
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 15/05/2018 – 28/05/2018, 52ste jaargang, nr. 18 
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 

Torsinweg 12 



 

 

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  

Beste ouders, kids en scoutssympathisanten 

Volgende zondag is het zo ver! Onze laatste vergadering staat voor de deur! Maar voor de zondag 

eindigen kunnen we de benen eens goed losgooien op muziek waar we allemaal nooit genoeg van 

krijgen! Iedereen is welkom om snel binnen te springen! Hieronder vindt u daarover meer 

informatie. Dit is dan ook het voorlaatste rommelpotbericht dat u dit jaar zal ontvangen. Het 

volgende rommelpotbericht zal u begin JUNI ontvangen met daarin alle informatie over de komende 

zomerkampen. 

 

18 MEI VROEGER WAS ALLES BETER 

Vanaf 20u is iedereen (jaja echt IEDEREEN, zelfs als je boven de 80 zit! 😉) welkom in de schakel , 

Withuisstraat 22, 3300 Tienen. Er zal muziek uit de 70, 80 en 90ties gedraaid worden. Verzoekjes 

voor op de dansvloer kan je op voorhand altijd mailen naar kalina.parthoens@hotmail.be 

 

20 MEI LAATSTE VERGADERING (VIKING CUBE TOERNOEI) 

We organiseren een familie-vikingkubb-toernooi voor zowel leden als ouders. We gaan op zoek naar 

de beste kubbploeg van Tienen en omstreken. Deelname is gratis. Tijdens het toernooi worden er 

drankjes aangeboden aan democratische prijzen. Een ploeg mag uit 3 t.e.m. 9 deelnemers bestaan. 

Het toernooi gaan door op het Rakkersveld van 14u tot 17u30.  

Een ploeg inschrijven kan je door te mailen naar veronique.avermaete@krikobea.be gelieve hierbij 

het aantal volwassenen en kinderen in je ploeg en ook je ploegnaam te vermelden. Inschrijven voor 

18 mei. 

Leden van wie de ouders niet kunnen komen, kunnen meedoen in een ploegje met hun leiding en 

hoeven hiervoor niet in te schrijven. 

 

KAMPEN 

Elk jaar voorziet de leiding van elke tak de mogelijkheid om even thuis lang te komen voor eventuele 

vragen te beantwoorden of als jullie de leiding van die tak graag wat beter willen leren kennen 

voordat we jou kinderen mee op kamp meenemen. Hiervoor kan je een mailtje sturen naar de leiding 

van de tak(ken) waarvan je graag hebt dat ze langskomen zodat jullie een datum en uur kunnen 

afspreken. Let er wel op dat een groot deel van de leiding binnenkort met de examens begint 

waardoor het in de maand juni moeilijk kan worden om langs te komen! 

 

Joyvalle op kamp 

Sinds 1 februari bestaat de mogelijkheid om flapjes van de melkbussen van Joyvalle te verzamelen. 

Per 10 flapjes kunnen wij hiervoor 1 melkbus krijgen. Drinkt u thuis Joyvalle? Dan zouden wij het 

super vinden als u deze flapjes aan ons kan bezorgen. Momenteel hebben we er al 40! Dit zijn 4 

bussen melk. We hebben nog tot 31 mei om flapjes te verzamelen. Alvast bedankt. 
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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 

 

Heeey kapoentjes !!  

Ik hoop dat jullie jullie kegelvriendjes niet te hard missen. Ik in ieder geval wel.  Leuk om eerst 8 

leden hebben en dan opeens 16 leden . Ook al was superpet zijn hoofd wat ingedeukt.  

Jullie hebben toch een leuk cadeautje gegeven aan de mama he! Want die zouden toch wel meer in 

de bloemetjes gezet moeten worden!  

 

Ik hoop dat wij nog veel van jullie mama’s gaan zien de laatste vergadering! Want het is familie kubb-

toernooi. Alle leden mogen komen van 14u tot half 17 . Alle leden samen vormen dan het 

kapoenenteam, en die gaan natuurlijk winnen! Als de ouders willen meedoen moeten ze zich 

inschrijven. Je mag ook een team maken met je kind(eren). Meer info staat in het algemeen bericht. 

