
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 03/01/2023 – 16/01/2023, 57ste jaargang, nr. 8 
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 leiding wenst jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar! 



 

    Activiteitenkalender (* onder voorbehoud) 

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 

4 januari Wiebe Cluysen Welp 

5 januari Jeroom Dehaes Welp 

13 januari Ayla Hindrickx Jonggiver 

18 januari Quinn Lambrechts Jonggiver 

19 januari Nora Willekens Welp 

21 januari Andries Declerck Jin 

22 januari Paula Hendrickx Kapoen 

   

   

   

   

   
  



 

 

 

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, 

 

Zoals ieder jaar starten wij de eerste rommelpot van het nieuwe jaar met een nieuwjaarsboodschap: 

Onze beste wensen voor 2023! Ondertussen zijn we halfweg het nieuwe scoutsjaar en kunnen we 

beginnen aftellen naar het scoutskamp van de zomer. Om het nieuwe jaar te vieren organiseren we 

ook dit jaar een nieuwjaarsreceptie. 

Voor veel leiding is januari een drukke periode met veel examens, we wensen hun dan ook veel 

succes met de examens! Dit wilt ook zeggen dat er zondag ook vervangleiding zal zijn. Heb je toch 

een vraag voor de takleiding dan kan je hun nog steeds bereiken via hun mailadres (of telefonisch).  

Afsluitend willen we nog iedereen bedanken die is langs geweest bij ons standje op de kerstmarkt.  

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.  

 

Wij klinken alvast op een goede start van 2023, 

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 allemaal! 

GELUKKIG NIEUWJAAR!! 

Hopelijk hebben jullie veel cadeautjes gekregen van de kerstman, en hebben jullie heeeeeel veel 

gegeten MIAM.  

Jullie leiding heeft jullie gemist tijdens de feestdagen, maar helaas zullen de meeste van ons nog een 

eindje afwezig blijven. Want terwijl jullie je zot zullen amuseren op de scouts, zullen wij aan onze 

bureau moeten studeren voor de examens. Maar geen getreur, wij zorgen voor de leukste 

vervangleiding. Misschien zullen er zelfs bekende gezichten komen meespelen!  

Jullie vakantie is misschien al bijna gedaan, maar op de nieuwjaarsreceptie van de scouts kunnen we 

allemaal nog eens samen het nieuwe jaar vieren met lekkere drankjes en hapjes. Maar meer info 

hierover zullen we later nog  vermelden.  

Dus haal je bottinnen al maar terug uit de kast. Haal je dikke jas en je super mooie scoutskleren van 

de haak en bereid je al maar voor op het super-mega-toffe-coole-nieuwe scoutsjaar want we vliegen 

er weer in!  

Petro zal jullie zondag met open armen ontvangen!  

Nala, Kora, Toto en Gigi zullen jullie nog een maandje hard missen en kunnen niet wachten om jullie 

terug te zien.  

Geniet van jullie vakantie!!!  

Daaaaag, 

Agenda: 

08/01: gewone vergadering op het rakkersveld van 14u tot 17u30 

15/01: gewone vergadering op het rakkersveld van 14u tot 17u30 

22/01: gewone vergadering op het rakkersveld van 14u tot 17u30 
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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 Welpen 

Eerst en vooral EEN GELUKKIG NIEUWJAAR! Hopelijk hebben jullie goed gefeest, veel gegeten en vooral 

pas laat mogen gaan slapen.  

Het is alweer een lange tijd geleden dat we elkaar hebben gezien… gelukkig hebben jullie nu vakantie 

en kunnen jullie volledig uitrusten voor de volgende scoutsvergaderingen. Want de vergaderingen 

die volgen zijn er weer wat specialere: vergadering met vervangleiding! Oh neee, ik hoor jullie al 

stressen en afvragen waarom dit nu weer!? Maar de leiding heeft helaas examens en wij zitten nu 

achter onze bureau te studeren. Geen stress want de zondagen zullen ongetwijfeld even leuk blijven 

en wij zijn weer heel snel terug! 

