
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 18/02/2019 – 04/03/2019, 53ste jaargang, nr. 13 
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 

Aanwezig op de klimaatmars! 



 

Activiteitenkalender 

10 maart Tupperwareavond Rakkersveld 

16 maart Stamdropping OC Schakel 

23-24 maart Restaurantdagen Rakkersveld 

6 april Aprilfest ‘t Paenhuys 

26-28 april Stapweekend Ardennen 

11 mei Rakkersveld Quiz Manege 

19 mei Laatste Vergadering Rakkersveld 

7 juli - 11 juli Kapoenenkamp  

30 juni - 7 juli Welpenkamp  

1 juli - 12 juli Jonggiverkamp  

11 juli - 24 juli Giverkamp  

 

 

Verjaardagen 

4 februari  Anneleen De Klerck Jin  

8 februari  Daniel Van Hemelryck Jonggivers  

10 februari  Axelle Defrancq Jonggivers 

10 februari  Anna Vanderstukken Welpen  

12 februari  Janne Van Roosbroeck Givers  

16 februari  Fien Van Hemelryck Jin  

18 februari Ellis Van Eeckhout Welpen  

26 februari  Jade Schell Welpen 
 

 

  



 

 

 

Algemeen bericht groepsploeg@krikobea.be 

Arne Ma Ja    0470/505.878  arne.maja@krikobea.be  

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

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

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

 

 

Dag iedereen, 

De vergaderingen met de gewone leiding zijn nu echt begonnen en er zijn binnenkort weer een aantal 
weekends. Check zeker de takberichten! 

Tupperwareavond 
In deze tijden moeten we allemaal wat meer aan het milieu denken, zeker met het ecologisch getinte 
jaarthema ‘Minder is meer’. Het is dus belangrijk dat we zo weinig mogelijk verpakkingen gebruiken, 
en vooral meer herbruikbare potjes. En waar kunnen we al die leuke potjes vinden? Op de Kriko-Bea 
Tupperware avond natuurlijk! Deze gaat door op zondag 10 maart in de zaal op het Rakkersveld. Het 
uur volgt nog in de volgende rommelpot. 

 

Stamdropping 
Op zaterdag 16 maart organiseert onze stam voor de 21ste keer een stamdropping. Terug in de oude 
stijl: wandelen in het donker bij nieuwe maan. De afstanden zijn 22km, 14km, 11km en 5km. Frietjes 
en soep voor de dappere stappers. Meer info bij Claude Guldentops (claudeguldentops@telenet.be). 

 

Kriko-Bea Kookt Over 
Op 23 en 24 maart haalt onze scouts zijn beste kookkunsten naar boven om iedereen te verrassen 
met onze culinaire hoogstandjes. De steun van jullie is voor ons onmisbaar: kosten van elektriciteit, 
water, gas, stookolie, onderhoud en spelmateriaal vergen heel wat van onze kas. Voor een lekker 
diner aan goedkope prijzen, bent u bij deze allemaal uitgenodigd op onze: 

RESTAURANTDAGEN 
(za 23 maart 17u30-22u en zo 24 maart 11u30-14u) 

Steak Natuur/Champignonroom/Peperroom  €15 
Vol-au-vent €10 
Vegetarische spaghetti €10 
Kindermenu: Chickenfingers met frietjes en appelmoes €8 
Kindermenu: Vol-au-vent €8 
Kindermenu: Vegetarische spaghetti €8 

 

Soep is gratis! Dessert en koffie verkrijgbaar. 

Inschrijven is verplicht en kan t.e.m. 22 maart. Dit doe je door een mailtje te sturen naar 
resto@krikobea.be. Vermeld hierbij zeker je naam, aantal personen, wat je wenst te eten en 
wanneer je wil komen. Iedereen is welkom! www.facebook.com/events/216869168779931/ 
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Kampen 
De kampdatums zijn bekend. Iedereen kan nu beginnen aftellen naar de mooiste tijd van het jaar. De 
kapoenen en welpen gaan op dezelfde kampplaats op kamp, na elkaar. De jonggivers en givers delen 
ook een kampplaats. 

