
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 27/12/2012 – 10/01/2022, 56ste 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 fijne feesten en onze beste wensen voor 2022 



 

    Activiteitenkalender *Kan nog wijzigen wegens corona 

19 februari Stamdropping De Schakel 

5 maart Groepsfeest CC De Kruisboog 

19-20 maart Restaurantdagen Rakkersveld 

15 mei Laatste vergadering Rakkersveld 

10-16 juli Kapoenenkamp Geel 

10-16 juli Welpenkamp Geel 

3-14 juli Jonggiverkamp Auby-sur-Semois 

13-26 juli Giverkamp Auby-sur-Semois 

 

 

Verjaardagen 

1 januari Kyra Lambrechts Kapoen 

4 januari Wiebe Cluysen Welp 

5 januari Alexia Veuchelen Jonggiver 

5 januari Jeroom Dehaes Welp 

13 januari Ayla Hindryckx Welp 

18 januari Quinn Lambrechts Welp 

19 januari Nora Willekens Welp 

21 januari Andreis De Klerck Giver 

25 januari Scout Ertrijckx Welp 

31 januari Louis Nicleas Giver 

7 februiri Maximiliaan Gillot Kapoen 

   
  



 

 

 

Algemeen bericht groepsploeg@krikobea.be 

Lode Reynders                               0470/439.473       lode.reynders@krikobea.be 

Jakob Van Hemelryck                      0499/398.194      jakob.vanhemelryck@krikobea.be 

 

Hallo iedereen, 

Dit is de laatste rommelpot van 2021. Van de hele leidingsploeg wensen wij iedereen een gelukkig 

nieuwjaar! Wij kijken er naar uit om opnieuw een jaar vol plezier te voorzien. Hopelijk zijn alle 

minder leuke regels binnenkort ook voorbij en kunnen we weer zonder beperkingen zowel binnen- 

als buitenspelen met onze leden. Maar de start van het nieuwe jaar zal dus voorlopig nog even enkel 

buiten plaatsvinden. 

Vervangleiding 

Een groot deel van de leiding is momenteel zich volop aan het voorbereiding op hun examens. 

Hierdoor zullen zij bij de activiteiten in januari er niet kunnen bij zijn. De activiteiten zullen wel 

blijven doorgaan zoals gewoonlijk op zondag maar voor de afwezige leiding wordt er vervangleiding 

voorzien. 

Nieuwjaarsreceptie 

Op 30 januari organiseren wij een nieuwjaarsreceptie, dit op samen met de leden en hun ouders te 

klinken op het nieuwe jaar. Er worden hapjes en drankjes voorzien en de nieuwjaarsreceptie zal 

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

Kerstmarkt 

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de sfeer, gezelligheid en natuurlijk de talrijke opkomst op 

de kerstmarkt. Het was weer een top-editie! 

Vriendelijke scoutsgroeten, 

Jakob en Lode 
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 Kapoenen   kapoenenleiding@krikobea.be 

 
Apodemus                                 0499/398.194          jakob.vanhemelryck@krikobea.be  
Xebo                                         0495/616.846          janne.van.roosbroeck@krikobea.be 
Kora                                         0472/870.846           delphine.avermaete@krikobea.be 

Petro                                        0470/439.473            lode.reynders@krikobea.be 

Zazoe                                       0497/795.927             warre.dewel@krikobea.be 

Gigi                                           0468/278.091           nathan.de.klerck@krikobea.be 

Kerrie                                       0475/729.998           sander.van.espen@krikobea.be 
 

 

Super allerbeste liefste kapoentjes, 

 

Wat een kerstfeestje was dat, amai.  Zo tof is het nog nooit geweest. Iedereen 

heeft super leuke cadeautjes gekregen, lekker gegeten en leuke spelletjes 

gespeeld!!!! Maar wat weten jullie over kerstmis eigenlijk??? Kunnen jullie dit 

kruiswoordpuzzel oplossen? 
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Ik heb gehoord dat jullie nu vakantie hebben :0 . Dat moet wel heeeel leuk 

zijn!!! Jullie krijgen van mij nog een opdracht: Volgende vergadering moet je zo 

snel mogelijk naar gigi gaan en hem zeggen wat je allemaal gedaan hebt deze 

vakantie.  

Het nieuwe jaar is al bijna daar. 