Agenda:  

20/05: Familie kubb-toernooi, maar ook gewoon vergadering. 

 Kampinfo 

Het kapoenenkamp gaat door van 1 tot 8 juli in de lokalen van Chiro Apollo. Meiskensbeekstraat 2, 
1851 Grimbergen (Humbeek) 

Het kampthema en andere info verschijnen in de kamprommelpot 

18 MEI OUDERENFUIF:  Meer info algemeen bericht. 
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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  

 

Dag liefste welpjes! 

Ik heb spijtig nieuws,… we zijn aan de laatste rommelpot van het jaar beland ☹  

MAAR wees niet te droevig want dat wil natuurlijk ook zeggen dat de kamprommelpot op jullie zit te 

wachten (JEEEEEEJ!!). Voor alle ouders die nog vragen willen stellen of ons gewoon een beetje beter 

willen leren kennen, dit is zeker mogelijk! Jullie kunnen steeds een afspraak maken met ons via de 

mail: welpenleiding@krikobea.be of contacteer ons op 0488 87 06 54.  

Deze zondag wordt echt een super leuke, cool, fantastische vergadering!  

We organiseren namelijk een familie-vikingcube-toernooi voor zowel leden als hun ouders, nichtjes, 

tantes en nonkels. Tijdens dit toernooi gaan we opzoek naar de beste vikingcubeploeg van Tienen en 

ver daarbuiten. De ploegjes mogen uit 3-9 personen bestaan. Als de ouders of familie niet aanwezig 

kan zijn kunnen de leden nog steeds een groepje vormen met de leiding. Natuurlijk voorzien wij 

tijdens het toernooi ook voor de nodige verfrissing tegen lage prijzen. 

Praktische informatie:  

❖ Inschrijven kan via: veronique.avermaete@krikobea.be (aantal volwassenen + kinderen + ploegnaam) 

❖ Place 2 be: Rakkersveld 

❖ 14:00-17:30 

 

AGENDA: 

Vrijdag 18 mei: ouderenfuif (meer info in het algemeen bericht) 

Zondag 20 mei: Laatste vergadering FAMILIE-VIKINGCUBE-TOERNOOI 
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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  

 

Heeej jonggivers! 

Ik hoop dat de papieren zakdoekjes al klaarstaan, want dit is de allerlaatste rommelpot 

☹  (buiten de kamprommelpot natuurlijk voor de wijsneuzen onder jullie)  Wat een eer 

dat ik hem mag schrijven. Pieter is de mol! Wie had dat zien aankomen? Ik zat ernaast, 

en de meeste andere leiding en jonggivers ook. Aan al wie toch Pieter verdacht: Proficiat. 

Aan al wie Lloyd verdacht: hahahaha! Aan al wie Baha verdacht: ik begrijp u, hij leek 

inderdaad het meest verdacht. 

Maar genoeg over de Mol. Anders gaan de mensen die het 

niet kijken afhaken met lezen (sorry Lena) We hebben ook 

een supergezellige picknick achter de rug. Het eten was 

lekker, iedereen was blij en het zonnetje straalde, spijtig dat 

er wolken voor stonden. Gelukkig waren er nog de schattige 

geitjes om ons te doen smelten. We zijn vergeten een foto te 

trekken van de geitjes, maar hier is voor de mensen die er 

niet waren een foto van Willem die een geit nadoet 

Zoals ik al zei is dit de laatste rommelpot, want volgende 

week is het al de laatste vergadering 

(#kubbtoernooi#allemaalkomen#zieagendavoormeerinfo#hashtag). 

Maar de jonggivers doen nog een extra filmavond de week erna. 

Waarom? Omdat wij cool zijn  

(bijna even cool als deze coole jongen)  

En daarna is het enkel nog aftellen tot het kamp. De vorige 

rommelpot stond vol met hints naar het kampthema, maar voor wie 

het nog steeds niet doorheeft nog een laatste hint: kijk eens in de 

rommelpot van 28 november 😉 

 

 

Tot zondaaaaaag! 

