
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 13/02/2023 – 27/02/2023, 57ste jaargang, nr. 11 
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 

Het Laatste Avondmaal nagemaakt door de jin en welpen 



 

    Activiteitenkalender (* onder voorbehoud) 

24-26 februari Welpenweekend 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 

5-7 mei Jonggiverweekend Geheim 

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 

14 februari Baloe Leiding 

14 februari Casper Leiding 

18 februari Emiel Van Veldhoven Kapoen 

18 februari Ines El Haouari Welp 

18 februari Ellis Van Eeckhout Jonggiver 

23 februari Amber Calders Jonggiver 

4 maart Eloïse Latteur Jonggiver 

5 maart Mathis Latteur Welp 

6 maart Casper Wispenninckx Welp 

14 maart Siebe Crispeyn 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 

 

Hallo iedereen, 

Nu alle leiding terug is kunnen we weer volop doorgaan met onze activiteiten. Want ook in het 

tweede semester van het scoutsjaar komen er weer leuke activiteiten aan. Zo zullen er nog enkele 

weekends doorgaan. Meer info in de takberichten of in één van de volgende rommelpotten. 

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 4 wandelafstanden voorzien: 11, 15, 20 en 25km 

- Prijs: 5 euro/persoon 

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

- Waar? De schakel (Withuisstraat 22, 3300 Tienen) 

Meer informatie nodig? Dan kan je de groepsploeg contacteren. 

Restaurantdagen 

Zoals elk jaar organiseren we dit jaar ook weer onze fantastische restaurantdagen. Heb je zin om 

lekker te eten, hou dan zeker 18 en/of 19 maart vrij in jullie agenda. Meer info volgt in de volgende 

rommelpotten. 

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 beste kapoenen 

We hebben van deze week geleerd dat jullie allemaal perfect zouden zijn om in de boerderij te 

werken. En dat jullie alle dieren van de boerderij kennen en zeer goed kunnen na doen. Hier is een 

leuke foto om jullie te laten herinneren wat voor een leuke dag het zondag weer was.  

Ik heb ook zeer goed nieuws voor jullie want volgende week zijn wij er allemaal weer!!! Dit wilt 

zeggen dat niet alleen Nala, Gigi, Toto en Petro maar ook zelfs Kora!! Om dit te vieren zullen wij 

volgende vergadering echt knallen. 

Agenda 

- 26 februari gewone vergadering 

- 5 maart gewone vergadering 

- 18 – 19 maart Kriko- bea kookt over 
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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 

 

 

Dag liefste welpjes 

Afgelopen weekjes waren weer superleuk! Maar wacht maar voor wat er nog komen moet; nu de 

vervangleiding weg is en de leuke leiding weer elk weekend aanwezig kan zijn, gaat de pret weer van 

start. Afgelopen week beslisten we wie er het slimste was, helaas werd er valsgespeeld en heeft 

team Tabaqui ten onrechte verloren. Gelukkig was dat wel het team dat het meeste plezier had! 

Maar ook moeten we de verdienstelijke poging van team Chikai niet vergeten waarderen. Ook team 

Mao heeft zeker zijn best gedaan.  

Komende weken komen er nog leuke activiteiten aan, zeker komende zondag wordt een knaller!  

Maar ook het weekend dat de week erna volgt zal onbeduidend spectaculair zijn! Haal de 

praalwagens al maar uit de schuur, want wij gaan op carnavalweekend!  

Al zeven jaar probeert leider Baloe al de prijs van prins carnaval op zich te nemen, 

maar helaas zijn zijn grappen en grollen nog niet op het juiste niveau. Gelukkig kan 

Tabaqui Baloe hiermee helpen, want zoals jullie weten is Tabaqui zeer grappig. 

Maar ook Tabaqui kan niet alles en hij heeft jullie hulp nodig om van Baloe een 

echte prins carnaval te maken. Bereid dus allemaal jullie beste mopjes en beste 

grapjes voor om er een geweldig weekend van te maken, kies een leuk kostuum of 

knutsel een leuk kostuum om ook kans te maken op de titel van prins carnaval 

vooraleer Baloe ermee aan de haal gaat. 

PRAKTISCH INFO WELPENWEEKEND: 

Start: We spreken af om 19u aan het Houtemveld om te carpoolen naar de weekendplaats OF om 

20u aan de lokalen van Donk. Opmerking: de leden moeten avond gegeten hebben, er wordt geen 

eten meer voorzien die avond op de weekendplaats.  

