
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 27/04/2020 – 11/05/2020, 54ste 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 

Afgelopen zondag namen we het op tegen de Chiro van Melkwezer tijdens onze online 

vergadering en wonnen met grote voorsprong! 



 

    Activiteitenkalender 

9 mei Rakkersveld Quiz [AFGELAST] Manege 

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 

30 april Jack Lowies Jonggiver 

2 mei Tinke Tara Mampaey Jonggiver 

5 mei Maarten Medart  Jin 

6 mei Guus Nagels Leiding 

9 mei Linde Cuypers Welp 

10 mei Marte Vanherrewegen Giver 

16 mei Arthur Merckx Welp 
 

   

 

 

  



 

 

 

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, 

Het is ondertussen duidelijk geworden dat er dit scoutsjaar geen vergaderingen meer zullen plaatsvinden. Wij 

dromen dus van het kamp dat hopelijk wel mag doorgaan. Er zijn wel nog steeds online vergaderingen. De 

vorige 2 zondagen namen we het op tegen KSA Tienen en Chiro Melkwezer, en we wonnen twee keer!  

Fiscale attesten: 

Vanaf vandaag kan u het fiscaal attest van het kamp bij ons krijgen.   

Stuur hiervoor een mail naar groepsploeg@krikobea.be 

Het fiscaal attest is alleen geldig voor kinderen onder de 12 jaar. 

Meer info: http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/fiscaleaftrek.aspx 

 

Scouts in tijden van corona 

Hier een overzicht van de huidige stand van zaken rond wat de quarantaine voor onze scouts betekent: 

• Geen vergaderigen, weekends of andere activiteiten meer dit scoutsjaar.  

• De Rakkersveldquiz op 9 mei is afgelast 

• De beslissing over de zomerkampen valt eind mei. De leiding blijft ondertussen de kampen verder 

voorbereiden. 

Bij andere belangrijke wijzigingen zullen wij dit aan u laten weten via mail.  Meer info: 

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/nieuws/2020/04/25/update-na-briefing-veiligheidsraad-244-nog-

even-geduld 
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Online vergaderingen 

 

Heb je geen facebook? Stuur ons dan een mailtje en dan zoeken we samen naar een oplossing. 

Scoutmoedige groeten, 

Arne en Milan 

  



 

 

 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 

 

Liefst kapoentjes, 

We zitten nu al eventjes binnen, weliswaar 5 dagen euhm, 10 euhm dagen, nee 20 dagen… Oh ik 

weet het al niet meer. We zitten al veel te lang binnen! Wat willen wij zo graag terug buiten komen 

zodat we weer super leuke spelletjes kunnen spelen! Maar ja… we zullen moeten wachten…  

Maar niet getreurd, omdat wij super leiding zijn, en jullie super leden en we jullie super hard missen 

hebben we toch een spelletje in elkaar geflanst. Het is het leukste spelletje dat er is, namelijk het IK-

BESLIS-ALLES-OP-KAMP-SPEL. Jawel dat hebben jullie goed gehoord, ALLES! Maar we laten jullie niet 

zomaar alles beslissen hoor, jullie moeten hiervoor iets in ruil doen. Het spelletje gaat eigenlijk als 

volgt, als jullie kunnen bewijzen dat jullie iets kunnen, dan doen wij dat op kamp ook. Ik geef even 

een voorbeeldje, als je heel graag spaghetti eet dan kan je dat thuis maken, hiervan stuur je een foto 

naar ons, via een mailtje, als bewijs. Als wij het bewijs hebben ontvangen beloven wij jullie dat wij op 

kamp ook spaghetti te eten. Snappen jullie? Maar om jullie niet helemaal uit de bol te laten gaan 

geef ik een paar dingetjes die jullie kunnen doen. 

• Ik eet graag ….. (mogen jullie zelf kiezen), ik maak het thuis en stuur een bewijsje naar de 

leiding. 

• Ik speel graag …. (een spelletje dat je heel graag speelt), ik speel het met mijn 

mama/papa/Boer(s)/zussen en stuur een bewijsje naar de leiding. 

• Ik wil graag …. (iets dat je heel graag wilt op kamp, bv een ijsje), ik stuur een bewijsje dat ik 

dat thuis ook heb (en dus heel graag wil) naar de leiding. 

• Ik wil graag om …… (een uur, bv 24u) gaan slapen, ik stuur een bewijsje dat ik dat thuis ook 

mag naar de leiding. 

• Ik droom ervan om te gaan….., en stuur een fotootje van wat je graag wilt doen als uitstap 

op kamp. 

De bewijsjes die jullie sturen naar de leiding zijn bijvoorbeeld fotootjes of filmpjes. Deze kunnen jullie 

sturen naar kapoenenleiding@krikobea.be . Bij alle “opdrachten” moet je dit thuis zelf hebben of 

doen buiten bij de laatste, daar mag je gewoon een fotootje sturen van wat je droomuitstap is. Zo dit 

was het fantastische spelletje waarmee jullie het kamp kunnen bepalen!!! 

