
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 12/12/2022 – 26/12/2022, 57ste jaargang, nr. 7 
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 

Vorige zondag kwam de sint langs op de scouts. Er waren geen 

stoute kinderen! De leiding bedankt ook de stam voor alle hulp. 



 

    Activiteitenkalender (* onder voorbehoud) 

16-18 december Kerstmarkt Tienen 

5 februari Nieuwjaarsreceptie Rakkersveld 

24-26 februari Welpenweekend Geheim 

3-5 maart Jonggiverweekend Geheim 

3-5 maart Giverweekend Geheim 

18-19 maart Restaurantdagen Rakkersveld 

24-26 maart Kapoenenweekend Geheim 

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 

13 december Seppe Stroobants Welp 

14 december Jorun Lemmens Jin 

15 december Estelle Thoilants Welp 

17 december Abel Vangeebergen Welp 

17 december Yelena Vander Stappen Welp 

21 december Anna Reynaerts Kapoen 

22 december Petro Leiding 

26 december Senna Geyselbrecht Jonggiver 

28 december Brian Onbelet Welp 

   

   

   
  



 

 

 

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, 

Dit is al de laatste rommelpot van 2022. Bij deze willen wij iedereen, namens de hele leidingsploeg 

fijne feesten en een gelukkig nieuwjaar wensen. Wij kijken al super hard uit naar volgend jaar om 

opnieuw een jaar vol plezier mee te maken! Maar eerst natuurlijk nog de kerstfeestjes die voor een 

perfecte afsluiting van het jaar zullen zorgen! 

Kerstmarkt 

Net zoals vorig jaar, staan wij met Kriko-Bea ook weer op de kerstmarkt op de Grote Markt van 

Tienen. Dit jaar in het weekend van 16 tot 18 december. Kom zeker allemaal langs om te genieten 

van onze chocomelk, warme wafels, glühwein en natuurlijk ons groot aanbod aan verschillende 

jenevers. Meer info via onze Facebook en Instagram pagina. 

Vervangleiding 

Omdat een groot deel van de leiding in januari examens heeft zullen zij jammer genoeg niet naar de 

activiteiten kunnen komen. De activiteiten blijven natuurlijk zoals gewoonlijk wel doorgaan maar 

voor de afwezige leiding zal er vervangleiding aanwezig zijn. 

Nieuwjaarsreceptie 

Op 5 Februari 2023 organiseren wij een nieuwjaarreceptie. Dit om samen te klinken op het nieuwe 

jaar. Maar waarom nu zo laat, dit om zeker te zijn dat alle leiding klaar is met hun examens en dus 

gezellig mee kan klinken en genieten van de voorziene hapjes en drankjes. Deze nieuwjaarsreceptie 

zal starten vanaf 16u. Voor de leden begint de vergadering zoals gewoonlijk om 14u. 

Vriendelijke scoutsgroeten, 

Lode en Jakob 
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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 
 

 

Beste kapoentjes 

Wat waren het toch weer eens 2 zotte weken. Eerst is 

de enige echte Sint langs gekomen, en wat waren jullie 

toch braaf. En de week er op hebben jullie als echte 

durvers gaan schaatsen. Jullie waren allemaal beter dan 

Nala. Al zijn jullie wel een paar keer op de grond 

gevallen maar dat gebeurt bij de besten. Zelfs Petro is 

gevallen. 

En volgende week hebben jullie weer prijs want dan 

hebben we kerstfeestje. Dit zal ook de laatste 

vergadering van het jaar zijn. En dan zien we jullie 

volgend jaar pas terug    . Dit is natuurlijk omdat het 

nieuwe jaar zal starten. Het jaar dat sommigen van jullie 

al 8 jaar gaan worden. Er zal ook elke week een paar 

nieuwe (of oude) leiding zijn want wij zullen ons moeten 

opsluiten omdat wij voor de examens gaan moeten studeren. Dus wens ons deze zaterdag 

maar succes!   

 

Agenda: 

Zaterdag 17 December kerstfeestje: dit zal doorgaan van 17u tot 20u zijn op het 

Rakkersveld. 

Wij gaan daar allemaal samen avondeten en dit kost 5 euro. Jullie worden ook verwacht om 

een cadeautje mee te nemen met maximaal een prijs van 5 euro. 

Geen vergaderingen in de kerstvakantie 

Zondag 8 Januari: normale vergadering 

Zondag 15 Januari: normale vergadering (of misschien ook niet) 
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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 

 

 

Heyyyy welpen!! 

Vorige week zijn we gaan disco schaatsen en amai ik wist niet dat jullie zoooooooo goed konden 

schaatsen! Zelfs de leiding had moeite met jullie bij te houden. Ik hoop dat jullie het net zo leuk als 

ons vonden. Gelukkig doen we dit elk jaar.  

