
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 16/03/2020 – 30/03/2020, 54ste jaargang, nr. 15 
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 

Het Groepsfeest vorige week zaterdag. Fijn dat we dit nog samen 

hebben kunnen doen. Bedankt aan iedereen die is komen kijken! 



 

     

Activiteitenkalender 

28-29 maart [AFGELAST]Restaurantdagen Rakkersveld 

25 april Aprilfest Paenhuys 

9 mei Rakkersveld Quiz Manege 

17 mei Laatste vergadering Rakkersveld 

1-11 juli Jonggiverkamp Opont 

10-23 juli Giverkamp Opont 

1-5 juli Kapoenenkamp Hechtel-Eksel 

5-11 juli Welpenkamp Hechtel-Eksel 

22 juli-5 augustus Jinkamp ??? 

 

 

Verjaardagen 

 17 maart      Nette Vanherrewegen      Welpen  

 18 maart              Obi Herinckx       Jonggiver 

 24 maart     Marie Happaerts                 Leiding  

 24 maart     Simon Van Hemelryck        Giver 

 28 maart     Sara Vandeput                  Leiding 

 30 maart     Maud Laeremans                 Welpen 

  



 

 

 

Algemeen bericht groepsploeg@krikobea.be 

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

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

 

 

Dag allemaal, 

Geen scouts voor (minimaal) 3 weken, we vinden dit heel spijtig maar we begrijpen natuurlijk de maatregel. 

In deze rommelpot probeert elke tak toch een paar middeltjes te geven tegen de verveling.  

Maar we wensen iedereen toch vooral een goede gezondheid toe!  

Corona maatregelen: geen scouts 

Afgelopen donderdag kwam het nieuws dat alle jeugdbewegingen hun activiteiten moeten stopzetten tot ten 

minste 3 april. Voor ons betekent dit geen vergaderingen, weekends en restaurantdagen. Of deze periode 

nog verlengd wordt is nog niet duidelijk. Wij volgen hierin het advies van Scouts & Gidsen Vlaanderen. 

 

Bij belangrijke wijzigingen zullen wij dit aan u laten weten via mail, rommelpot, facebook... 

 

Meer info: 

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/nieuws/2020/03/12/corona-scouting-ter-plaatse-rust-tot-3-april 

        

Kriko-Bea Buitendienst 

https://www.krikobea.be/kriko-bea-buitendienst/ 
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De Online jeugdbeweging 

Weet jij ook niet meer hoe je zondagen te vullen zonder de scouts? Geen nood! 

Er is een Online Jeugdbeweging gestart voor alle leden, leiding en ouders van jongere leden. 

Deze Facebook groep heeft ondertussen al meer dan 35.000 leden! 

De spelletjes vinden plaats op zaterdag en zondag van 14u tot 17u 

  

https://www.facebook.com/groups/2693825807396758/?epa=SEARCH_BOX 

 

Ook in deze Rommelpot probeert de leiding enkele ideetjes te geven voor leuke scoutsactviteiten die je thuis 

kan doen.  Wij hopen dit in het vervolg nog te kunnen doen.  

Hopeloze ouders bij wie de inspiratie echt helemaal op is mogen altijd de leiding van de tak contacteren       

 

Scoutmoedige groeten, 

Arne en Milan 
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 Kapoenen   kapoenenleiding@krikobea.be 

 
Petro                                                     0470/439.473  lode.reynders@krikobea.be  

Gigi                                                        0495/225.747 marie.happaerts@krikobea.be  

Zazoe                                                    0494/707.796  guus.nagels@krikobea.be 

Rikki                                                      0468/202.994   sara.vandeput@krikobea.be 

Apodemus                                              0491/886.721jakob.vanhemelryck@krikobea.be 

Beste Kapoentjes 

De leiding hoopt dat het corona- virus snel genoeg verdwijnt, zodat we jullie snel weerzien. Hopelijk 

zijn jullie zondagmiddagen voldoende gevuld met leuke activiteiten nu dat de scouts even weg is! 

Wij waren allemaal heel verdrietig toen het weekend niet kon doorgaan      

Maar geen nood, de leiding is er om jullie te voorzien van leuke activiteiten die jullie binnen/of 

buiten kunnen doen! Want zeg nu zelf, alles is leuker dan een hele dag op de IPad te spelen! 

Daarom doen we een wedstrijd waarbij inzendingen mogen gedaan worden via het 

kapoenenmailadres. Wij dagen jullie uit om een zo mooi mogelijke tekening te maken die over de 

kapoenen gaat. De winnaar maken we de eerstvolgende vergadering bekent en wordt zelfs beloond! 

Hier zijn nog een paar andere leuke dingen om te doen! 

- Mama en Papa helpen koken, pannenkoeken of dessert maken 

- Een gezelschapsspel spelen 

- Een kamp maken van dekens en kussens in de woonkamer, of buiten kan ook altijd 

natuurlijk! 

