
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 27/12/2017 – 09/01/2018, 52ste jaargang, nr. 8 
Verschijnt 2 maal per maand 
(maar niet in juli en augustus) 

VZW scouts Kriko-Bea Tienen 
Torsinweg 12, 3300 Tienen 
Ondernemingsnummer 0828.38.314 
P308952 



 

 

Algemeen bericht groepsploeg@krikobea.be 

Sander Medart   0474/217.216   sander.medart@krikobea.be 

Maarten Lambeets   0471/377.604  maarten.lambeets@krikobea.be 

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

Arne Maja    0470/505.878  arne.maja@krikobea.be  

 

Dag allemaal! 

 

Met pijn in het hart moet ik u mededelen dat dit het laatste rommelpotbericht van 2017 is. Het was 

een prachtig scoutsjaar vol leuke activiteiten! Einde van het oude jaar brengt dan ook het begin van 

het nieuwe jaar met zich mee. 2018, het jaar van de digitale detox , A.I., Hashtags als handtekening 

en geweldige scoutsactiviteiten van Kriko-Bea! 

 

Nieuwjaarsreceptie 28 januari 2018 

Bij deze is iedereen uitgenodigd om voor onze nieuwjaarsreceptie op zondag 28 januari vanaf 16u 

om te genieten van traditionele scouts hapjes, glühwein, cava, bier en nog veel meer. Het zal 

doorgaan op het rakkersveld, Torsinweg 12. 

 

Rakkersveld Quiz 9 maart 2018 

  Beste quiz van Tienen! Deze gaat door in de manege. Meer info kan je vinden op: 

https://www.facebook.com/events/828390990664170/ 

 

Restaurantdagen Kriko-Bea 17-18 maart 2018 

Dit weekend tonen haalt de scouts zijn beste kookkunsten naar boven om iedereen te verrassen met 

onze culinaire hoogstandjes. Hierdoor kunnen we onze kas wat spijzen voor de aankoop van nieuw 

materiaal. Wij zoeken ieder jaar steeds mama’s en papa’s die ons graag een handje willen helpen in 

de keuken, of voor het uitdenken van nieuwe superlekkere ideeën. Bent u geïnteresseerd? Dan kan u 

ons altijd mailen. Meer info over de menu volgt in komende rommelpotten. 

 

Groepsfeest 24 maart 2018 

Elke 2 jaar toont Kriko-Bea het beste van zichzelf op het podium. Het thema van ons toneelstuk mag 

ik nog niet verklappen maar ik kan alvast zeggen dat het een spektakel wordt vol humor, verborgen 

boodschappen en een magnifiek plot! 

 

Bij deze wensen wij u allen een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar!  

Feestelijke scoutsgroeten, 

De groepsploeg 
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 Kapoenen   kapoenenleiding@krikobea.be 

 
Sigrid Lenaerts   0470/527.003 sigrid.lenaerts@krikobea.be 

Charlotte Leonard   0470/051.914 leonard_charlotte@hotmail.com 

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

Jonas Verstraeten   0477/097.762 jonas.verstraeten@krikobea.be 

Rik Vanhemelryck   0487/304.557 rik.vanhemelryck@krikobea.be  

Alexander De Klerck   0478/745.686 Alexander.deklerck@krikobea.be 

   
                                                                                                                                      Tienen, 1 januari 2018 

Liefste kapoen, 
 
Met een trillend zweethandje 
Schrijven we deze Nieuwjaarswens, 
Vol dankbaarheid aan onze trouwe scouts fans. 
 
Zoals je al kan zien, 
Het is bye bye 2017. 
 
We wensen jullie veel liefde, vriendschap, geluk  
Een goede gezondheid, en 2018 kan niet meer stuk!  
 
Veel leuke scoutsmomenten die jou voor altijd bijblijven 
Samen kerstpakjes uitdelen op topschijven. 
 
Natuurlijk ook veel kiekeboe, 1 2 3 piano, patachi pataboem, … 
 
Dit is het einde van onze nieuwjaarsbrief 
We zien jullie zondag in het nief 
 
Wij wensen jullie hierbij luid en klaar 
“Een gelukkig Nieuwjaar !!! “ 
 

 
Dikke zoen van je  kapoen  leiding 
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AGENDA   

7 januari : vergadering van 14u – 17u30 

14 januari : vergadering van 14u – 17u30  

28 januari : vergadering van 14u – 17u30    + Nieuwjaarsreceptie vanaf 16u.  