En dat betekent dat we bijna terug naar de scouts mogen joepieeeeeee!!!! Nog 

1 weekje wachten en dan mogen jullie terug komen spelen op zondag 9 januari.  

 

Jammergenoeg kan alleen gigi komen       want alle andere leiding heeft saaie 

stomme examens, bah!  Ik denk wel niet dat gigi alleen kan leiding zijn dus er 

komen nog andere nieuwe leiding helpen heeeeeeel januari lang :0 . 

 

Tot de volgende keer! 

Agenda: 

2 januari 2022: geen scouts 

9 januari 2022: vergadering met vervangleiding 

16 januari 2022: vergadering met vervangleiding 

23 januari 2022: vergadering met vervangleiding 

30 januari 2022: nieuwjaarsreceptie (vergadering vanaf 14u en ouders welkom 

vanaf 16u)  



 

 

Welpen   welpenleiding@krikobea.be 

Jacala            0468/283.402                  milan.vandeput@krikobea.be  
King Lowie                            0491/930.909            elijas.vanhemelryck@krikobea.be 

Baloe                                    0471/340.261              Kalina.parthoens@krikobea.be   
Bagheera                      0496/715.801            niels.bergmans@krikobea.be 

Akela            0477/097.762            jonas.verstraeten@krikobea.be 

Chill                                      0476/402.631               casper.van.espen@krikobea.be 

Mao                                      0478/038.132               lieven.medart@krikobea.be 

Chikai                                   0474/620.368               mathilde.reynders@krikobea.be 

 

 

Beste welpen, 

 

Na ons bijzondere kerstfeestje waar we allemaal hebben kunnen genieten van onze winter 

BBQ en fijn pakjes hebben uitgedeeld aan elkaar. Nemen wij een paar weekjes vakantie met 

de scouts zodat iedereen de feestdagen zoveel mogelijk met familie kan doorbrengen. Wij 

kijken er alvast naar uit om te horen wat iedereen voor kerstmis en nieuwjaar heeft 

gekregen. 

 

Nu dat het nieuwe jaar voor de deur staat kunnen we beginnen uit te kijken naar alle 

scoutsactiviteiten die ons te wachten staan in 2022 enkele voorbeelden hiervan zijn: 

 

● Een nieuwjaarsreceptie 

● 2 weekends 

● Het groepsfeest 

● Het kamp 

● Vele zondagen vol plezier 

● … 

 

Zoals je ziet staat er al heel wat gepland voor het volgende jaar. Daar bovenop hebben wij 

met de welpenleiding het goede voornemen genomen om de vergadering nog leuker te 

maken in 2022 (als dat zelfs nog kan) ! 

 

Om ervoor te zorgen dat jullie je niet helemaal dood vervelen omdat er geen scouts is geven 

we jullie hieronder nog een doolhof mee.  

 

Zalig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar, 

de welpenleiding 
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Agenda: 

Zondag 2 januari: geen vergadering 

Zondag 9 januari: nieuwjaarsvergadering van 14:00 tot 17:30 

zondag 16 januari: gewone vergadering van 14:00 tot 17:30 

  



 

 

Jonggivers   jonggiverleiding@krikobea.be 

Kobe Bergmans                               0472/031.561          kobe.bergmans@krikobea.be 

Marie Happaerts                            0495/225.747           marie.happaerts@krikobea.be  
Simon Van Hemelryck                     0484/716.987         simon.vanhemelryck@krikobea.be 

Emma Reynders                    0477/322.314    emma.reynders@krikobea.be 

Tom Reynaerts                               0498/034.256          tom.reynaerts@krikobea.be  

Maarten Medart                             0473/253.879        maarten.medart@krikobea.be  
 

 
  

 

Beste jonggivertjes, 

 

Hopelijk hebben jullie al een verdiende (als jullie rapport toch goed was      ) 

kerstvakantie gehad en missen jullie ons niet te hard. Als het net zoals bij mij is 

dan hebben jullie al een of meerdere avonden met een veel te volle maag in de 

zetel gezeten aan het nadenken waarom je weer zoveel hebt gegeten…  

Eigenlijk was de toon al gezet met ons kerstfeestje waar iedereen veel teveel 

had gegeten. Maar ik moet toch zeggen dat het een van de beste kerstfeestjes 

was die ik gehad heb in de afgelopen 2 jaar (want vorig jaar was er geen 

kerstfeestje snapje??      ).  

