent geweest! 

 

Kerstmarkt 

Dit jaar staan we net als alle vorige jaren op de Kerstmarkt op de Grote markt van Tienen. Dit jaar is 

dat het weekend van 16 tot 18 december. Net als andere jaren voorzien wij: chocomelk, warme 

wafels, glühwein en een groot aanbod aan verschillende Jenevers. Meer info volgt via onze Facebook 

en instagram pagina de komende dagen. 

 

Tot zondag! 

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

 

Dag liefste kapoentjes! 

“Zie, ginds komt de stoomboot Uit Spanje weer aan! Hij brengt ons Sint Nicolaas Ik zie hem al 

staan…” 

Ja jongens en meisjes, jullie horen het goed. De Sint is in het land. En dat wil zeggen dat hij ook naar 

de scouts zal komen. JOEPIEEEE!! 

 "…Wie zoet is krijgt lekkers, Wie stout is de roe!..." 

En aangezien (bijna) alle kapoentjes braaf geweest zijn krijgen jullie misschien wel wat lekkers van de 

Sint en zijn Pieten. Jullie mogen zelfs een mooie tekening meenemen om aan de Sint te geven. Dat 

zouden Toto en Petro ook best doen, want zij zijn niet zo braaf geweest dit jaar. Ze hebben Nala, Kora 

en Gigi soms een beetje gepest. En om dat goed te maken zullen ze hun beste teken en knutseltalent 

moeten bovenhalen. Wie weet mogen jullie hen helpen om een mooie, grote tekening te maken! Nala, 

Kora en Gigi daarentegen zijn SUPER BRAAF geweest dit jaar. Ze zijn er zeker van dat ze net zoals jullie 

een snoepje of een mandarijntje zullen krijgen van de Sint.  

De tekening hieronder mogen jullie inkleuren om Toto en Petro te helpen om net zoals Nala, Kora en 

Gigi ook een snoepje of mandarijntje te krijgen van de Sint! 

Groetjes de kapoenenleiding! 
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AGENDA 

Zondag 4 december: DE SINT KOMT NAAR DE SCOUTS (Rakkersveld 14u – 17u30) 

Zondag 11 december: Schaatsen op de schaatsbaan in Leuven. 13u50 op het Houtemveld om samen 

te rijden en 14u30 aan de schaatsbaan als u rechtstreeks gaat. Einduur: 16u30 op de schaatsbaan in 

Leuven. Neem zeker 6 euro en handschoenen mee voor het schaatsen. Zonder handschoenen mag je 

de schaatsbaan niet op. 

Zaterdag 17 december: Kerstfeestje van 17u -20u op het rakkersveld. Voorzie een pakje ter waarde 

van maximaal 5 euro en vergeet geen 5 euro meet te nemen voor het feestmaal dat de leiding 

voorziet. 

  



 

 

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 

 

 

Jooow welpen, 
 
Wat hebben we weer een paar fantastische vergaderingen achter de rug. Eerst en vooral het 
GROEPSWEEKEND! Ondanks de koude temperaturen hebben we er toch weer een top 
uitstap van kunnen maken en iedereen kan nu ongetwijfeld de jaardans vlekkeloos 
uitvoeren. Hopelijk hebben jullie wat kunnen verbroederen met de andere takken, zo niet 
zijn er meer dan genoeg leuke kindjes bij de welpen (misschien zelfs de leukste).  
 
Ook was er natuurlijk de gekke hoeden vergadering, waarbij iedereen z’n beste petje heeft 
opgezet. Toevallig komt er volgende week een mysterieuze gast (Spannend!) die ook te 
herkennen is aan zijn gekke hoed. Hij komt uit een ver, warm land en wordt steeds gevolgd 
door de geur van speculaas en mandarijnen. Ook heb ik ergens horen vallen dat hij 
misschien wel een leuke/lekkere verrassing voor jullie meebrengt. 
 