• Kapoenenkamp: 7 juli - 11 juli 

• Welpenkamp: 30 juni – 7 juli 

• Jonggiverkamp: 1 juli – 12 juli 

• Giverkamp: 11 juli – 24 juli 

 

 

Huur een Jin 

 

 

 

Vriendelijke scoutsgroeten, 

Arne, Femke, Milan en Sander 

 

  



 

 

 Kapoenen   kapoenenleiding@krikobea.be 

 
Petro                                                     0470/439.473  lode.reynders@krikobea.be  

Gigi                                                        0470/527.003 sigrid.lenaerts@krikobea.be  

Nala                                                       0488/870.654  nele.vanderleyden@krikobea.be  

Rikki                                                       0468/202.994   sara.vandeput@krikobea.be 

Toto                                                       0472/031.561  kobe.bergmans@krikobea.be 

 

Hallo liefste kapoentjes 

Zondag was het weer eens mooi weer en hebben we de hele namiddag lekker warm in de zon 

kunnen spelen. Ik ben heel blij dat het terug warmer wordt, zodat we nog meer kunnen buitenspelen 

in het zonnetje. Volgens mij kijken alle kapoenen al uit naar de warme dagen en de zomer! 

Zondag hebben we het grote gsm spel gespeeld (gelukkig waren het geen echte) De kapoenen 

hebben laten zien hoe goed ze kunnen handelen en dat ze veeeel sneller zijn dan de boemannen! 

Sommigen hadden zelfs meer dan 10 gsm’s op het einde van het spel! 

Nu dat alle leiding terug is na hun examens wordt het misschien tijd om ze nog beter te leren 

kennen. Ik zal daarom een geheimpje vertellen over de leiding: 

Petro eet heel veel en heel graag, dat hebben jullie zeker al gezien op weekend en bij de vieruurtjes. 

Er is maar één ding dat Petro niet eet en dat is chocolade. Dus heeft de andere leiding een plan 

bedacht….. op weekend gaan we alleen maar chocolade eten!! Zo kan Petro eindelijk op dieet gaan. 

Nala slaapt heeeeeel veel en is altijd moe! Wanneer ze heel even gaat liggen valt ze onmiddellijk in 

slaap en opstaan is moeilijk, meestal geraakt ze pas ’s avonds uit haar bed.  Ook hier hebben we een 

oplossing voor op weekend. We gaan 100 wekkers verstoppen in Nala haar slaapzak zodat ze zeker 

opstaat. 

Gigi lacht teveel, ze stopt nooit met lachen. Gigi lacht ook heel erg luid! In het begin vonden we dat 

heel leuk, maar als we serieuze spelletjes spelen moet ze ook kunnen stoppen met lachen. Het plan 

voor op weekend is om haar mond dicht te plakken wanneer ze niet meer mag lachen. 

Toto heeft altijd de hik, zelfs als hij slaapt! Hierdoor kan niemand slapen. Op weekend hebben we 

hulp nodig van alle kapoenen om Toto vaak te laten verschieten zodat zijn hik verdwijnt. 

Rikki is niet zo handig, ze laat bijna alles vallen. Ondertussen heeft ze al 15 borden, 24 glazen en 3 

kannen stuk laten vallen. Tijdens het weekend gaan we lijm op Rikki haar handen kleven zodat alles 

wat ze vastneemt niet meer kan loslaten! 

Nu dat jullie dit weten over de leiding zijn jullie nog beter voorbereid op ons weekend!! 

Tot zondag!  

Groetjes Nala, Petro, Gigi, Toto, Rikki en Asjra 

 

AGENDA: 

Zondag 24 februari: gewone vergadering 

Zondag 3 maart: gewone vergadering  

Zondag 10 maart: gewone vergadering 
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Welpen   welpenleiding@krikobea.be 

Jacala                0468/283.402 milan.vandeput@krikobea.be  
Baloe                          0471/340.261Kalina.parthoens@krikobea.be 

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

Bagheera                                 0498/034.256 tom.reynaerts@krikobea.be  

Kottick                                    0491/886.721jakob.vanhemelryck@krikobea.be 

 

 

 

 

Heeey Welpen!!! 

 

Ik ben super enthousiast want het is bijna zover, we gaan op weekend 😊. 