Eind: Het weekend eindigt om 11u en de leden worden opgehaald op de weekendplaats.  

Locatie: Het weekend gaat door in de lokalen van scouts Donk, Korpse straat 20, 3540 Herk-De-Stad  

Prijs: de weekendprijs bedraagt 30 euro, dit bedrag mag overgeschreven worden op het 

rekeningnummer BE52 7340 1041 7809.  

Inschrijven: Inschrijven kan via dit formulier: https://forms.gle/z45g2XABZrbPBkFL8  

Medische fiche: Het is verplicht om voor het weekend de medische fiche in orde te brengen. Dit 

gebeurt digitaal. Meer info: https://www.krikobea.be/info/medische-fiche/  
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Meenemen: 

• Kids ID (afgeven aan leiding bij 
aankomst) 

• Eventuele medicatie (afgeven aan 
leiding bij aankomst) 

• Matje, slaapzak, kussen, knuffel  

• Drinkbus 

• Warme kleren om mee buiten te spelen 

• Regenjas 

• Carnaval verkleedkleren 
 

 

Adieu  

De welpenleiding  

Agenda: 

Zondag 19 februari: gewone vergadering van 14u tot 17u30 op het rakkersveld. 

Vrijdag 24 tot zondag 26 februari: welpenweekend, meer info hierboven.  

 

 

  



 

 

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 

 

  

 
Geachte jonggivers 
 
Deze zondag waren we met weinig maar de liefde was groot! Valentijn vieren met z’n allen was een 
ervaring die we nooit meer zullen vergeten!!!  
We hebben samen gevierd, gehuild, liefde gegeven, getrouwd en gescheiden maar we zouden het zo 
opnieuw doen!  
 

Het liefdesfeest mag dan wel voorbij zijn maar het volgende staat al voor de deur: CARNAVAL                   
Dus zoek je mooiste, gekste, grappigste, … outfit in jouw kleerkas!!! Verras ons met jouw kostuum! 
Wie weet krijgt de beste outfit wel een beloning in zijn of haar of jullie voordeel!  
 
Met heel veel liefde <3 
Casper, Janne, Kobe en Mathias  
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Planning:  
 

• 19/02:  Carnaval vergadering 

• 05/03:  gewone vergadering 
 

• 25/02: STAMDROPING!!! Dit gaat door op zaterdag en niet op zondag!!! Jullie worden om 
17u30 aan O.C. De Schakel verwacht, in de Withuisstraat 22, 3300 Tienen!!! Jullie moeten 
hiervoor 2 euro meenemen en stapschoenen. Kledij bepalen aan de hand van het weer.  
 

• Het weekend 03-05/03: het weekend van drie tot vijf maart gaat niet meer door! Dit wordt 
een gewone vergadering op zondag 05/03! Het weekend zal verplaats worden naar het 
weekend van vijf tot zeven mei. Het volgende weekend is dus het weekend van 31 maart tot 
twee april!  

 
 
 
 
 

  



 

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!! 

Even throwback naar onze stockmarket vergadering!! Wat was me dat allemaal, zo spannend… Jullie 

hebben jullie supergoed geïnvesteerd in de bitcoins, want wat hebben jullie veel geld verdiend zeg! 

Duizenden euro’s, allemaal voor jullie… wat gaan jullie met al dat geld doen??  

Hier wat opties: 

- Elke dag naar de McDo gaan! 

- Op vakantie gaan naar Barbados!! 

- Al jullie leerkrachten omkopen voor goede punten!! 

- Play Station 5 kopen 

- Heel veel colaatjes kopen op fuifjes 

- … enzovoort 

Maar niet te vergeten: niet iedereen heeft goede winst gemaakt op de beurs… zo maakten Jack en 

Danny de fout om samen te werken en werd hun winst gehalveerd…  

SO kids remember: never share your moneyzzzz… 

Bon, genoeg gelachen.  

Bovendien is het bijna Valentijn! We wensen jullie allemaal veel plezier met jullie liefjes       

Deze tijd van het jaar is het zeer koud, dus is het binnenkort weer tijd om te bewegen zodat we het 

weer lekker heet krijgen, woohoow -_-… nee nee mopje, wij zijn super excited!!! Over welk 

bewegingsevent gaat het hier eigenlijk?? 