Bij het nieuwejaar horen natuurlijk ook goede voornemens, de leiding heeft er alvast een paar 

gemaakt. Jullie kunnen ze hieronder ontdekken! 

 

 

 

Tot gauw! 

Baloe, Chikai, Kaa, Mao en Tabaqui  
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Agenda: 

• Zondag 8 januari: nieuwjaarsvergadering van 14u tot 17u30 op het rakkersveld  

• Zondag 15 januari: vergadering van 14u tot 17u30 op het rakkersveld 

• Zondag 5 februari: nieuwjaarsreceptie, schrijf de datum zeker in je agenda. Meer info 

volgt! 

 

  



 

 

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 

 

  

 

Rommelpot 03/01/2023 
 
Hela jonggivers!!!  
 
Eerst en vooral GELUKKIG NIEUWJAAR! Hopelijk hebben jullie het jaar met een knal 
kunnen inzetten! (Geen vuurwerk want dat mag niet)  
 

Wij gaan het begin van het jaar nog beter maken met kei goed nieuws: deze zondag 
08/01/2023 begint het scoutsjaar opnieuw!!! 
Helaas komt dit gepaard met een klein beetje minder leuk nieuws, het einde van de 
kerstvakantie!:(( Wij zouden geen goede leiding zijn als we jullie hier niet op zouden 
voorbereiden! Jullie krijgen een kleine huistaak van ons mee: zoek een leuk / slim / 
grappig raadsel tegen zondag. Schrijf dit op een stuk papier neer zodat je het zelf niet 
vergeet!;) 

 
Scouteske groeten 
De jonggiverleiding 
 
 
Agenda 

 
Zondag 15/01: normale vergadering (met special guests) 
Zondag 22/01: normale vergadering (met special guests) 
Zondag 29/01: geen normale vergadering (met special guest) 
Zondag 05/01: nieuwjaarsreceptie 
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PS: hier is een random afbeelding  van een         

 
 
 
 
  
 
 

 

 

  



 

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 liefste givertjes!! 

Allereerst vrolijk kerstfeest (ik weet het dat is wat te laat) en een gelukkig 

nieuwjaar!! We hopen dat jullie fantastisch hebben gevierd met flinke 

dosis oven appekes en kidibull!!! 

Voor de rest hopen we nog dat jullie goede examens hebben gemaakt, 

zodat jullie nu volop kunnen genieten van jullie welverdiende 

kerstvakantie. 

MAAR die kerstvakantie is al bijna gedaan!! En dat betekent: bijna terug 

scouts op zondag!!!! Woohoow!!! 

In januari zal 2/3 van jullie leiding er nog hetzelfde uitzien, maar de rest 

bestaat namelijk uit special guests…. 

Wie oh wie wordt jullie vervangleiding??? Hier enkele mogelijkheden 

Niels De Stadsbader: een realistische gok, of is dit er over over 

over over…. 
 

Of misschien de vorige paus, want wat doet die anders nog met 
zijn leven… (tip: niet zoveel meer) 

Bon, genoeg gegokt. 

Ik wens jullie veel plezier met de special guests in januari!! Die gaan 

dat sowieso keigoed doen en dat wordt super exciting. 

 
 
Adios amigos!! Lieve groetjes van jullie lieftallige leiding (in mijn 

geval: educatieve groetjes uit mijn blokgrot!) 

DOEI 
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Agenda: 

- 8 januari: Gewone vergadering van 14u tot 17u30 op het rakkersveld 

- 15 januari: Gewone vergadering van 14u tot 17u30 op het rakkersveld 

- 22 januari: Gewone vergadering van 14u tot 17u30 op het rakkersveld 
  



 

Jin     jinleiding@krikobea.be 

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

 

 

Hallokes,  

Alles goed met iedereen? De kerstdagen goed overleefd? Hopelijk heeft iedereen leuke cadeautjes 

gekregen. Het leek me leuk aangezien ik me bedacht dat dit de laatste rommelpot is van 2022 dat het 

tijd is voor een korte samenvatting van wat we dit jaar allemaal al deden.  