Waarom is het zo leuk om op weekend te gaan? Waarom zou ik niet gewoon thuis 

blijven? We zullen het eens vergelijken 

 

WEEKEND THUIS BLIJVEN 

• Veel leuke spelletjes doen 

• Lekker eten van de fourage 

• Bagheera is er 

• Kottick is er 

• Rikki-Tikki-Tavi is er 

• Baloe is er (misschien) 

• Jacala is er  

• Weekend=Feest 

• Je doet je enige echte 

welpenbelofte 

 

• Taakjes doen en huiswerk maken 

• (ook) lekker eten van mama/papa 

• Bagheera is er niet 

• Kottick is er niet 

• Rikki-Tikki-Tavi is er niet 

• Baloe is er niet 

• Jacala is er niet  

• Thuis=Saai 

• Je kan je belofte niet doen 

 

 

Nog altijd niet overtuigd? Kom dan gewoon mee en zie zelf hoe leuk een 

welpenweekend is.  

 
Agenda 
Weekend 22-24/02: We hebben ons tweede weekend: het belofteweekend!!!  
We spreken vrijdagavond om 19:00 af op het Houtemveld om te carpoolen. Wie rechtstreeks wil 
gaan wordt op de weekendplaats verwacht om 19:30. Zondag om 11:30 is het weekend gedaan. Het 
weekend zal plaatsvinden in Nieuwerkerken in Chirolokalen (Rozenbosstraat 96, 3850 
Nieuwerkerken)  
 
Er zijn al 21 welpen ingeschreven. Wie toch nog mee wil op weekend moet zo snel mogelijk 
inschrijven. Stuur een mailtje naar welpenleiding@krikobea.be. De (allerlaatste) deadline voor de 
inschrijvingen is donderdag 21 februari.  
 
Het weekend zal 25 euro kosten en dit mag vrijdag bij het vertrek cash betaald worden.  
 
Wat neem je zeker mee:  
• o Matje, slaapzak en kussen. (er zijn geen bedden zoals op vorig weekend)  

• o Genoeg warme kleren en ook iets tegen de regen  

• o Toiletgerief  

• o Kids-Id en eventueel medicatie: geef deze dingen bij vertrek af aan de leiding  

• o Neem kleren mee in de kleur van je nest 
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Zondag 03/03: Carnaval Vergadering, kom zeker verkleed in wat je maar wilt. 14u-17u30 op het 

Rakkersveld.  

Zondag 10/03: Gewone speciale vergadering. 14u tot 17:30 op het Rakkersveld 

Om naar uit te kijken: 

17-19 mei: Ons 3de en laatste weekend 

30 juni-7 juli: Het MEGA LEUKE Welpenkamp  



 

 

Jonggivers   jonggiverleiding@krikobea.be 

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

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

Charlotte Leonard   0470/051.914 leonard_charlotte@hotmail.com 

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

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

 

Joow jv’s! 

 

Ondertussen zijn we al bekomen van het 

belofteweekend. Vanaf nu mag iedereen nu 

met drie vingers groeten. De drie vingers 

wijzen op de drievoudige scouts- en 

gidsenbelofte: de belofte tegenover zichzelf, 

de andere en de wereld of god. De pink onder 

de duim wijst op de dienstbaarheid van elke 

scout of gids: de sterke beschermt de zwakke. 

Vroeger staken mensen ook al hun 

rechterhand op om te tonen dat ze geen 

wapen bij hadden. De scouts- en gidsengroet is 

geen militaire groet, geen groet van 

ondergeschiktheid, maar een teken dat je het 

goed meent met elkaar. 

 

 

Binnen een maand gaan we terug op weekend, namelijk derdejaarsweekend!  Benieuwd wat de 

derdejaars voor ons in petto hebben. Dit weekend zal doorgaan in de lokalen van Chiro Crescendo 

Pellenberg. Inschrijven kan door een mail te sturen naar jonggiverleiding@krikobea.be voor 11 

maart. Meer info volgt in de volgende rommelpot. 

 

 

AGENDA: 

24 februari: is-het-al-korte-broeken-weer-vergadering van 14u-17u30 in het Rakkersveld 

3 maart: volle-maan-vergadering van 14u-17u30 in het Rakkersveld 

10 maart: allemaal-abnormaal-vergadering van 14u-17u30 in het Rakkersveld 

15-17 maart: derderjaarsweekend in Pellenberg. Inschrijven kan door een mail te sturen naar 

jonggiverleiding@krikobea.be voor 11 maart. Meer info volgt in de volgende rommelpot. 