Jullie allerliefste leiding 
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AGENDA 

 Vrjidag 18 mei 2018: Ouderenfuif (zie algemeen bericht) 

Zondag 20 mei 2018: Laatste vergadering. We organiseren een familie-vikingcube-toernooi voor zowel 

leden als ouders. We gaan op zoek naar de beste cubploeg van Tienen en omstreken. Deelname is 

gratis. Tijdens het toernooi worden er drankjes aangeboden aan democratische prijzen maar elke 

deelnemer krijgt al 1  gratis consumptie. Een ploeg mag uit 3 t.e.m. 9 deelnemers bestaan. Het toernooi 

gaan door op het Rakkersveld van 14u tot 17u30.  

Een ploeg inschrijven kan je door te mailen naar veronique.avermaete@krikobea.be gelieve hierbij het 

aantal volwassenen en kinderen in je ploeg en ook je ploegnaam te vermelden. Inschrijven voor 18 

mei. 

Leden van wie de ouders niet kunnen komen, kunnen meedoen in een ploegje met hun leiding en 

hoeven hiervoor niet in te schrijven. 

Vrijdag 25 mei 2018:  Extra jonggiververgadering! Omdat we jullie anders te hard gaan missen , doen 

we nog een chilliewillie-jonggiver-filmavond. Afspraak van 20-22u op het Rakkersveld.  

14 t.e.m. 26 juli:  JONGGIVERKAMP! De kamprommelpot verschijnt over 2 weken, spannend… 

 

 

  



 

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 

Givers, 

Na de geweldige opkomst bij onze activiteit vorige week (de volle 3 leden) komt het scoutsjaar 

stillaan op zijn einde. Volgende zondag is het dan ook de laatste vergadering, omdat we de laatste 

vergadering toch een beetje speciaal willen maken wordt er een heus Kubbtoernooi georganiseerd 

voor leden en ouders. (als jullie zonder ouders komen, kunnen er ook teams van Givers/leiding 

gevormd worden). 

Na deze vergadering zullen we elkaar pas opnieuw zien voor het kamp (kamprommelpot zal nog 

volgen). Maar tussen kamp en laatste vergadering moeten we nog eerst door de gevreesde examens 

geraken. Omdat humor een hele goede afleiding is tijdens deze moeilijke periode geven we alvast de 

domste/grappigste examenantwoorden mee. 
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Agenda: 

20/05/2018: Laatste vergadering 

Er wordt een Kubbtoernooi georganiseerd. Leden en ouders zijn uitgenodigd. Als je met je gezin wilt 

meedoen kan je je best inschrijven, voor meer info zie het algemeen bericht. 

 

  



 

 

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 
 

 

Hallo iedereen!! 

Dit is de laatste rommelpot voor het kamp, dus zal ik een klein jaaroverzicht maken om terug te 

denken aan al onze mooie momenten xxx 

We begonnen dit jaar heeel goed met stinkend lookhaar (trouwens moeten sommigen niet nog een 

overgang krijgen op kamp??) we kwamen toen ook eindelijk te weten welke 3 pareltjes onze leiding 

waren.  

Het volgende wat op onze planning stond was de halloweenfuif organiseren! Dit jaar was het een 

geweldig succes in de (halve) manege, er was veeeeel volk en veeeeel gedronken. Vanaf dit moment 

konden we beginnen dromen van een supervetcoolextreem kamp op speciale locaties.  

Tussendoor verdienden we ook wat geld op modeshows, outletbeurzen,…  

Op ons gezellige kerstfeestje werden er zeer geslaagde en minder geslaagde cadeautjes gegeven.  

De verschillende kampbestemmingen werden nog altijd overlegd. Enkele voorbeelden: Thailand, 

Indonesië, Madagaskar,  Zuid-Afrika enzovoort. Uiteindelijk werd de beslissing gemaakt om met de 

trein te reizen in Europa! 

Op leefweek werd onze familie gevormd: mams, paps, mammie en padre waren heel gelukkig met 

hun 5 prachtige kinderen. Onze muziekkennis werd aangevuld met een Duitse topplaat en onze 

liefde voor kroketten werd aangemoedigd.  

Een warme duik in het frisse weer werd de voorlaatste vergadering en nu is het wachten tot het 

kamp. 

xoxo 
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