Laten we beginnen met september: 

1. De gekke Thaise bruiloft met picky pick eten 

2. De ontknoping van het programma “wie wordt jouw leiding voor het jaar”   

3. We speelde ook nog eens goede spelletjes waarvan de winnaar meestal onbekend bleef 

Hierna kwam Oktober al aangevlogen:  

1. Onze uitstap naar BENEO, even dat doen we niet meer een hele dag op een parking staan 

ook al kregen we gratis eten ZO SAAAAAAIIIIII. (buiten dat er een knappe jongen was met 

krulletjes, oproepje wie deze jongen kent laat het mij weten)  

2. Schilderen voor de Halloweenfuif, ja en ik weet nu hoe ik een datum juist op zo’n plaat moet 

schilderen.  

3. Het hoogtepunt van oktober onze eigen gefabriceerde Halloweenfuif, waardoor ik een goede 

verkoudheid heb opgelopen      

Zo kwamen we al aan november:  

1. We stonden al eens mee in leiding en zijn helemaal voorbereid voor januari 

2. Onze enige echte leefweek vond ook plaats in deze maand, waar slaap en vermoeidheid 

samenkwamen, de wii geen 5 seconde afstond, school bijzaak was, zwemmen de top 

activiteit was -> we moesten toch een beetje proper naar school kunnen gaan en “komen 

eten” voor ophef zorgde  

3. Oh voor ik het vergeet gingen we ook op groepsweekend waar we echte straaljagers maakte 

die gelukkig niet in de tomatensaus zijn beland.  

Zo komen we al bij december aan:  

1. Jullie deden een activiteit samen met de leiding verder heb ik geen details aangezien ik ziek 

was.  

2. Jullie gingen ook schaatsen in geweldige outfits waarvan ik de foto’s heb ontvangen 

aangezien ik nog steeds aan het ziek zijn was. 

3. Het hoogtepunt van december was toch wel echt ons kerstfeestje de gourmet was heerlijk, w 

ik at weer te veel raclet kaas, de pakjes waren op hoog niveau (Gust mogen wij je kak kruk 

een lenen hier thuis hebben er ook soms mensen kak problemen     ) en we aten als 

dessertje een moelleux met ijs -> mijn dag kon niet meer stuk.  

 

 

 

 

mailto:jinleiding@krikobea.be
mailto:sara.vandeput@krikobea.be
mailto:willem.reynders@krikobea.be


 

Hier eindigt ook mijn korte samenvatting maar nog niet mijn momentje of fame. Aangezien het 

vakantie is voor de meeste onder ons alvast veel succes aan de blokkende studenten heb ik toch nog 

een leuk ideetje wat we nu deze vakantie kunnen doen. Iedereen maakt wat koekjes, versierd deze 

(niet versieren zoals je met mensen zou doen Andries) en stuurt ze dan door in de whatsapp groep 

en zo kiezen we dan wie de mooiste koekjes heeft gemaakt. Zo heb ik dus ook een rede om koekjes 

te maken. Ok ik merk dus dat ik nu al een 525 woorden heb getypt dus het nu wel eens tijd is om 

mijn moment of fame af te sluiten dus bij deze:  

 

Dikke kussen en alvast een gelukkig nieuwjaar van jullie lieve gepensioneerde kapoen Marte  

PS: Oma ik weet dat jij hier in de agenda kijkt dus ook groetjes aan jou.  

Agenda: 

8 januari 2023: jullie zijn vervangleiding spannend!!!! 

15 januari 2023: Jullie zijn opnieuw vervangleiding OW GOD!!!! 

22 januari 2023: Jullie raden het nooit maar jullie zijn opnieuw vervangleiding :o 

PS: alle informatie hierover wordt via WhatsApp met jullie gedeeld. 

 

 

 


