
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 01/11/2022 – 13/11/2022, 57ste jaargang, nr. 4 
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 inschrijvingen van onze restaurantdagen blijven open zolang de voorraad strekt dus schrijf je zeker nog in!! 



 

 

    Activiteitenkalender (* onder voorbehoud) 

18-19 maart Restaurantdagen Rakkersveld 

31 maart – 2 april Kapoenenweekend Kessel-Lo 

31 maart – 2 april Jonggiverweekend Kessel-Lo 

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 

14 maart Siebe Crispeyn Welp 

16 maart Victor Robijn Kapoen 

17 maart Celeste Benne Welp 

17 maart Nette Vanherrewegen Jonggiver 

18 maart Obi Herinckx Giver 

18 maart Lies Bolen Giver 

19 maart Loes Nijs Kapoen 

21 maart Stan Bollen Welp 

24 maart Toto Leiding 

24 maart Marie Leiding 

28 maart Sara Leiding 

30 maart Maud Laeremans Jonggiver 
  



 

 

 

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, 

 

We zijn alweer 2 weken verder en ook de zomer en het goede weer zijn weeral in zicht. Wij kijken er 

alvast naar uit om met volle goesting de zon te trotseren tijdens komende vergaderingen en 

weekends. Maar eerst kunnen we jullie nog verwennen met een aantal heerlijke gerechten op onze 

jaarlijkse restaurantdagen. 

 

Kriko-Bea Kookt Over 2023 

Zaterdag 18 & zondag 19 maart is het weer zover! Dan kan je komen genieten van een overheerlijke 

maaltijd voorzien door ons! Onze restaurantdagen gaan door op het Rakkersveld (Torsinweg 12, 

Tienen), zaterdag van 17u30 tot 22u en zondag van 11u30 tot 14u. 

Bestellen kan via https://forms.gle/gYaXPftjNEK3By4k6. De betaling van de bestelling gebeurt ter 

plaatse. (bestellen kan nog zolang de google forms open blijft!) 

Kom zeker langs, wij kunnen niet wachten om jullie buikjes te vullen! 

 

Omdat ook het scoutsjaar stilaan het einde nadert wordt ons algemeen bericht helaas ook altijd een 

stukje korter… Volgende data kunnen we wel al meegeven. Zondag 9 en zondag 16 april zal er geen 

vergadering zijn wegens het paasverlof. Op zondag 30 april zal het ook geen scoutsvergadering zijn 

omdat de leiding dan een stapje in de wereld zet tijdens het leidingsweekend. 

 

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 kapoenen, 

WIJ GAAN BINNENKORT OP WEEKEND!! 

Zal ik eens verklappen waar we naartoe gaan? 

Een magische trein zal ons naar Zweinstein brengen, de school voor alle tovenaars en heksen! We 

zullen daar magische spreuken leren, op een bezem leren vliegen en zelfs de tijd terugdraaien om 

twee keer zo lang op weekend te blijven!  

Helaas zullen we niet allemaal samen kunnen blijven omdat alle schoolkinderen in 4 huizen verdeeld 

worden die elk een eigen slaap- en woonkamer zullen hebben in het kasteel.  

Hoor jij dan tot de dappere Griffoendor leerlingen? Zij die zich ridderlijk, moedig en vastberaden 

gedragen zullen één familie vormen.  

Of misschien hoor je wel meer bij Zwadderich? Bij de leerlingen die veel ambitie hebben, slim, sluw 

en vindingrijk zijn.  

Hoor je nog niet tot één van deze twee huizen? Geen probleem hoor, misschien past Huffelpuf wel 

beter bij jou. Dan ben je een harde werker, die loyaal, eerlijk en toegewijd is.  

Nog een laatste mogelijk huis is Ravenklauw! Hier horen enkel de meest intelligente leerlingen. Zij die 

met hun enkele levensjaren al de wijsheid van hun opa hebben. Zij die creatief, origineel en 

individueel zijn.  

Zal jij meekomen op weekend om je huis te ondervinden, spreuken te leren en magische drankjes te 

drinken? Ik verwacht jullie allemaal!! 

 

Hocus Pocus Pas, nu is mijn brief af 
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PRAKTISCHE INFO KAPOENENWEEKEND 

31 maart: We spreken af om 19h aan het Houtemveld om te carpoolen tot onze weekendplaats OF 

om 19h30 aan de lokalen van scouts Boven-lo. OPGELET: de leden moeten avond gegeten hebben, er 

wordt geen eten meer voorzien die avond op de weekendplaats.   

Tot 2 april: Het weekend eindigt om 11u en de leden worden opgehaald op de weekendplaats 

Locatie: Het gaat door in de lokalen van scouts Boven-lo, heidebergstraat 266, 3010 Kessel-lo 

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

rekeningnummer BE74 7340 1041 7607 met als vermelding weekend en de naam van uw kapoen. 