 

Maar schaatsen was niet het enige dat er gebeurt is heb ik gehoord. Nee nee DE SINT is ook 

langsgeweest! Met al zijn lekkere chocolade en snoepjes is hij van heel ver gekomen speciaal om 

jullie iets lekkers te geven.  

Het is bijna vakantie (joepieeeee!!!) maar dat betekend ook dat er even geen scouts zal zijn     . 

Gelukkig is er nog 1 laatste scoutsactiviteit!!! Namelijk HET KERSTFEESTJE!! De leiding zal een lekker 

feestmaal voorzien en een leuke pakjesactiviteit. Vergeet dus zeker geen pakje mee te nemen.          

Ik heb er nu al zin in. Tot dan welpen.  

-de welpeleiding 

 Agenda:  

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. 

Geen vergaderingen in de kerstvakantie! 

 Zondag 8 januari: eerste vergadering nieuwe jaar met leuke vervangleiding.  
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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 

 

  

 

Beste jonggivertjes, 

 

Het is alweer de allerlaatste rommelpot van het jaar... Nee niet het scoutsjaar maar het echte jaar 

2022. Voor sommige onder jullie is het momenteel niet zo fijn want jullie hebben nog examens... 

Maar daarom dat je zeker de rest van de rommelpot moet lezen om leuke vooruitzichten voor 2023 

te krijgen! 

 

Eerst en vooral nog het laatste van 2022: Het kerstfeestje. Dat gaat vrijdag 16 december door op het 

rakkersveld van 19u tot 22u. De leiding voorziet een team van masterchefs die voor jullie het beste 

kerstdiner dat jullie ooit al hebben gegeten gaat klaarmaken. Verder zijn er ook tal van activiteiten 

die dit tot het beste kerstfeestje ooit gaan maken. Het hoogtepunt van de avond komt dan in de 

vorm van een cadeautjestijd. Iedereen neemt een cadeautje ter waarde van 5€ mee en doorheen de 

avond worden deze cadeautjes op een ludieke manier verdeeld onder jullie! Neem dus zeker iets 

heel leuk en origineel mee want dan krijgen jullie ook iets super leuk terug! Praktisch moeten jullie 

enkel 5€ meenemen voor het eten en jullie cadeautje! Doe ook je scoutshemd en das aan! 

 

Dan kunnen we ook al is verder kijken naar wat er ons allemaal te wachten staat met de jonggivers in 

2023! Eerst zijn er de vergaderingen in januari met vervangleiding want de leiding heeft dan zelf 

examens... Maar dit is jullie perfecte kans om is wat andere leiding te hebben die misschien veel 

leukere spelletjes verzint dan de echte leiding… Wat later in 2023 is het dan ook nog tijd voor 2 

weekends! Deze keer geen groepsweekend (yesss geen vervelende kapoenen     ) maar een super 

fijn jonggiverweekend. De weekends met de jonggivers zijn altijd super fijn (Vraag dat maar is aan de 

andere leden Noor     ). En dan, als allerlaatste afsluiten van het o zo perfecte scoutsjaar is er ook 

nog het kamp. Op deze 12 daagse gaan we de gekste dingen doen en gaan jullie het meeste plezier 

beleven dat jullie ooit al in jullie leven hebben gehad!! De eerstejaars die dit nog niet weten moeten 

maar is vragen aan een oudere jonggiver hoe leuk een tentenkamp eigenlijk wel niet is.  

 

Groetjes, nog veel succes met de examens en tot vrijdag! 

Caspi, Jean, Matti en Kobe 
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Agenda: 

Vrijdag 16/12: Kerstfeestje op het rakkersveld van 19u-22u. Wat neem je mee? 

- Een Cadeau ter waarde van 5 euro. Op het einde van de avond heeft zo iedereen een cadeau 

- 5 euro voor het eten 

- Je scoutshemd pico bello in orde + Das 

In de kerstvakantie zijn geen vergaderingen 

Zondag 8/01/2023: nieuwjaarsvergadering op het rakkersveld van 14u-17u30   



 

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 givertjesssss, 

 

Laat me beginnen met iedereen nog eens succes te wensen met de examens!! Wij denken aan jullie 

en duimen mee voor een goed resultaat te halen in die toch wel moeilijke en vermoeide periode. 

Het is natuurlijk kerst dus als je even geen zin meer hebt in leren en je een beetje sad bent, kan je 

altijd een kerstboom gaan kopen of maken en deze versieren, dat helpt altijd!! Ik heb mijne alvast 

hier onder gezet. 

 

 

 

 

Mooi toch!!  