 

  



 

 

Welpen   welpenleiding@krikobea.be 

Shere Khan   0470/505.878 arne.maja@krikobea.be  

Marala    0471/435.843 lara.jonniaux@krikobea.be  

Baloe    0471/340.261 Kalina.parthoens@krikobea.be 

Rikki-tikki-tavi   0478/196.611 nele.medart@krikobea.be  

Raksha    0488/870.654 nele.vanderleyden@krikobea.be 

Akela    0493/657.773 cis.vanroosbroeck@krikobea.be  

Hallo tofste welpen ooit! 

Fijne feestdagen! 

 

Laatste keer dat we elkaar gezien hebben, hebben we de boel op stelten gezet met 

onze danskunsten op het kerstfeestje. En jullie hebben het Rakkersveld niet 

verlaten zonder jullie buikje vol te eten met al die frietjes. En ook niet zonder lege 

handen, want iedereen had een superleuk pakje mee! En met jullie talent in 

onderhandelen, is iedereen met iets naar huis gegaan waar hij of zij zeker nog veel 

plezier aan gaat beleven. 😊 

Hebben jullie bij de familie al veel leuke pakjes gekregen? En de desserten kunnen 

natuurlijk ook niet onaangeraakt blijven. 😉 

De kampdata staat officieel vast! Het welpenkamp gaat door van zondag 1 juli 

tot zondag 8 juli. Hou deze datum dus zeker vrij in de agenda! 

Aangezien het volgende zondag oudjaar is, is de volgende vergadering op zondag 7 

januari. De komende vergaderingen gaan jullie superleuke spelletjes spelen met 

vervangleiding, wat jullie echte leiding heeft nog examens. ☹  
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Hier hebben jullie nog een spelletje om de verveelmomentjes in de vakantie 

mee op te vullen. 😊 

 

 

Agenda 

Zondag 31 december: oudjaar! Dus geen scoutsvergadering. 

Zondag 7 januari: gewone vergadering met de vervangleiding. 

Zondag 14 januari: gewone vergadering met de vervangleiding. 

  



 

 

Jonggivers   jonggiverleiding@krikobea.be 

Milan Vandeput   0468/283.402 milan.vandeput@krikobea.be  

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

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

Rob Vandecruys   0483/190.986 rob.vandecruys@krikobea.be 

Elijas Van Hemelryck   0491/930.909 elijas.vanhemelryck@krikobea.be 

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

Prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar aller-aller-aller liefste jonggivertjes 

Wat waren die SES’en en FES’en toch de moeite, vooral kerstfeestje vond ik de max, ik was uiterst 

tevreden met mijn cadeautje en de sfeer daar vond ik gewoon top, alleen vond ik het een beetje 

spijtig dat er geen streepje muziek was, maar ja wij leiding zijn creatief genoeg om zelfs stoelendans 

zonder muziek te doen hihi :D. 

Zoals jullie allemaal wel weten, of anders weet je het nu hihi, is het kerstmis geweest en hebben 

jullie geen school meer jeeeeeeuuujjjh en voor zij die examens hebben gehad hopelijk geen buizen 

op jullie rapport. Wij, jullie mega coole leiding, hopen dat jullie volop aan het genieten zijn van jullie 

2 weken vakantie terwijl wij aan het studeren zijn voor de examens. Ik schrijf deze rommelpot dan 

ook maar tussen 2 hoofdstukken biologie door, bleeeiiihh biologie.  

Waarschijnlijk hebben jullie al alle kerstfeesten achter de rug maar treur niet binnenkort is het 

nieuwjaar en dan is het weer feest, zo samen met vrienden en familie aftellen tot het nieuwe jaar. 

Misschien hebben een paar van jullie al goede voornemens bedacht. Wel ikke ook hoor ;). Ik heb 

mezelf voorgenomen nog strenger te zijn tijdens de vergaderingen en mijn lieve leden meer te laten 

pompen hihi ;) nee nee mopje hoor maak jullie maar niet ongerust. Wij hopen natuurlijk gewoon dat 

jullie volgend jaar evenveel zin hebben om naar de scouts te komen als dit jaar, want hou jullie maar 

vast dat we dingen hebben gepland wat jullie niet willen missen, geloof mij. Ook al zal niet alle 

leiding aanwezig zijn de komende weken door onze examens zal toch 1 mega coole leiding jullie 

gezelschap houden met enkele nieuwe mensen als vervangleiding en ik weet zeker dat jullie hen heel 

tof gaan vinden, maar niet te tof eh ;) want wij zijn natuurlijk de tofste leiding. Goed, ik zal jullie niet 

te veel vakantie meer afnemen en ik moet zelf ook dringend verder doen met mijn volgend 

hoofdstuk. 