Inschrijven: Inschrijven kan via dit formulier: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuIot5yMUQ2lj_Q-

W_8z60Afa2Cy6MnLam9cHcT0KTY8IzBw/viewform?usp=pp_url  

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/ 

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  

• eventueel Harry Potter verkleedkleren 

 

Agenda:  

- 18- 19 maart: Kriko-Kookt over (zie algemeen bericht) 

- 19/03: geen vergadering 

- 26/03: normale vergadering 

- 31/03-02/04: Harry Potter weekend 
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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 

 

JOOOOOOW allerbeste welpen, 

Afgelopen week hebben jullie allemaal gezien dat scouts veel meer is dan alleen onze scouts en 

hebben jullie samen met een aantal andere scoutsen uit onze gouw Baloe en Bagheera geholpen het 

cadeau voor mowgli terug te vinden! Om jullie te belonen werd de scouts dan ook beloont met een 

hele hoop nieuw speelmateriaal! Volgende zondag weten we dus al waarmee dat we gaan spelen! 

Helaas zullen we deze zondag niet allemaal samen kunnen spelen op het Rakkersveld, maar niet 

getreurd! Tijdens de restaurantdagen gaat er niet alleen een groot springkasteel zijn, maar ook nog 

eens een grote schminkkoffer. Begin dus al maar na te denken in wat je geschminkt wilt worden! Als 

je het al weet mag je ons dat altijd laten weten via welpenleiding@krikobea.be dan kan de leiding al 

een beetje oefenen      .  

Gelukkig kunnen we de zondag erna terug met volle teugen genieten van een toffe activiteit, 

waarvoor we niet zomaar een thema gekozen hebben, maar uiteraard nagedacht hebben om er het 

allerbeste thema uit te kiezen! Kom allemaal als cowboy want wij gaan naar het wilde westen!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Howdy welpen, 

Gisteren heb ik te horen gekregen 

dat de Daltons opnieuw uit de 

gevangenis zijn kunnen 

ontsnappen… ondertussen hebben ze 

al meteen een bank overvallen… Ze 

zijn me deze keer elke keer te slim 

af, helpen jullie ze mee te zoeken? 

Volgens het laatste wat ik vernomen 

heb hebben ze de ING op de grote 

markt van Tienen overvallen… 

Vinden jullie daar een aanwijzing 

waar ze heen zouden kunnen 

gegaan zijn?? 

Alvast bedankt! 

Groetjes Lucky Luke 
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Agenda: 

18- 19 maart: Kriko-Kookt over (zie algemeen bericht) 

26 maart: Wilde westen vergadering: kom verkleed als cowboy en spoor mee de gebroeders Dalton 

op! (Rakkersveld 14u-17u30) 

 

 

  



 

 

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 

 

  

 

Heeeyyy Jonggivers, 

Afgelopen weekend hadden we het hele Rakkersveld voor ons alleen. En eerlijk gezegd denk ik dat ik 

niet de enige ben die heel moe is geworden van al dat lopen. Het team van Jeanke en Caspi is hier toch 

wel echt overduidelijk met meters voorsprong gewonnen. Toch wel een kort applausje hiervoor: KLAP! 

Dit weekend zijn het restaurantdagen. De Jonggivers helpen zondag in de zaal en krijgen hierna ook 

iets te eten. Jullie worden zondag van 11u tot 14u30 op het Rakkersveld verwacht. Als je je nu echt zou 

vervelen kan je dus thuis al een beetje oefenen met een plateau en wat glazen, liefst wel niet de 

duurste glazen uit het schap halen :)) 

Binnenkort gaan we ook eindelijk op WEEKEND!! JEEEJ! Wij hopen natuurlijk dat jullie talrijk aanwezig 

zullen zijn. Schrijf jullie dus maar snel in via de link (https://forms.gle/TNc1SddzJQt7Rj2e9) voor dit 

onvergetelijke weekend. 

Veel groetjes van jullie Jonggiverleiding <3 

Casper, Janne, Kobe & Mathias 

 

Agenda 

18 – 19 maart: Kriko-Bea kookt over: Jonggivers helpen zondag van 11u tot 14u30  

26 maart: Gewone vergadering van 14u tot 17u30 op het Rakkersveld 

31 maart – 2 april: WEEKEND! Inschrijven kan via deze link: https://forms.gle/TNc1SddzJQt7Rj2e9 

 

Praktische info Jonggiverweekend 

De Jonggivers gaan op weekend van 31 maart - 2 april. 

Het weekend gaat door in de lokalen van scouts Vlierbeek (Sneppenstraat 13, 3010 Kessel-Lo 

(Leuven)). 

Start: we verzamelen vrijdag om 19u op het Houtemveld om te carpoolen naar de weekendplaats. 

Om 19u45 op de weekendplaats zelf als je rechtstreeks gaat. 

Einde: de leden worden zondag opgehaald om 11u op de weekendplaats. 

Prijs: het weekend kost 30 euro, dit bedrag mag overgeschreven worden op het rekeningnummer 

BE41 7340 1041 7910 met als vermelding weekend en de naam van uw jonggiver. 