Tot slot wil ik jullie nog even de stand van zaken meegeven hoe de leiding zicht bezighoudt in de 

quarantaine: 

Rikki heeft gisteren de tenen van haar broer gelakt met nagellak. En speelde tikkertje met de kat. 

Apodemus heeft groentjes gezaaid in de tuin. En maakt hier heerlijke soep van. 

Zazou is met de paardjes gaan rijden. En speelt uren spelletjes op de computer. 

Gigi danst elke dag een uurtje voor de tv. En eet elke dag als vieruurtje appeltje. 

Petro speelt spelletjes met zijn broer en zussen en wint elke keer. En heeft een heerlijke taart 

gebakken. 
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Zo dat was het! 

Tot de volgende, veel liefs, 

Rikki, Zazou, Apodemus, Gigi en Petro 

AGENDA: 

Activiteiten mogen nog steeds niet doorgaan…. Jammer!!! 

  



 

 

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 

 

 

Heey Welpjes ! 

Het is nu al heel lang geleden dat we jullie nog een gezien hebben… en we beginnen jullie nu toch 

wel te missen     . 

We zijn wel trots op alle leden die ons geholpen hebben bij het winnen tegen de KSA Tienen en Chiro 

Melkwerzer, Kei goed gedaan! 

We blijven gaat met online vergaderingen tot we weer samen kunnen spelen. En hopen jullie nog 

heel actief te zien tijdens die vergaderingen. 

Als jullie leuke ideetjes hebben laat het ons zeker weten! Zo kunnen we het nog leuker maken voor 

iedereen van de scouts. Dat kan je doen door te mailen naar ons mail adres van de welpen. 

Door deze situatie zal het welpenweekend van 1-3 mei niet door gaan. Maar dat betekend niet dat 

jullie geen weekend gevoel kunnen hebben. Zo kan je bijvoorbeeld: 

- Ieder maaltijd toch zo hard mogelijk bikken 

- In een slaapzak slapen zoals je bij ons zou doen. Je kan het ook cooler maken door een 

kampje te maken waar dan ik kan slapen voor het weekend. 

- Geen schermpjes kijken maar buiten spelen/strips lezen zoals op de platte rust. 

- Een lekker vieruurtje eten. 

- En zeker niet te vergeten, voor het slapen gaan het avond lied te zien. Dat mag zeker samen 
met heel het gezin. Een cirkel maken arme kruisen en inzetten maar! 

Als jullie dat wat foto’s maken kunnen wij wat mee genieten en zijn we toch een beetje op weekend! 

Dat was het weer voor nu 

Hopelijk zien we jullie snel terug. 

Groetjes 

Jacala, Rikki-tikki-Tavi, King Lowie en Bagheera. 

Agenda: 

Geen vergadering tot zeker 18mei. Dat betekend ook dat het scouts weekend van 1-3 mei niet zal 

door gaan 

Doe zeker mee aan de online vergadering op de Facebook pagina van Scouts Kriko-bea Tienen. 

  

mailto:welpenleiding@krikobea.be
mailto:nele.medart@krikobea.be
mailto:elijas.vanhemelryck@krikobea.be


 

 

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 

  

 

Hoi hoi jonggivers 

Omdat we nu echt wel al lang genoeg thuis zitten, komen er in deze rommelpot dingen om thuis te 

doen. Om zo toch een beetje een scoutsgevoel te krijgen, want we missen het natuurlijk meer en 

meer. Jullie kunnen skypen met elkaar om het gemis wat te minderen en ik heb al vele leuke 

spelletjes gevonden om online samen te doen. En elke zondag kunnen jullie natuurlijk meedoen met 

de activiteiten op de facebookpagina.  

Skribbl.io dit is een online pictionary die je met 12 vrienden kan spelen. 

Curve fever 1, 2 of pro je kan dit spel spelen met zes, je kan hier een account op maken of 

gewoon als guest spelen. Ik raad de pro aan, hier kan je ook schieten.  

Agar.io misschien kennen de meeste dit al, maar dit is een leuk spel om terug boven te halen en 

met meerderen te doen.  

Whisthub is een online kleurenwiezen spel.  

Little alchemy is een heel goed spel om je lang mee bezig te houden, probeer zo veel mogelijk te 

maken. Uitdagingen: maak darth vader, ziekte, zeemeermin 

Aanraders!! Deze links moet je zeker opendoen! 

https://findtheinvisiblecow.com/  

https://pointerpointer.com/ 

http://eelslap.com/ 

https://www.koalastothemax.com/ 
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Blijf allemaal veilig 

Kusjes de jonggiverleiding 

AGENDA: 

Voorlopig enkel online vergaderingen op onze Facebookpagina! 

Over kamp wordt eind mei vergaderd door de overheid! 