 

Enfin ik zal hier ook maar iets nuttigs schrijven zeker… In januari gaan we jullie 

teleurstellen want jullie favoriete leiding gaat niet aanwezig kunnen zijn want 

die moeten studeren… Maar wie weet staat er op een zondag wel een nieuwe 

leiding in zijn bottinen op het rakkersveld. Dus kom zeker heel januari af om 

zeker geen vervangleiding moment te missen!  

Voor de rest kunnen jullie ook de kampdata vinden in de agenda helemaal 

bovenaan deze rommelpot. Deze data zijn heel belangrijk en moeten met 100% 

zekerheid vrij gehouden worden. Niks kan wijken want het gaat een super nice, 

droog      , warm, lang, spannend en gezellig kamp worden! 

Nog een goeie vakantie en tot volgend jaar he! 

Groetjes, 

De jonggiverleiding 
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Agenda: 

Zondag 2 januari: geen vergadering 

Zondag 9 januari: Vergadering met misschien vervangleiding op het rakkersveld 

van 14u tot 17u30. 

Zondag 16 januari: Vergadering met nog veel misschiener vervangleiding op het 

rakkersveld van 14u tot 17u30. 

 

  



 

Givers       giverleiding@krikobea.be 

 
 

Willem Reynaerts                           0470/345.026              willem.reynaerts@krikobea.be  

Guus Nagels                                   0494/707.796              guus.nagels@krikobea.be 

Sara Vandeput                               0468/202.994                  sara.vandeput@krikobea.be 

Willem Reynders                            0474/198.806                  willem.reynders@krikobea.be 

Mathias Vanroelen                         0468/088.646                 mathias.vanroelen@krikobea.be 

 

 

Geachte Givers, 

 

Met het kerstfeest van twee vrijdagen geleden, zit het jaar er weer op. Goed gegeten, veel te 

veel gegeten, en met alle andere kerstfeestjes ook weer teveel gegeten, maar zo hoort dat! 

En dus een goeie afsluiter van het jaar. 

Een jaar vol vreugde, feestjes, nieuwe vrienden, … 

SIKE (Niet helemaal want we hebben nieuwe vrienden bij de givers gekregen!! Woop woop ) 

Corona heeft ook dit jaar nog veel dingen verpest, denk maar aan alle geplande evenementen van 

100 jaar scouts Kriko- Bea, fuifjes, feestjes, … 

Maar met alle geluk was het helemaal kamp zoals gepland verlopen 

SIKE 

Heel de kampplaats onder water gelopen dus we konden weer niet doen wat we wouden en 

moesten weer thuisblijven, gelukkig niet voor lang want kriko-bea heeft geweldige leiding 

die gewoon een nieuwe kampplaats hebben kunnen fixe, en gewoon in ons eigen stadje 

Tienen! :o 

Al bij al dus een gelsaagt jaar        

En met het nieuwe jaar voor de deur, dat ongetwijfeld een top jaar wordt, zijn er natuurlijk 

ook nieuwe voornemens, een nieuw begin. 

Zoals alles vergeten en vergeven me wie je ruzie had en die band opnieuw op te pakken en 

terug sterk te maken. 

En al die corona kilo’s en kerst kilo’s er terug af te sporten. 

En ook school na die lange vakantie weer goed op te pakken en nog beter te studeren dan 

ervoor, en de leerkrachten het nog moeilijker te maken tijdens de les!! 

En extra lief zijn tegen jullie leiding zodat zij kei coole leuke vergaderingen voor jullie 

voorzien!! En wie weet zelfs eens een superluxe 4- uurtje!        

 

Zo, dat gezegd zijnde, allemaal nog een fijne kerst en een fijn eindejaar!! 

xxx 

De giverleiding! (Onder de agenda nog een paar mooie herinneringen van dit jaar!) 
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Agenda: 

9/01: Eerste vergadering van het jaar op het rakkersveld van 14u – 17:30, Breng jullie 

enthousiasme van het nieuwejaar met jullie mee!!  

Kamp data:  

13- 26 juli 2022 (inclusief fietsen) 

 

Hier nog wat leuke herinneringen 2021: 

 

 

 

 


