
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 31/01/2023 – 13/02/2023, 57ste jaargang, nr. 10 
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 givers gingen vorige zondag iets drinken in Hakendover. 



 

    Activiteitenkalender (* onder voorbehoud) 

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 

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 

31 januari Louis Nicleas Giver 

8 februari Daniel Van Hemelryck Giver 

10 februari Lucille Massart Welp 

10 februari Axelle Defranc Giver 

12 februari Janne Leiding 

14 februari Baloe Leiding 

14 februari Casper Leiding 

18 februari Emiel Van Veldhoven Kapeon 

18 februari Ines El Haoari 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 allemaal, 

 

De eerste maand van het 2023 zit er al op. Dat wil natuurlijk niet alleen zeggen dat februari begint, 

maar ook dat de (meeste) leiding klaar zijn met hun examens. Dat wilt dus zeggen dat alle leiding 

deze zondag opnieuw aanwezig is en we afscheid moeten nemen van de vervangleiding. We willen 

hun graag bedanken om het toch mogelijk te maken dat de scouts tijdens de examenperiode van de 

leiding toch kan doorgaan. 

Nieuwjaarsreceptie 

Bij het nieuwe jaar hoort vanzelfsprekend ook een nieuwjaarsreceptie. Op 5 februari 2023 

organiseren wij opnieuw onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 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 om 16u (de vergadering eindigt dus vroeger). Voor de leden begint de vergadering zoals 

gewoonlijk om 14u. 

Stamdropping 

Zoals ieder jaar organiseert de stam de jaarlijkse stamdropping, heb je zin om eens een stevige 

avondwandeling te ondernemen dan is deze dropping de ideale gelegenheid. Dit jaar zal deze 

plaatsvinden op 25 februari. 

- Er worden 2 wandelafstanden voorzien; 14km en 25km. 

- Prijs: 5€/pp 

- Het 1e moment dat er mensen afgezet worden is 17u 

- Waar? De Schakel 

Voor meer info kan je steeds contact opnemen met de groepsploeg. 

 

Vriendelijke scoutsgroeten, 

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 

Wij zijn super blij dat wij jullie blije gezichtjes elke week opnieuw zien. Elke week spelen we 

leuke spelletjes op het rakkersveld! En het belangrijkste: MEEDOEN EN PLEZIER HEBBEN IS 

BELANGRIJKER DAN WINNEN! (maar winnen is natuurlijk ook wel leuk     ) Daarom doen we 

toch altijd heel fel ons best om te winnen! (soms speelt Petro zelfs een beetje vals om toch te 

kunnen winnen, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling    ) Daarom mogen jullie nu helpen 

om Petro van het begin tot einde van het doolhof te helpen, en dit zonder vals te spelen. 

Succes! 

 

Goed gedaan! 

Wij zien jullie graag terug op de nieuwjaarsreceptie! 

Groetjes,  

Jullie leiding!!!! 
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AGENDA: 

5 februari: gewone vergadering + nieuwjaarsreceptie (meer info in het algemeen bericht) 

12 februari: gewone vergadering 

19 februari: gewone 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 welpjes 

Als er iemand de beste is in het piramidespel, dan is het zeker wel een welp! En dat hebben jullie 

vorige week duidelijk bewezen. Aangezien iedereen van die geweldige talenten heeft, was het een 

strijd vol zweet, bloed en tranen (zonder het bloed en de tranen dan).  

Nu dat de zomer al ver weg in ons geheugen ligt en het volop winter is, is het buiten extra koud. 

Maar wij laten ons niet doen door de kou daarom hierbij enkele tips om niet te bevriezen op 

zondagen: 

 

• Zoveel mogelijk truien over elkaar aandoen 

• Stiekem warme chocomelk meenemen in je drinkbus 

• Dikke handschoenen en je mooiste muts aandoen 

• Je als een mummie inwikkelen in fleece-dekentjes 

• Kei hard meespelen, want door te bewegen blijf je warm 

 

Met deze tips hopen we jullie allemaal terug te zien op de volgende vergadering, want afsluiten doen 

we met goed nieuws: Volgende vergadering is alle leiding EINDELIJK terug! 

Tot zondag! 

De welpenleiding 

Agenda: 

• Zondag 5 februari: Nieuwjaarsreceptie, meer info in het algemene bericht. 

• Zondag 12 februari: gewone vergadering van 14u tot 17u30 op het rakkersveld 

• 24 tot 26 februari: WELPENWEEKEND! Zet de datum alvast in jullie agenda, meer info volgt in 

de volgende rommelpot. 
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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 

 

  

 

Heeeey Jonggivers, 

 

Aan alle verhalen te horen heeft de vervangleiding jullie een paar leuke weken bezorgd! Maar 

natuurlijk hebben jullie de echte leiding ook heel hard gemist. En wij jullie ook! Nu onze examens 

eindelijk gedaan zijn, JOEPIE, kunnen we weer met jullie gekke zondagnamiddagen beleven. Gelukkig 

is het deze zondag al meteen Nieuwjaarsreceptie, wat betekent 

veel eten en drinken!  