Wens ons veel geluk liefste boyzz en girlzzz 

Groetjes 

Jullie mega coole leidingsgroep 

 

Pssssttt belangrijke data voor komende weken: 

31 december : geen vergadering: wij willen dat jullie je op en top klaarmaken voor het nieuwe jaar 

dus blijf maar thuis ;) 

7 januari : Eerste vergadering van het jaar joepiejeej 

14 januari: stapvergadering: superleuk om te doen echt een aanrader om mee te gaan :D :D 

 (De concrete uren worden nog meegegeven, maar dit zal een hele zondag duren) 

Om naar uit te kijken:  9-11 februari: derdejaarsweekend 
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Givers      giverleiding@krikobea.be 

 
Willem Reynders   0474/198.806 willem.reynders@hotmail.com 

Veronique Avermaete   0471/076.150 veronique.avermaete@krikobea.be 

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

Niels Bergmans   0496/715.801 niels.bergmans@krikobea.be 

Beste Givers, 

 

Nu dat we klaar zijn met kerstmis, gaan we nu naar het fantastische nieuwe jaar.  

Enkel nog nieuwjaar en dan terug op regime.  

 

Volgend weekend zullen we elkaar helaas moeten missen…  

 

En niet alleen dan, zullen jullie de leiding niet zien… Enkel diene hond… 

 

Maar dan op een dag zal het januari stoppen en zien jullie al die fcking vogels terug… 

 

 

Maar eerst het nieuwe jaar starten… 

Maak er een fabelachtig, wonderachtig en prachtig jaar van! Giver leiding xxx 
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Agenda:  

Geen vergadering in het weekend van 29 – 31 december. 

Gewone vergadering 7 januari van 14:00 tot 17:30. 

Stapvergadering 14 januari (concrete uren meegegeven in verdere info). 

Gewone vergadering 21 januari van 14:00 tot 17:30. 

 

 

  



 

 

Jin     jinleiding@krikobea.be 

 
Femke Parthoens   0471/198.093 femke.parthoens@krikobea.be 

Fien Vandekerchove   0479/935.241 fien.vandekerchove@krikobea.be 

Wout Vandecruys   0483/319.772 wout.vandecruys@krikobea.be 
 

 

Beste jinners,                  1 januari 2018 

 

Oude, oude jaar 

Lopen, lopen maar 

Voor de boemen, voor de knallen 

Voor he vuurwerk dat gaat vallen 

 

PSSS   PSSS   PSSS   Boem 

 

Lichtjes uit 

Lichtjes aan 

Ik kom nu voor je staan 

En we wensen aan elkaar 

Een heel gelukkig nieuwjaar 

 

Je allerliefste kapoen, 

Kobe 

 

Voila ik ben klaar voor het nieuwe jaar en aangezien ik niet veel inspiratie had voor de rommelpot 

dacht ik maar eventjes een fijne nieuwjaarsbrief te schrijven ;). Voor de rest ook nog een fijne 2de 

kerstdag en al die andere dingen. En guess what, we hebben nog steeds geen kampbestemming dus 

ik heb nog eventjes 2 fijne landen opgezocht! 

 

Verenigde Arabische Emiraten: Dit land is een van de rijkste landen ter wereld door zijn grote 

oliereserves dus als we geluk hebben geven de mensen ons daar wat geld. We kunnen ook de 

prachtige hoofdstad Dubai bezichtigen en het hoogste gebouw ter wereld, de Burj Khalifa, 

beklimmen. 

 

Argentinië: Dit is een zeer uniek land qua landschappen, zo kan je er een deel van het Andes 

gebergte vinden, zo liggen er ook de woestijnachtige steppevlakten van Patagonië. Hoe zuidelijker je 

gaat hoe meer neerslag er zal zijn, dus dit kan wel een klein minpuntje zijn. 
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