- Knutselen is ook nooit een slecht idee, je kan een tekening maken, met klei iets boetseren, 

verven of zoveel meer 

- En als het eens slecht weer is kan je altijd je lievelingsfilm opnieuw kijken. (De leiding is fan 

van Frozen) 

- Je kan bellen met je oma en opa of met je vrienden, want jij zal je niet alleen vervelen (en als 

je na een paar weken echt heel heel graag de leiding nog is wilt horen, mag je altijd proberen 

bellen) 

- een zeepblok opwassen, zodat je zeker weet dat je handen proper zijn! 

- gaan wandelen 

- muziek luisteren 

- een toneeltje maken 

- verstoppertje spelen 

- proberen zo lang mogelijk stil te zijn 

- huiswerk maken 

Er is zoveel dat je kan doen! Hopelijk helpen deze ideetjes al iets om te vergeten dat de scouts 

zondagnamiddag wegvalt. 

De leiding hoopt dat de scouts zo snel mogelijk weer mag doorgaan en vooral dat iedereen gezond 

en onverdeeld deze periode doorkomt! 

De scouts valt nog zeker weg de komende 3 weken      meer info hierover in het algemeen bericht 

Agenda 

zondag 22 maart: geen vergadering 

zondag 29 maart: geen vergadering 

De data hierna zijn nog niet duidelijk.  
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Welpen   welpenleiding@krikobea.be 

Jacala                0468/283.402 milan.vandeput@krikobea.be  
Rikki-tikki-tavi   0478/196.611 nele.medart@krikobea.be  

Bagheera                                 0498/034.256 tom.reynaerts@krikobea.be  

King Lowie                                0491/930.909 elijas.vanhemelryck@krikobea.be 
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AGENDA 

Zoals u al vernomen heeft, zijn alle scoutsactiviteiten tot en met 3 april geannuleerd. U vindt alle 

informatie hierover in het algemeen bericht.  

 

DATUMS OM IN HET OOG TE HOUDEN 

1 TOT 3 MEI: het derde welpenweekend. 

5 TOT 11 JULI: het welpenkamp. 

  



 

 

Jonggivers   jonggiverleiding@krikobea.be 

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

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

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

Kalina Parthoens                            0471/340.261 Kalina.parthoens@krikobea.be 

  

 

Hallooooo Jong-Givers! 

 

Jhaa… Wat nu he? Geen school meer, geen scouts meer… niks meer! 

Gewoon heel de dag in de zetel zitten, schandalig toch (maar stiekem wel 

een beetje leuk zo onverwachts school vakantie). Gelukkig maar dat ons 

groepsfeest nog is kunnen door gaan. Even tussen door... Iedereen vond 

het GE-WEL-DIG. Wij zijn trots jullie, jullie hebben dat fantastisch gedaan! 

Hopelijk verkeren jullie allemaal nog in een goede gezondheid en hebben 

jullie thuis nog genoeg wc papier. Anders hebben we op scouts nog wel 

genoeg liggen, we kunnen ze eventueel verkopen aan een scoutsprijsje: 

slechts €5/rol. 

Hebben jullie zich niet verveeld op zondag? Anders is daar ook nog een 

heel simpele oplossing voor, namelijk de online scouts. Neenee geen mop, 

op facebook (alles jullie dat hebben, anders die van de mama of papa) 

kunnen jullie terecht bij de “online jeugdbeweging”. Daar worden elke 

zaterdag en zondag wedstrijdjes gedaan zoals een foto posten in uw 

scouts uniform. De meeste foto’s vanuit dezelfde jeugdbeweging wint. 

Vorige keer heeft de Chiro gewonnen dus KOMAAN he mannen.  

https://www.facebook.com/groups/2693825807396758/ 
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Ja, voorlopig valt er niet veel te zeggen he, voorlopig geen vergadering tot 

aan de paasvakantie (3 april). Meer info staat in het algemeen bericht.  

Hou jullie gezond, was goed de handen, poets de tanden en op tijd naar 

bed. Om af te sluiten is hier een mooie meme: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot snel (hopelijk) !!! 

 

Agenda 

Geen vergadering tot voorlopig 3 april 

  



 

Givers       giverleiding@krikobea.be 

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

Charlotte Leonard                               0470/051914  charlotte.leonard@krikobea.be 

Willem Reynaerts                                0470/345026 willem.reynaerts@krikobea.be 

 

Beste givers,  

Deze rommelpot zal een specialleke worden. Normaal gezien zou ik hier nu zitten vertellen over hoe 

episch het derdejaars weekend wel niet was, maar zoals jullie weten is dat helaas anders uitgedraaid. 