Maar daar stopt het goede nieuws niet, want de week erna hebben we nog iets bijzonders 
voor jullie gepland. Namelijk een heerlijke avondje disco schaatsten (Woehoe). Dus doe 
allemaal maar jullie warmste kleren aan en dan verwacht ik een spectaculaire show op het 
ijs! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welpen leiding over en uit! 
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Agenda: 
 
Zondag 4 december: Sinterklaas vergadering voor kapoenen en welpen (Rakkersveld 14u – 
17u30) 
Vrijdag 9 december: Schaatsen! Het schaatsen gaat door op vrijdag 9 december van 19u30 
tot 22u00. Hiervoor spreken we af om 19u aan het Houtemveld of om 19u30 aan de 
schaatsbaan in Leuven. Voor het schaatsen moet IEDEREEN de volgende dingen zeker 
meenemen: 

• Handschoenen, zonder handschoenen mag je de schaatsbaan niet op!!! 

• 6 euro voor het schaatsen 

• Denk ook aan welke schoenmaat je hebt :D 
 
 
Zaterdag 17 december: Kerstfeestje van 17u -20u op het rakkersveld. Voorzie een pakje ter 
waarde van maximaal 5 euro en vergeet geen 5 euro meet te nemen voor het feestmaal dat 
de leiding voorziet.  



 

 

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 

 

  

 

Dag lieve jong givers, 
 
Casino avond was geslaagd voor zij die er niet bij waren. Ik heb de meest wijze woorden gehoord op 
het einde van de avond: “Ik heb twee dingen geleerd vandaag, dat ik niet kan masseren en dat ik best 
nooit naar een echte casino ga.” Maar gelukkig is er de scouts waar we kunnen spelen met de inzet 
van rare lepeldingen. 
 
Worden jullie ook boos van al de kerstversiering terwijl de sint nog niet geweest is. Allé heb een 
beetje respect voor die man. Hij doet zo zijn best om alle brave kindjes in 1 nacht allemaal leuke 
cadeautjes te geven.  En dat dan nog eens op de daken met een paard. Gekke man, maar doet die 
goed. 
Omdat er dus niet veel te zien is van de sint deze dagen dacht ik dat jullie hem wel mochten zoeken. 
 
( Hij is wel verkleed als Wally,  want er waren geen leuke prentjes met de sint op :(( ) ( en altijd 
dezelfde kleren aandoen is ook maar raar eh sint ) 

 
 
Dit weekend was de eerste ses ( Saturday evening scouts) van het jaar en voor sommige ook de 
eerste ooit. De komende activiteiten voor de vakantie gaan ook ses of fes (Friday evening scouts) zijn. 
Onthoud dit dus goed en zet het in de agenda! 
 
Held van de week: Elias (wijze woorden) 
Loser van de week: Anna (het geluk zat niet aan jou kant bij de casino) 
Quote van de week: “Jij bent zo dik dat we 10 jaar geleden een foto van jou hebben getrokken en die 
nog altijd aan het afprinten is” 
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Agenda: 

- 2 december 19u-22u: Fes: Friday Evening Session. Van 19u tot 22u op het rakkersveld 
activiteit. Neem een fluohesje mee en doe heel warme kledij aan en ook je stapschoenen!!! 

- 9 december: Schaatsen! Het schaatsen gaat door op vrijdag 9 december van 19u30 tot 
22u00. Hiervoor spreken we af om 19u aan het Houtemveld of om 19u30 aan de schaatsbaan 
in Leuven. Voor het schaatsen moet IEDEREEN de volgende dingen zeker meenemen: 

o Handschoenen, zonder handschoenen mag je de schaatsbaan niet op!!! 
o 6 euro voor het schaatsen 
o Denk ook aan welke schoenmaat je hebt :D 

-  
- 16 december: Kerstfeestje  

  



 

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 
 

 

Yow yow givers 

 

Hopelijk zijn jullie al een beetje bekomen van de nederlaag van de Rode Duivels dit weekend. Het 

was pijnlijk maar het is nog niet verloren, zolang we goeien druk blijven zetten     . We moeten er 

blijven in geloven!!! Buiten de match hebben we het nog onverwacht heel vettig gemaakt. Dat heeft 

onze gedachten toch een beetje kunnen verzetten. Maar nu nog slechter nieuws, jullie examens 

komen er aan. De leiding wenst jullie veel succes en hopelijk zo weinig mogelijk mental breakdowns 

en blackouts. Maar om jullie tijdens de examens te laten ontspannen gaan we volgende week onze 

vergadering op vrijdagavond doen. Zo kunt ge de rest van het weekend zorgeloos studeren hahaha 

(ik lag jullie niet uit, ik lach jullie toe      ).  

