
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 16/11/2020 – 30/11/2020, 55ste jaargang, nr. 5 
Verschijnt 2 maal per maand 
(maar niet in juli en augustus) 
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 Activiteitenkalender *Kan nog wijzigen wegens corona 

20-22 november Groepsweekend Bekkevoort 

5 december Jeneverbar Rakkersveld 

27 februari Stamdropping De Schakel 

13-14 maart Restaurantdagen Rakkersveld 

10 april Hindernissenrun Houtemveld 

23-25 april Stapweekend Nog geheim 

30 april-2mei&7-9 mei Tentoonstelling 100 jaar … 

8 mei Festival 100 jaar … 

16 mei Laatste vergadering Rakkersveld 

5-11 juli Reunie kamp Hotton 

18-24 juli Kapoenenkamp Hotton 

18-24 juli Welpenkamp Hotton 

12-24 juli Jonggiverkamp Hotton 

11-24 juli Giverkamp Hotton 

(10)-25juli Jinkamp … 

24 juli Afsluitdag Groepskamp Hotton 

 

 

Verjaardagen 

22 november Gust Pittomvils Givers 

25 november Floris Willekens Kapoenen 

26 november Nand Van Espen Kapoenen 

28 november Gijs Peetermans Welpen 

2 december Leander Peeters Welpen 

3 december Jakob Raymaekers Kapoenen 

3 december Nina Hendrickx Welpen 

3 december Apodemus  Kapoenenleiding 

4 december Ybe Van Meldert Jonggivers 

   
  



 

 

 

Algemeen bericht groepsploeg@krikobea.be 

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

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

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

Jakob Vanhemelryck                      0499/398.194jakob.vanhemelryck@krikobea.be 

 

Beste ouders, 

De herfstvakantie zit er weer op. In de vorige rommelpot hadden wij vermeld dat de activiteiten 

zeken niet door gingen gaan tot na de herfstvakantie. Wij zijn echter met onze leidingsgroep aan het 

overleggen of wij de scholen gaan volgen of dat wij de situatie nog even afwachten.  

Concreet betekent dit dat als wij beslissen de scholen te volgen er voor de welpen en kapoenen 

activiteiten op het rakkersveld zullen doorgaan. Als wij dit niet doen zullen voor de welpen en de 

kapoenen de activiteiten online blijven doorgaan. Voor de jonggivers, givers en jin blijven in beide 

situaties de activiteiten online doorgaan.  

Wij organiseren hierover met onze leidingsgroep vrijdag een groepsraad, dus zal u vrijdag avond of 

zaterdag ochtend de beslissing hierover gecommuniceerd krijgen.  

In de takberichten zullen jullie de activiteiten vinden voor beide gevallen (online doorgaan of real life 

activiteiten) vanaf vrijdagavond/zaterdag ochtend weet u welke activiteit van toepassing is. 

 

Kriko-bier! 

Het is nog steeds mogelijk om ons eigen Kriko-Bier te bestellen ten gelegenheid van ons 100 jaar 

bestaan. Je kan het Kriko-Bier bestellen via het bestelformulier: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScryi9AYhroFAbfjTcuOhpNXqChPVn7MlQCait3S2-

4tOshJQ/viewform?fbclid=IwAR3uEta2w9DYvdlVZJsg2KrRymPKyCsuoE2qy9rQN6QGq1l1nh4wbhGclx

Q  

Indien u nog algemene vragen heeft, kan u altijd terecht bij de groepsleiding voor deze vragen. Dit 

kan via mail op het volgende mailadres: groepsploeg@krikobea.be  

 

Stay safe! 

De groepsleiding 
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 Kapoenen   kapoenenleiding@krikobea.be 

 
Apodemus                                      0499/398.194 jakob.vanhemelryck@krikobea.be  

Nala                                           0471/340.261 Kalina.parthoens@krikobea.be   

Gigi                                            0468/163.142 anneleen.deklerck@krikobea.be  

Xebo                                          0495/616.846 janne.van.roosbroeck@krikobea.be 

Asjra                                         0473/253.879 maarten.medart@krikobea.be  
 

Hey liefste kapoentjes!!! 

 

Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van jullie extra lange herfstvakantie want vanaf deze week 

mogen jullie terug naar school joepie! Spijtig genoeg hebben we vorig weekend weer geen activiteit 

kunnen doen op het Rakkersveld maar gelukkig hebben we als vervanging een leuke knutsel activiteit 

gehad!  

Jullie moesten jullie beste knutsel-skills boven halen en laten zien hoe het corona virus er volgens 

jullie uitziet. Wij waren natuurlijk omvergeblazen van de mooie knutselwerkjes die jullie ons hebben 

doorgestuurd! Hier zijn enkele voorbeeldjes van jullie meesterwerken:  

 

 

 

 

 

 

 

Heeeeeeeeeeeel heeeeeeeeeel lang hebben wij zitten nadenken en discussiëren over welk 

knutselwerkje volgens ons het meest creatief, mooi, corona-achtig,… was. We hebben uiteindelijk 

beslist wie de winnaar word maar dat is een verrassing voor in de volgende rommelpot!       