 

 

 

  

mailto:jonggiverleiding@krikobea.be
mailto:fien.vandekerchove@krikobea.be
mailto:willem.reynders@hotmail.com
mailto:leonard_charlotte@hotmail.com
mailto:jonas.verstraeten@krikobea.be
mailto:willem.reynaerts@krikobea.be
mailto:jonggiverleiding@krikobea.be
mailto:jonggiverleiding@krikobea.be


 

Givers      giverleiding@krikobea.be 

 
Arne Maja    0470/505.878  arne.maja@krikobea.be 
Emma Reynders   0477/322.314 emma.reynders@krikobea.be 

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

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

 

 

Yooooooooow givers  

Vorige vergadering hebben we de giver universalis verkozen. Allee wij hebben hem niet echt 

verkozen dat deed hij zelf. Ik heb inderdaad in de vorige zin al twee keer gezegd dat het een 

jongen is. Door zoveel mogelijk punten te verzamelen in de door de leiding gekozen 

opdrachten werd er een winnaar verkozen. Tuur stond heel lang aan de leiding maar heeft 

zijn plaats uiteindelijk verloren aan Simon… En bij de meisjes is Mathilde gewonnen, maar 

die hadden eigenlijk geen aparte competitie.  

Ik vond het zelfs straf dat jullie wisten hoeveel een weekend kost. En om die reden heb ik het 

beneden in de agenda er nog maar eens bijgezet… Al een geluk dat Willem P. zijn prijs voor 

de producten van een welbekende winkelketen niet juist waren anders waren de wafels op 

wafelbak weekend heel duur geweest.  

Al een geluk dat het mooi weer was zo konden de mensen met weinig punten nog van het 

weer genieten als ze weeral vroeg uitwaren bij een opdracht.  

 

 

Groetjes de giverleiding (Arne, Emma, Niels en Elijas ter herinnering voor de mensen die al 

lang niet meer zijn geweest) 

Agenda:  

22 tot 24 februari: derdejaarsweekend: we spreken af op het rakkersveld om 20u00. Om 

dan samen naar de weekendplaats te rijden. Adres: chiroheem Zonneburcht Heidestraat 15a 

2560 Kessel. We vertrekken zondag terug om 12u. Het weekend kost 25 euro.  

3 maart: gewone vergadering van 14u tot 17u30 

10 maart: gewone vergadering van 14u tot 17u30 

29 tot 31 maart: Erika tocht dat is een weekend dat georganiseerd word door de gouw en 

plaats vind om de 3 jaar dus dit is de enige kans dat je meekan! Schrijf je op tijd in want de 

plaatsen zijn beperkt! 
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Jin     jinleiding@krikobea.be 

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

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

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

 

Liefste jinners!!! 

 

Het is beslist!!!! We gaan naar PORTUGAL. 

Nu moeten we nog zorgen dat het, de beste reis ooit wordt, die we nooit meer zullen 

vergeten. 

Maar dat gaat goed komen, dat weet ik zeker! 

Er komt ook een bucketlist met opdrachten die we moeten volbrengen op jinkamp en 

hoe meer opdrachten we er doen hoe meer geld we mogen uitgeven op één van de 

laatste avonden. 

Een paar dingen die we al sowieso gaan doen zijn: 

surfen ( dat wordt ook een opdracht want we moeten zorgen dat minstens 1 van ons 

kan rechtstaan)  

Kamperen op het strand  

Veel zwemmen in de zee  

Steden bezoeken  

Uitgaan  

… 

Kort samengevat het gaat nice worden! 

 

2de belangrijke ding: Leefweek komt dichtbij!!! 

Dus probeer nu al slaap extra te hebben want het wordt een vermoeiende maar super 

leuke week.Hopelijk laten de leerkrachten ons wat met rust met al hun toetsen en 

taken.  

Een weekje met de jin wordt echt leuk!! 

Hier gaan we ook nog dingen beslissen over kamp en waarschijnlijk ook al dingen 

vastleggen. Dus zorg dat je er bent want je kunt toch geen leefweek missen. 

 

Zet een “ ” in de groep zodat we zien dat je de rommelpot hebt gelezen 

 

Veel groetjes van jullie sifaka ! xxx 
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