 

Hopelijk tot deze vrijdag en nog veel succes van de allerleukste giverleiding 

 

Agenda: 

Vrijdag 02/12: Fes: Friday Evening Session. Van 19u tot 22u op het rakkersveld activiteit. Neem een 

fluohesje mee en doe heel warme kledij aan en ook je stapschoenen!!! 

Vrijdag 09/12: Schaatsen! Het schaatsen gaat door op vrijdag 9 december van 19u30 tot 
22u00. Hiervoor spreken we af om 19u aan het Houtemveld of om 19u30 aan de 
schaatsbaan in Leuven. Voor het schaatsen moet IEDEREEN de volgende dingen zeker 
meenemen: 

• Handschoenen, zonder handschoenen mag je de schaatsbaan niet op!!! 

• 6 euro voor het schaatsen 

• Denk ook aan welke schoenmaat je hebt :D 
Vrijdag 16/02: Kerstfeestje  
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Jin     jinleiding@krikobea.be 

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

 

 

Beste Jinnerssssssss,  
 
De vergadering van afgelopen zondag was toch wel weer een vergadering seg… Eerst naar de 
voetbal gekeken samen met de givers (ieuw givers) en dan zijn we nog verloren 
#belgiëkannietvoetballen #oenananananana #courtois #slaapzachtschatje (zoek maar op 
voor een surprise ;).  
 
Daarna speelden we Jenga, waarbij we vastgebonden werden met snelbinders. Jorun en ik 
waren duidelijk aan het winnen as always, Willie en Sarah speelden waarschijnlijk vals en 
Andie en Gust hadden even een intiem momentje (tip: brownie). Sarah en Willie vonden het 
ook opeens een goed idee om mee schipper mag ik over varen te spelen met de welpen en 

kapoenen, hierna voelde ik mijn enkels niet meer en waren mijn tenen bevrozen        
#livelaughlove  
 
Ik las onlangs in de rommelpot een paar redenen waarom Fanta ook door volwassen mag 
gedronken worden en niet alleen kinderen dus dacht ik er even een kleine twist aan te geven 
en een paar redenen op te spmmen waarom Cola duidelijk beter is dan Fanta  

- Fanta smaakt in elk land anders en Cola niet 
- Cola stilt je dorst, Fanta geeft je een plakmond  
- Fanta heeft een jonge doelgroep, dus NIET voor iedereen (dus ook niet voor jou 

Willie, ja je hoort het goed)  
- In Cola (Cola Light aka beste cola) zitten minder calorieën dan in Fanta  
- Fanta heeft een sterke geur en Cola heeft geen specifieke geur  

 
Oké nu heb ik genoeg gerent over Fanta. Trouwens ik eis één van de volgende vergaderingen 
1 minuut stilte omdat ze Cola Light uit de schappen gaan halen. Daar gaat mijn 17-jarige 
verslaving. Nu wordt het dus tijd om een nieuwe verslaving te zoeken.. 
 
Verschillende keuzes van dranken voor een nieuwe verslaving  

- Ice Tea Peach  
- Rodeo aka leefweek 
- Appelsap 
- Fuze Tea Peach 
- Fanta (you thought) 

 
Bon, genoeg gezeverd. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze waanzinnend leuke 
spetterende, fantastische rommelpot jinnertjes xxx 
 
Dikke kus van je kapoen  
Lena aka Linda voor de vrienden   
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Agenda 

- Zaterdag 3 december: surprise activiteit (voorzie dicht schoeisel en doe warme kleren 
aan want we doen een buitenactiviteit!) 

- Vrijdag 9 december: JAARLIJKS DISCO SCHAATSEN IN THEMAAAAA JOEPIE          
- Vrijdag 16 december: Kerstfeestjeeee 

 
 
 

 
 
 