 

Wij missen jullie super hard, hopelijk jullie ons ook een beetje       

Hopelijk tot snel! 

Dikke knuffels vanuit ons kot <3 

Gigi, Nala, Xebo, Meneer Appelmoes en Asjra  

 

Agenda:  

De leiding gaat binnenkort beslissen of de vergaderingen voor de kapoenen en de welpen terug 

mogen doorgaan op het Rakkersveld, dus het kan zijn dat het volgende week activiteit is op het 

Rakkersveld of online. Zie algemeen bericht voor meer info.  

 

Zo 22/11/2020 → Activiteit: op Rakkersveld 14u – 17u30 of online van 14u tot 16u  

                 Zo 29/11/2020 → Activiteit: op Rakkersveld 14u – 17u30 of online van 14u tot 16u   
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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 

Baloe                                       0472/031.561  Kobe.bergmans@krikobea.be 

Hathi                                        0472/870.846 delphine.avermaete@krikobea.be 

 

 

Heeeeeeeeeey liefste welpjes 

Het is weer van zondag geleden dat we elkaar gezien hebben. Jammer genoeg waren 

jullie met niet zo veel… . Vorige week deden we een grote online quiz met achteraf 

just dance. Deze week hebben we de omgekeerde containercup gedaan in Het Online 

Welpen Bos op Facebook. (Dit is een groep die we gemaakt hebben om online 

vergaderingen op te organiseren.) De containercup is een programma op de televisie 

waar het de bedoeling is dat al de kandidaten tegen elkaar strijden om de best 

mogelijke tijd. In de welpen containercup was het de bedoeling dat je de opdrachten 

zo goed mogelijk en zo lang mogelijk volhield. Met als winnaar Louise!!! Ze was over 

het algemeen van de verschillende opdrachten de beste. Hieronder vind je enkele 

voorbeelden van de opdrachten die de aanwezige welpen voorgeschoteld kregen: om 

ter langst handenstand, om ter snelste een stuk groente of fruit opeten, om ter 

langste 1kg houden met gestrekte arm, nog veeeel andere opdrachten. 

 

 

We hopen met de leiding om jullie zo snel mogelijk terug te zien op het Rakkersveld. 

Wij beslissen vrijdag 20/11 of we het als leiding weer vinden dat we de scouts weer 

fysiek kunnen laten doorgaan. Jullie worden na onze beslissing zo snel mogelijk op 

de hoogte gebracht!!! 

Groetjes de welpen leiding xxxxxx 
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Agenda:  

22 november 2020: met als thema “De cowboys van de Noordpool” 

• Indien we beslissen dat de scouts kan doorgaan: gewone vergadering van 

14u00 tot 17u30 op het Rakkersveld.  

• Indien we het nog te vroeg vinden om terug fysieke vergaderingen te doen van 

16u00 tot 18u00 vergadering in Het Online Welpen Bos op Facebook.  

29 november 2020: met als thema “De maffia” 

• Indien we beslissen dat de scouts kan doorgaan: gewone vergadering van 

14u00 tot 17u30 op het Rakkersveld.  

• Indien we het nog te vroeg vinden om terug fysieke vergaderingen te doen van 

16u00 tot 18u00 vergadering in Het Online Welpen Bos op Facebook.  

  



 

 

Jonggivers   jonggiverleiding@krikobea.be 

Willem Reynders       0474/198.806 willem.reynders@hotmail.com 
Marie Happaerts                                              0495/225.747             marie.happaerts@krikobea.be  
Sara Vandeput                                         0468/202.994          sara.vandeput@krikobea.be 

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

Warre De Wel                                                   0497/795.927            warre.dewel@krikobea.be 

  

 

Jow jonggivers 

We hebben nu al 2 online vergaderingen achter de rug, eerst was er een super leuke maar toch niet 

zo makkelijke escape room waar jullie alle hersencellen moesten samen werken om te kunnen 

ontsnappen, dan hebben we een quiz georganiseerd waar hopelijk de hersencellen al bekomen 

waren van de vorige week. Jonah en Elias konden het wel niet laten om Google boven te halen maar 

laat jullie zeker niet op ideeën brengen. Voor volgende week staat er weer zo een gigantisch leuke 

online vergadering op de planning waar we ons weer goed kunnen amuseren met misschien terug 

een anoniem lid, ja kermit ik bedoel jou. Ik hoop dat er toch ooit een face reveal gaat komen, we 

shall see.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier is ook nog is de link voor de online vergaderingen: https://discord.gg/wd5PYCFjEn 

Groetjes de jonggiverleiding 
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Givers       giverleiding@krikobea.be 

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

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

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

Jow jow jow 

Jaja, die corona staat nog altijd tussen ons en onze fantastische vergaderingen op zondag namiddag. 