 

 

Vorige week speelden we nog een gigantische levensweg 

met allemaal gekke opdrachten. En sloten af een rugby 

samen met alle takken. En natuurlijk kon een foto van Tuur 

en zijn hoop snippers niet. Ondanks zijn goed poging is het 

niet zo moeilijk om hem te vinden. Als je hem niet vindt, zou 

ik een afspraak bij de oogarts overwegen.  

 

 

 

Binnenkort is het ook valentijnvergadering, haal dan zeker de beste gentleman en gentlewoman in je 

boven en neem je beste versiertechnieken mee. Zo vind je misschien wel de liefde van je leven, of niet 

:) 

 

Tot zondag! 

Vele groetjes, 

Casper, Janne, Kobe en Mathias 

 

 

Agenda 

Zondag 5 februari: Nieuwjaarsreceptie, meer info in het balgemeen bericht 

Zondag 12 februari: Valentijnvergadering op het Rakkersveld van 14u tot 17u30  
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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 Givertjessss 

 

Zo zo, nu dat alle leiding klaar is met hun examens, en terug herenigt zijn als leiding, ze we er weer 

klaar voor om er een lap op te geven en er verder een spetterend jaar van te maken. 

Er was sneeuw, in België, maakt da mee :oo. En van deze 1’s in a year time experience hebben we 

dan ook zonder twijfel gebruik van gemaakt. Niets beter dan een WinterWonderWandeling op een 

zondag namiddag met een sneeuwballengevecht, sneeuw engelen maken, een wel heel fris duikje 

maken en natuurlijk niet te vergeten een lekkere warme chocomelk drinken op de koste van de 

scouts!! Hieronder nog wat leuke sfeerbeelden van onze WWW: 

  

 

Vorige vergadering was wat anders, iets ongewoon, want gewoon is maar gewoon. Het was…. 

BALKENVERGADERING!! En nee we waren geen ezels in de weide, het waren spelletjes me een twist, 

namelijk een balk! Sommige met een iets wat grotere balk dan de ander, maar je weet wat ze zeggen 

eh, ne grote balk voor een spel, is ne…….    . 

Zo dat was het dan weer voor deze rommelpot! Lees zeker de agenda want er staan een paar 

belangrijke datums in!! 

Tot volgende week!! 
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Agenda: 

Zondag 5/02: Levendige vergadering om 14u en NIEUWJAARSRECEPTIE, meer info in het algemeen 

bericht. 

Zondag 12/02: gewone vergadering op het rakkersveld van 14u- 17:30 op het rakkersveld. 

Zondag 19/02: gewone vergadering op het rakkersveld van 14u- 17:30 op het rakkersveld. 

Zaterdag 25/02: SES: Stamdropping. Meer info volgt nog. 

 

10- 12 Maart: Derdejaarsweekend: Meer info volgt nog. 

 

  



 

Jin     jinleiding@krikobea.be 

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

 

 

Beste, leukste, allerliefste Jinnertjes  

Nog 1 weekje aftellen en we hebben eindelijk nog is een gewone verandering met ons allemaal want 

dat leiding zijn is toch niet zo evident hoor… Ik vond het wel heel leuk maar ik kijk er toch naar uit om 

nog wat tijd door te brengen met jullie hihi☺ 

 

Niet alleen zullen we volgende week weer eeen gewone vergadering hebben maar Andries en Jorun 

zullen er (normaal) ook weer bij zijn, wat hebben we ze toch oh zo gemist… 

 

Even een toepasselijke meme ->  

 

 (Willie en Sara want de rest heeft jullie niet 

gemist x)  

 

Ik zat laast op tik tok en kwam een pagina tegen met allemaal leuke moppen en ik dacht waarom 

deel ik dit niet met mijn allerleukste medeleden (*geslijm*)? Jullie hebben er waarschijnlijk nog nooit 

van gehoord… (als je ze kent, doe je alsof je ze niet kent dankuwel)  

 

- Heb je al gehoord van de chagrijnige koe?  

• Nee?  
- Hij was niet in de moeeeeeed  

 

 

- Klop klop 

• Wie is daar?  
- Onderbrekende zeehond 

• Onderbreken? 
- Oowwh! 
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- Hoe noem je een Marrokaanse vis die het te bond maakt?  
- Hayek  

 

 

Laatste is echt een banger (al zeg ik het)  

 

- Waarom maken slechte boeren goede DJ’s?  

Omdat ze goede biet’n hebben      

 

Dat was het dan weer voor deze rommelpot knapperds!!!  

Veel liefs  

Lena xxx 

 

Agenda: 

Zondag 5 feb: gewone vergadering van 14u tot 17u30 + nieuwjaarsreceptie!!! Meer info 

hierover in algemeen bericht. 

Zondag 12 feb: gewone maar toch niet zo gewone vergadering van 14u tot 17u30. 

Zondag 19 feb: gewone maar toch niet zo gewone vergadering van 14u tot 17u30. 

Zaterdag 25 feb: Stamdropping!! We gaan wandelen. Meer info volgt. Maar hou uw agenda 

zeker vrij vanaf 17u. 

 

 