Uiteraard zorgen wij elk weekend voor de nodige ontspanning, zoals een dropping, waar het bij de 

ene groep wel iets beter ging dan bij de andere    

Vorige vrijdag hebben we dan onze jaarlijkse schaats sessie gehad, deze was zeer leuk en gezellig, 

voor de een ging het misschien wat vlotter dan het leren, voor de ander misschien even slecht, maar 

we hebben ons geamuseerd en dat is het belangrijkste!! 

Deze vrijdag sluiten we 2022 af met een gezellig kerstfeest! Dit jaar is echt voorbijgevlogen, ma das 

gewoon omdat wij ons altijd zo goed amuseren op de scouts natuurlijk      

Het is natuurlijk niet zomaar een feestje, dit is een feest waar je een willekeurig cadeau krijgt van 

iemand van je mede givers, en dit wordt op een speelse wijze verdeeld. Naast het verdelen van 

cadeaus zijn er uiteraard nog andere activiteiten waardoor we ons zeker niet gaan vervelen. 

Een feest zonder eten, dat kan niet! Dus wees gerust, wij voorzien eten voor iedereen, dus je hoeft 

thuis niks meer te eten voor je naar de scouts komt 

Wat neem je mee? 

- Een cadeau ter waarde van 5 euro 

- 5 euro voor het eten  

- Fancy chique kleding, zodat we het jaar afsluiten in stijl  

Zo dat was het dan weer!! 

Tot vrijdag!!  

Groetjes, de giverleiding!!  
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Agenda: 

Vrijdag 16/12: Kerstfeestje op het rakkersveld van 19u-22u. Wat neem je mee? 

- Een cadeau ter waarde van 5 euro 

- 5 euro voor het eten  

- Fancy chique kleding, zodat we het jaar afsluiten in stijl  

Geen vergaderingen in de kerstvakantie 

We zien jullie terug op zondag 8/01/2023: Gewone vergadering op het rakkersveld van 14u-17:30. 

 

  



 

Jin     jinleiding@krikobea.be 

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

 

 

Yow Jinners 

 

Voor degene die nu momenteel met de examens bezig zijn, heeeeeeelll veel 

succes. Ik heb het zelf ook nodig want ik heb maandag het meest geliefde vak: 

Wiskunde. Super tof om zo een heel weekend achter uw boeken te zitten en 

oefeningen te maken terwijl ge eigenlijk gewoon kunt chillen ma nee.  

Voor al degene die binnenkort pas examens hebben, ook super veel succes 

because you are going to need it HAHA.  

 

Het schaatsen van Vrijdag was koud maar wel ongelofelijk tof, ik heb ervan 

genoten en hierbij sluit ik de discussie van Fanta af, of het nu kinderachtig is, 

lekker of niet, kraantjeswater van de WC op de schaatsbaan is Top Tier. Sorry 

maar zo is het gewoon. En bovendien Fanta is gewoon lekker, niet super lekker 

maar gewoon lekker.  

In dit wiskunde-weekend waren er 2 grote verassingen voor mij:  

 

1. Linda heeft haar theorie gehaald voor haar rijbewijs. Wat dus betekent 

dat Hoeleden Squad regelmatig mag gaan opletten voor onze geliefde 

Lena. Geef liefst een seintje in de groep wanneer je in de auto stapt, dan 

weten wij wanneer we NIET naar buiten moeten gaan ; )  

 

2. DE SCOUTS STOND NIET OP DE KERSTMARKT dit weekend: wtf, ik ben 

helemaal van Hoeleden naar Tienen gereden voor de scouts te sponseren 

door een beke geld uit te geven maar zo een grote anticlimax heb ik nog 

nooit gehad. Dus moest ik het maar met Claude en de fietsbond doen, zij 

waren daar wel haha.  
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Bon, ik ga verder doen met Rationele Functies. 

Ciao en tot Vrijdag ( beter iedereen komt nog is) 

Leuke Vink 

 

AGENDA: 

Maandag 12 december 2022: Wiskunde examen voor Gust : ( 

Vrijdag 16 december 2022: KERSTFEEEEEEEEEEESSSSTTTTTTTT : ) Van 18u tot 

23u bij Sara thuis. Het kerstfeestje kost 5 euro (voor het eten enzo). Zoals op 

voorhand afgesproken voorzie je ook een cadeautje (voor je secret santa) van 5 

euro.  

Thema is cosy: doe jullie meest cosy kleren aan (pyjama, fleece broek en pull, 

ofzo). Gewoon zorgen dat je zeer comfy zit in je cosy kleren. 

Van vrijdag 16 december tot Zondag 18 december: De scouts staat op de 

kerstmarkt (niet het weekend ervoor @gust). Jullie mogen ons altijd komen 

sponsoren als jullie je vervelen     

Zondag 8 Januari 2023:  eerste vergadering van het jaar, Jullie worden 

verwacht vervangleiding te zijn. Meer info zullen we jullie persoonlijk 

meedelen. 

 

 

 

 

 