Maar niet getreurd, wij zullen zolang we niet kunnen afspreken nog online vergaderingen doen.  

Deze gaan door op Discord (een gratis app die je op je pc of gsm kunt downloaden), elke zondag van 

14u-16u (maar binnenkort fessen en sessen, ook online).  

Bij de laatste activiteit hebben we een soort van escape room gedaan waar jullie dan in 2 teams 

opdrachten moesten doen. Maar helaas heeft de ene groep niet zo hard zijn best gedaan. Dus bij 

deze zal ik even het voorbeeld geven en de enige 2 opdrachten even in hun plaats maken. 

Hoe maak je een Turkse knoop Liedje over poezen 

1 

Leg het touw om je hand en maak een 

kruis. 
 

2 

Maak opnieuw een kruis maar deze 

keer aan de andere kant van je hand. 
 

3 

Sla het touw rond je hand. Ga onder 

het eerste touw door maar boven het 

tweede. 
 

4 

Ga aan de andere kant van het kruis 

onder het touw. 
 

5 

Zorg dat aan de andere kant het touw 

twee keer kruist. 
 

6 

Ga terug met het touw boven voor het 

kruis; ga dan langs onder na het 

kruisen opnieuw boven het laatste 

touw. Indien gewenst kan je het 

patroon herhalen door met het andere 

eind in tegengestelde richting te 

volgen. 
 

 
Cats, the cutest thing on earth 
 "dance, dance, dance"  
cats like mouses,  
cats like meat,  
cats like boxes,  
cats like sleep,  
cats like lasers,  
cats like running,  
cats like birds,  
cats like hiding,  
kitty go, kitty go, kitty meow it on the floor, 
kitty go, kitty go, kitty meow it on the floor, 
cats like cuddling, 
cats like rats, 
cats like playing, 
cats like hats, 
cats like pianos, 
cats like jumping, 
cats like sunshine, 
cats like scratching, 
except of.... grumpy cat! 
grumpy cat likes accidents, 
grumpy cat likes ugly people, 
grumpy cat likes terrorists, 
grumpy cat likes adolf hitler, 
grumpy cat likes KKK, 
grumpy cat likes genocide, 
grumpy cat likes drunken hobos, 
grumpy cat likes... NOBODY!!!  
but we love every cat!  
grumpy go, grumpy go, grumpy meow it on the 
floor,  
grumpy go, grumpy go, grumpy meow it on the 
floor, 
 meow, meow, meow, meow, meow, meow, 
meow, meow, meow, meow, meow, meow, 
meow, meow, meow, meow. 
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Ook nog even een ode aan het team dat wel hard heeft gewerkt. Hier is hun gedicht over corona. 

Ooh corona 

Geboren te Wuhan 

Je komt uit China 

We weten dat je de pret bederven kan. 

Blijf in uw kot 

Dat maakte ons allemaal zot 

De eerste lockdown gedaan 

De zomervakantie komt eraan 

Ondanks corona 

Mochten we toch op kamp 

Door het volgen van de maatregelen  

Werd het geen ramp. 

 

Goed, dat was het dan voor deze rommelpot, graag tot een volgende keer!! 

Groetjes FlappyBigBoss, FlappyNumberOne en WillyWannesFlappy 

  

Agenda: 

22 nov: vergadering op Discord van 14u-16u 

28 nov: Ses online activiteit 20u-10u  

4 dec: Fes online activiteit 20u-22u 
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Jin     jinleiding@krikobea.be 

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

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

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

 

ROMMELPOT GESCHREVEN DOOR DE ENIGE ECHTE NATHAN:  

Ja tis weer tijd om ne rommelpot te schrijve en deze keer jammer genoeg door mij, dan heb 

ik toch nog iets gedaan zeker. Tis vakantie juist geweest en ik heb mij wel geamuseerd. Ma 

vooral verveeld. Hoe was het voor jullie eig? Ge moogt uw antwoord in de comments zette 

van de youtube video van op het einde van deze rommelpot. 

Der is wel veel gewerkt geweest deze week . Vrijdag hebbe tuur, jonas en pitje in tuur zen 

hof gewerkt . Zaterdag ware het jonas, Mathilde, lieven en klewais die aan het werke ware 

en dan zondag hebbe tuur, simon en eva hout gekliefd voor 5 uur ZONDER MIDDAGETE en 

een beetje regen ma dan hebbe ze het toch wel allemaal klaargekregen (sike:)) . Ik zal wel 

het volgende werkje meedoen.  

Nu hebbe we voor ons weer een school week liggen spijtig genoeg. Maar gelukkig kunne we 

soms langer slape met die onlinelesse. Da is het dan weer voor deze rommelpot hier is nog 

een link dus klik erop op eige verantwoordelijkheid en vergeet niet een comment achter te 

late he ik zal ze checke: https://youtu.be/6EyCTHgSFME 

 

AGENDA:  

Nog even code rood en dus geen scouts in real life. Houdt zeker de facebook chat in de gaten 

voor werkjes en dergelijke. 
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