  



 

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 

 

Geachte1 givers, 

Hopelijk gaat alles goed met jullie. Hopelijk zijn jullie, jullie familie en geliefden gezond. Hopelijk is de 

verveling niet te groot, maar mijn voelsprieten krijgen een lichte tinteling waardoor ik het gevoel heb 

dat dit wel het geval is. Daarom presenteer ik jullie de anti-vervelingslijst met allemaal dingen die 

jullie kunnen doen zonder de regels van social distancing te schenden.  

1. Voor de mensen die niet op hun lijn hoeven te letten: bak iets. 

2. Voor de mensen die wel op hun lijn moeten letten: ga wandelen. 

3. Voor de mensen die wel op hun lijn moeten letten, maar ook weer niet te fel: ga wandelen in 

Google maps.  

4. Voor de echte speurders: probeer (op Google maps) een groep mensen met allemaal 

duivenmaskers op te vinden.   

5. Voor de mensen die naast hun schoolwerk nog zin hebben in een intellectuele activiteit: speel 

The Wiki Game.  

6. Voor de mensen die hun ouders gelukkig willen maken: ruim je kamer op.  

7. Voor de mensen met grootse plannen na de quarantaine: leer eens iets nieuws: handenstand, 

een taal, origami, beatboxen, een nieuwe dansstijl (om iedereen te kunnen imponeren 

wanneer jullie elkaar terug zien)  

8. Voor de mensen die het niet meer aankunnen: lees iets over de Spaanse griep.  

9. Voor de creatievelingen onder ons: maak een Bob Ross. 

10. Voor zij die niet weten wie Bob Ross is: zoek hem op en schrijf een opstel van 300 woorden 
over zijn maatschappelijke relevantie, in te leveren tegen 4 mei.  

Oké en nu is mijn ‘grappige’ inspiratie op, dus nu nog wat ‘echte’ ideetjes: 

- Schrijf een kaartje naar een vriend/vriendin. 

- Maak een puzzel. 

- Neem een bubbelbad. 

- Plant of zaai iets.  

- Verf uw haar (niemand die het ziet als het lelijk is). 
- Haal herinneringen op aan de scouts. Mmmm rauw wafeldeeg.  

Nieuwe uitdaging: wie de langste baard heeft op de volgende scoutsactiviteit wordt getrakteerd op 

een ijsje.  

Toedels! 

De leiding.  

AGENDA: 

Alle scoutsactiviteiten zijn opgeschort tot en met 18 mei. De laatste vergadering was gepland op 17 

mei, dit betekent dus dat we elkaar dus niet meer terugzien op een zondagnamiddag (tenzij opnieuw 

in september). 

Elke dag: Kaarsje branden/bidden/offer brengen dat kamp wel mag doorgaan! 

  

 
1 We hebben elkaar al zo lang niet meer gezien dat ik twijfelde of een informele begroeting nog van toepassing 
is. 
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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 

 

 

Beste jin, 

Dit is nu al de 3e rommelpot tijdens deze corona periode. En hoe langer dit blijft duren hoe moeilijker 

het wordt om nog een min of meer zinvolle rommelpot te schrijven. Dus bij deze kwam ik op dit 

geweldige idee. Ik maak een compilatie van de vorige rommelpotten en aan jullie om te raden wie de 

rommelpot geschreven had. 

 

“De eerste manier is die van Janne: we nemen geen matje mee want dan moeten we dat meedragen 

tijdens het wandelen en dan verspil je energie die je zou kunnen gebruiken om s’ nachts jezelf warm 

te bibberen.” 

“Om die leegte hier een beetje op te vullen voorzie ik jullie van een leuke kleurplaat!” 

 

“Oke nice dees was waarschijnlijk een van de slechtste rommelpotten in de geschiedenis der 

rommelpotten, maar ik zit nu wel al boven het gemiddelde van 280 woorden.” 

 

“Na een goede 45 minuten schaatsen werd hij echter net iets te overmoedig. Hij vergat dat hij te oud 

werd voor gekke spelletjes als een slinger maken. Hij pushte 2 medeleiding net iets te ver en ze 

vielen met hun drietjes op de grond. Hier kwam dan ook meteen Karma om de hoek piepen en de 

coole kerel zijn pink werd uit de kom geduwd (luxatie voor de fancy mensen).” 

 

“Ik vond de uitleg van het spel door de MANNE heel goed en vooral als hij iedereen wou samen 

krijgen, waren zijn gebaren heel duidelijk. Ik was wel niet zeker of hij nu iedereen wou samen krijgen 

of dat hij een arend wou lokken” 

 

“Omdat ik weet dat iedereen ernaar verlangt zal ik voor de eerste die dit oplost persoonlijk een stuk 

Berlijnse muur kopen” 

 

“Oei nu gaat ¾ van de rommelpot over MANNE, tja ik zal het nog maar is zeggen, MANNE een 

legend” 

Als jullie kunnen achterhalen van wie elk van deze rommelpot quotes komen mag je dat altijd mailen 

naar jinleiding@krikobea.be en zal je een leuke beloning in de plaats krijgen 

 

Groetjes, 

De jinleiding 
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