Inschrijven: Inschrijven kan via dit formulier: https://forms.gle/TNc1SddzJQt7Rj2e9 

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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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 
 

 

Jow Jow Jow  

Wat een BANGER van een derdejaars weekend hebben we net gehad. Een heel groot dik 

applaus voor onze derdejaars!! Zij hebben er voor gezorgd dat ons laatste weekend van het 

jaar de moeite was en eentje om niet te vergeten!! En zeker voor Merel, 1 groot 

verjaardagsfeest!  

  

Met spijt in het hart vliegt het jaar voorbij… 

We hebben eens geteld en hebben gezien dat we nog maar 6 vergadering hebben, waarvan 

1 restaurantdagen (dit weekend) en 1 de laatste vergadering waar we iets leuks gaan doen! 

De tijd vliegt als het plezant is! 

Maar het einde van het jaar betekent niet het einde van plezier, in tegendeel. Het einde van 

het jaar betekent dat het Giverkamp in de buurt komt!! Dus smeer die beentjes als maar in, 

want het is op de fiets te doen!! 

Zo dit was de rommelpot dan. Graag zien we jullie zaterdag terug om te helpen op de 

restaurantdagen!! Probeer allemaal te komen want er is genoeg te doen!! 

 

Ciao ciao, 

De echte giverleiding  

 

Agenda: 

- Zaterdag 18 maart: RESTAURANTDAGEN, jullie worden allemaal verwacht van 17u- 

22u in de zaal op het rakkersveld om te helpen! Eten wordt voorzien voor jullie dus je 

hoeft niks op voorhand te eten. 

- Zondag 26 maart: 5de laatste vergadering van het jaar op het rakkersveld van 14u-

17:30. 
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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 

 

 

Hallookes 

 

This veel te vroeg in de ochtend om inspiratie te hebben voor deze rommelpot, dus ik neem jullie 

gewoon een dagje mee (terug) naar de universiteit. 

 

7u20: wekker gaat, maar we staan nog niet meteen op. 

7u35: wekker gaat opnieuw en natuurlijk was dit kwartiertje de beste slaap die ik heel de nacht 

gehad heb… 

7u45: kheb de cornflakes van weekend gegeten haha 

8u05: beneden met Hanne afgesproken om naar de bushalte te wandelen omdat het ging stormen 

(bron Willy), maar eig valt het wel mee. (Toch bij dat ik met de bus ben ze ;) ) 

8u16: we staan aan de bushalte, 10 minuten vroeger, dus we kunnen ook een bus vroeger nemen. 

8u30: nadat we door het ziekenhuis zijn gewandeld, komen we aan in O&N1. We gaan al in het 

Centraal Auditorium Gasthuisberg zitten. 

9u00 – 10u30: de prof is er, dus we zullen maar opletten.. 

9u04: Moleculaire Biologie: onderwerp voor deze les: transcriptie (hoe komen kenmerken DNA tot 

uiting) 

10u30: pauze!  

10u45 – 12u15: celbiologie 

12u15 – 14u00: MIDDAGETEN YESS!  

14u00 – 15:30: methoden in het biomedisch onderzoek. Die man zijn stem is zo saai! This blijkbaar 

een vrouw deze keer. Dus we herlezen de rommelpot en sturen hem door.  

15u30: pauze! 

16u00 – 18u00: Anatomie: dit is wel een plezant vak. Intense lessen, maar interessant. Funfact: die 

man komt altijd in zijn chirurgenpakje les geven hahaha.  

17u00: ROMMELPOT TEN LAATSTE DOORSTUREN! (thanks Willy!) 

18u18: bus naar naamsepoort + terug naar kot wandelen.  

18u35: aankomst op kot 

18u45: ETEN!!! (Op de planning vandaag staan wraps met Chili con carne)  

19u30 of later. Kga men bed in kruipen en een serietje of een filmpje opzetten, want ik kan nu al 

(10u41) men ogen amper open houden.. (heel miss dat ik anatomie verder doe, ma kheb dat ook al 

tijdens celbiologie en methoden gedaan woops)  
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23u00: (wss later…, Maja ik heb morgen pas om 14u00 les) SLAAPWEL! Vele kusjes en zoete 

droompjes xxx 

 

(Mensen die goede films of series (Netflix, Disney+, …) weten mogen mij altijd contacteren via de 

socials!) 

 

Voor als de les saai is, hieronder vinden jullie een woordzoeker! 

 

Toedeltjes!  

Jorinthaaa x 

 

 

Me after this day:  

 

 



 

Agenda: 

18 en 19 maart: Restaurantdagen. Jullie worden zaterdag van 17u en zondag van 11u verwacht te 

komen helpen. Jullie mogen van zaterdag op zondag ook op het rakkersveld blijven slapen. De leiding 

doet dit ook. 

26 maart 23: Lena haar vergadering!! Spannneeend!!! 