Ook de komende weken zullen we elkaar nog even moeten missen. Maar uitstel is voorlopig  nog 

geen afstel. We gaan ons uiterste best doen om dit weekend toch nog te laten doorgaan op een 

andere datum. Hierover volgt later meer! Wij houden jullie op de hoogte, moesten er toch nog 

vragen zijn mogen jullie ons steeds een berichtje sturen ( of als jullie ons missen en nekeer een 

babbelke willen doen, MAG OOK). 

Als onze bronnen kloppen gaan jullie nu een vrij saaie periode tegemoet, 3 weken ( of langer) thuis, 

geen scouts, geen school… WAT NU GEDAAN? Wel, geen nood, wij hebben DE oplossing!!!  

Jongens en meisjes, wij presenteren jullie: HET GROTE ONLINE CHALLENGE SPEL   

Hoe werkt het? Elke dag komt er een (of meerdere) challenge in de facebookgroep te staan. Wat 

houdt zo een challenge in? Het zal een opdracht zijn die je moet uitvoeren en vastleggen op foto, 

deze foto drop je dan als reactie op de facebook post. Ben je de eerste, dan krijg je 5 punten, 2e = 3 

punten, 3e = 2 punten, 4e 5e 6e enzovoort….. = 1 punt.  

Wat ben je met de punten? Elke zondag maken we de winnaars van de week bekend. Ben je op de 

eerste plaats geëindigd, dan mag jij zelf 3 nieuwe challenges bedenken voor de komende week ( deze 

mag je zelf wel niet mee uitvoeren). De persoon op de 2e plaats mag er 2 indienen, degene op de 3e 

plaats mag er 1 indienen. Buiten deze 6 challenges verzonnen door jullie, vullen wij aan met andere 

challenges, waardoor er nog genoeg punten te verdienen vallen.  

Wat gebeurd er op het einde met de punten? Op het einde van het spel ( =wanneer we ons 

Coronatje vaarwel hebben gezegd en terug kunnen samenkomen <3 ), komt er 1 grote winnaar uit de 

bus en deze persoon krijgt een cadeau van de leiding. Spanneennnnnnd!!!! 

Voila, dit spel gaat ons toch verbonden houden en die 3 weken gaan voorbij vliegen! Moest iemand 

toch heel erg veel heimwee hebben kunnen we ook altijd eens skypen he. Dan spelen we blad steen 

schaar ofzo.  

Heel veel groetjes, wees voorzichtig en tot snel! 

 

Dikke zoenen 

De Giverleiding  

 

AGENDA:  

Geen scouts tot 3 april (voorlopige datum). :’(   
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Jin     jinleiding@krikobea.be 

 
Arne Maja    0470/505.878  arne.maja@krikobea.be 
Niels Bergmans   0496/715.801 niels.bergmans@krikobea.be 
 

Whaddup jinners! 

De afgelopen dagen zijn zeer hectisch geweest. Hoogstwaarschijnlijk hebben jullie je ook al dood 

geërgerd aan al het serieuze covid 19 nieuws. Het lijkt er haast op dat naast mensen besmetten het 

virus ook sociale media heeft besmet. Zoals jullie ook allemaal weten zal de scouts niet meer 

doorgaan tot 3 april. Laten we hopen dat deze datum niet meer verschoven wordt. Maar geen nood! 

Deze pandemie heeft natuurlijk ook wel zijn voordelen!  

Allereerst kan iedereen zichzelf stiekem op zen minst een klein stukje slimmer voelen dan al die 

gekken die 100 pakken wc papier gaan kopen.  

Ten tweede ondanks enkele kleine taken hebben jullie 5 weken vakantie. 

Daarnaast wordt 9GAG overspoelt door nieuwe memes i.v.m. covid 19 (corona is voor plebs). 

 

Kom jij een meme tegen die echt de moeite waard is? Aarzel dan zeker niet om deze even te delen in 

de messengergroep. Dan moet ik niet zelf opzoek gaan naar pareltjes terwijl ik Netflix zit te kijken       

 

Wees allemaal voorzichtig en streng voor jezelf en anderen op vlak van hygiëne. Als je je thuis 

verveelt zijn er nog tal van nieuwe initiatieven waarvoor je je kan inzetten. Zo kan je bijvoorbeeld 

naar de winkel gaan voor ouderen bij jou in de buurt, let hierbij wel op dat je zoveel mogelijk fysiek 

contact vermijd. Hopelijk zien we elkaar snel terug!  

Tenslotte is er ook een “online jeugdbeweging” opgericht op Facebook. Deze groep kan je vinden via 

volgende link: https://www.facebook.com/groups/2693825807396758/   

Hier komen elk weekend opdrachten waaraan je kan meedoen en prijzen mee kan winnen. 

Ps.: Misschien moeten we voor kamp Italië dan toch maar vermijden       

Tot in de volgende rommelpot! 

AGENDA: Geen scouts tot 3 April 2020      
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