We hebben het hier over de stamdropping natuurlijk!!!  

Jullie worden zaterdag 24 februari verwacht aan de Schakel (Withuisstraat 22, 3300 Tienen) om 

18u15 zodat we kunnen vertrekken om 18u30, neem jullie gsm mee zodat jullie jullie ouders kunnen 

bellen als de dropping eindigt.  

Neem ook zeker 2 euro mee, want na het wandelen krijgen jullie ook weer frietjes!! 

 

Ziezo, dat was het dan weer.  

Veel lieve groetjes,  

Jullie lieftallige leiding. 

 

AGENDA: 

19 februari: Gewone superleuke vergadering met jullie lieftallige leiding. 

25 februari: Stamdropping met jullie lieftallige leiding. 

5 maart: Gewone superleuke vergadering met jullie lieftallige leiding. 

10-12 maart: 3dejaarsweekend! Verdere info volgt.   
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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 

 

 

Jooow Jinners 

Ik hoop dat alle examens goed zijn verlopen en dat Emi snel terug komt! Jullie dachten dat het leiding 

zijn van die stinkende kapoenen, rottende welpen en vieze jonggivers voorbij was maar neen haha 

we mogen voor de rest van het jaar ( dat blijkbaar niet meer zo lang duurt) leiding zijn voor onszelf, 

dat is het toppunt van leiding zijn. De vergadering van 12 feb. moest ik leiding zijn van de coolste Jin 

en vond dat heel tof. Op het prachtige kunst-spel met de 2 teams: Niet Sarah en Wel Sarah, na was ik 

er wel van verbaasd hoe de meerderheid zich niet kan optrekken aan een baar.  

 

Los van dat blijven we allemaal toch de prachtige dominantie uitstralen tegenover de anderen takken 

hehe. Het is ook niet moeilijk om de beste tak te zijn. Dat gezegd kunnen we ook zeggen dat de 

welpenleiding niet kan keuren. Hierbij vraag ik aan de afwezigen van de vergadering van 12/02 om 2 

fotos te keuren. Om zo definitief te bepalen wie het spel gewonnen heeft. Even kleine context, de 

“grote” groep werd in 2 groepen gedeeld (Niet Sarah en Wel Sarah) en zij moesten daarna even 

overleggen welk schilderij ze willen nabootsen. Elke groep moest spelletjes tegen elkaar spelen, vb. 

ninja, touwtje-trek, Amerikaanse bal…. Wie een spelletje won kreeg 1 punt en de andere geen. 1 

punt = 15 seconden. Wie dus het meeste had gewonnen kreeg dus ook de meeste tijd om nadien in 

het Maddie of op het veld materiaal te verzamel om zo hun schilderij te perfectioneren. Wie op het 

einde het mooiste schilderij had, won. Nu is het aan jullie ( Jorun en Emi) om te kiezen welke het 

beste is. 

 

Wel Sarah:  

 

 

(kijk naar het detail van Jezus en het laatste avondmaal), zoek het echte schilderij zelf maar op dit mag 

niet gepubliceerd worden door copy right wetgeving 
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Niet Sarah: 

 

Het origineel schilderij kunnen jullie hierboven bezichtingen, de namaak kunnen jullie zelf 

bewonderen op het internet door copy right reden mag dit niet weergegeven worden. Nu is het aan jullie om te kiezen 

welke jullie het beste vinden. 

Veel beterschap aan de zieken en adios 

 

Gust 

 

Agenda: 

Zondag 19 Februari 2023: Gewone ongewone vergadering met Andy van 14u00 tot 17u30. 

Zaterdag 25 Februari 2023: Het is stamdropping!! We spreken af om 16u45 aan de schakel. We gaan 

25 km stappen dus doe jullie stapschoentjes al maar aan en voorzie warme kledij. Je moet nog geen 

avond gegeten hebben!!! Wat we gaan eten komen jullie nog te weten. 

3 tot 5 Maart 2023: Weekend woep woop. We spreken af om 19u op houtemveld. Het weekend is 

gedaan om 13u30. Schrijf jullie in door een gedichtje te mailen naar Jinleiding@krikobea.be. Vermeld 

in het gedicht ook belangrijke info zoals allergenen. Wij kijken er naar uit! 
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