
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 19/04/2021 – 3/05/2021, 55ste jaargang, nr. 17 
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 

Vlottentocht met de givers, 2007. Foto uit fotoboek 

75 jaar Kriko-Bea. 
 



 

    Activiteitenkalender *Kan nog wijzigen wegens corona 

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)-25 juli Jinkamp … 

24 juli Afsluitdag Groepskamp Hotton 

 

 

Verjaardagen 

19 april Lili van Oosterwyck Welp 

19 april Lieven Medart Giver 

21 april Maia Nourescu Kapoen 

22 april Fran Deputter Jonggiver 

22 april Nell Deputter Jonggiver 

23 april Eva de Waleffe Jin 

25 april Maxim Bollen Welp 

26 april Ayman Helouaoui Kapoen 

30 april Jack Lowies Jonggiver 

2 mei Tinke Tara Mampaey Giver 

5 mei Asjra Leiding 

6 mei Guus Nagels Leiding 

8 mei  Ferre Goffart Kapoen 
  



 

 

 

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 

 

Hallo allemaal, 

De paasvakantie alweer snel voorbijgevlogen. Helaas moeten we nog eventjes dezelfde Corona 

regeltjes blijven volgen. Vanaf 8 mei (hopelijk) wordt er gelukkig ook bij ons opnieuw versoepeld. We 

kijken er al naar uit om weer met grotere bubbels te kunnen spelen, maar voor nu moeten we nog 

eventjes volhouden! 

Kamp 

Zoals reeds aangekondigd gaan we deze zomer met heel de scouts op tentenkamp. Voor kapoenen 

en welpen is dat toch wat anders dan normaal. We willen dan ook iedereen zeer goed informeren 

over hoe dit kamp zal verlopen. Daarom organiseren we zaterdag 8 en 15 mei een infosessie om 

zoveel mogelijk te verduidelijken en vragen of bezorgdheden te beantwoorden. Deze infosessies 

zullen om 20u in de avond plaatsvinden, een link naar deze infosessie zoals altijd verschijnen op de 

website www.krikobea.be. We raden Kapoenen- en Welpenouders ten zeerste aan naar één van de 

infosessies te komen. 

Corona regels tot en met 2 mei (die van 9 mei komen in de volgende Rommelpot): 

• Er worden bubbels gemaakt van maximaal 10 leden. 

• Leden (enkel Jonggivers, givers en Jin) en de leiding dragen gedurende de hele activiteit een 

• mondmasker. 

• Er wordt sterk aangeraden maar 1 hobby per week te kiezen. 

• Kapoenen en welpen moeten inschrijven voor de activiteiten. 

• Iedereen neemt zijn eigen drinkbus mee. 

Inschrijven voor de activiteit: 

Zoals afgelopen weken wordt er voor zowel de kapoenen als de welpen telkens 3 bubbels van 10 

leden voorzien. Wat een maximaal van 30 kapoenen en 30 welpen levert. Wij weten dat de kans 

bestaat dat er meer dan 30 leden per tak kunnen komen, om hiermee rekening te houden wordt er 

gebruik gemaakt van inschrijvingen. Dit wil zeggen dat elke maandagavond om 20u een formulier zal 

verschijnen op de website en de facebookpagina. Hiermee kan u uw kind inschrijving voor de 

activiteit op zondag. 

Groetjes en stay safe! 

Arne, Milan, Jakob en Lode 
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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 kapoentjes!!!! 

Bij de vorige activiteit hebben we genoten van het mooie weer en zelfs een aantal waterspelletjes 

gespeeld of slijm zitten maken. Het was een mooie dag om de extra lange vakantie mee af te sluiten. 

We hebben ook gehoord dat al veel kapoentjes zin hebben om op kamp te gaan. Dat maakt ons 

natuurlijk mega blij om te horen en voor de genen die al willen beginnen met aftellen het is nog maar 

90 dagen voordat het kamp begint.   

Het mooie weer en de waterspelletjes bracht een herinnering naar boven toen ik nog lid was.   

Er was eens kleine Asjra die lid was bij de scouts en die mee was op scoutskamp.  Het was een hele 

warme en zonnige dag en de leiding had verschillende waterspelletjes voorbereid. Als eerste 

moesten we een bootje maken van hout of van papier. Ik had er een van hout gemaakt die ik ‘aqua 

5000’ noemde. Daarna moesten we de boten tegelijk in de rivier zetten en zorgen dat je boot zo snel 

mogelijk naar de finish ging.  

Mijn boot vertrok heel snel en was voor even zelfs eerste maar toen raakte mijn boot vast achter een 

steen. Hiervoor moest ik dan in de rivier en de boot losmaken. Hierdoor was ik laatste met mijn boot. 

Maar ik had stiekem toen ik mijn boot terug in het water zette, ‘aqua 5000’ een harde duw gegeven. 

Hierdoor ging mijn sneller dan de rest en ben ik met 1cm verschil toch nog gewonnen.  

Daarna kwam nog een ander waterspelletje. De leiding had op een helling een doek gelegd en hier 

met wat zeep en water zitten op wrijven. Hierdoor konden we daar vanaf glijden zoals een echte 

glijbaan. Ze hadden ook een opblaasbare band hierdoor kon je nog sneller en verder glijden. Dit was 

voor mij één van de tofste dagen die ik ooit gehad had in de scouts.  

Als je met water hebt gespeeld word je natuurlijk nat hiervoor moet je je afdrogen. En dit brengt ons 

op onze volgende activiteit en dat is badjasvergadering. Als je een badjas hebt mag je die altijd 

aandoen. 

Groetjes  

Asjra, Apodemus, Gigi, Xebo en Nala 

Agenda: 

Zie algemeen bericht voor infomomenten over het groepskamp.  

Zondag 25/4: Badjasvergadering op het rakkersveld van 14u-17u30. Vergeet de inschrijving niet!! 

Zondag 2/5: Gewone vergadering 

Zondag 9/5: Gewone vergadering  
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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 

 

 

DAG LIEVE WELPEN! 

We hebben afgelopen zondag de paasvakantie in het zonnetje kunnen afsluiten. En dat door 

de hele wereld rond te reizen! En met ‘wereld’ bedoel ik inderdaad het fameuze Heldenland. 

En met ‘reizen’ bedoel ik het rondsleuren van een superzware rugzak.       Maar nu zijn jullie 

wel volledig voorbereid voor als jullie nog eens zelf op reis mogen gaan, want een volle 

koffer meesleuren is dan niet te vermijden. 

Maar nu is het eerst tijd om uit te kijken naar de volgende vergadering. Let al maar op voor 

akelige punthoeden en gevaarlijke toverstaffen, want het is tijd voor  

HEKSEN EN TOVENAARS VERGADERING. 

En natuurlijk kunnen we jullie niet onvoorbereid het land van magie insturen. Daarom 

hebben we hieronder enkele interessante spreuken met geheime boodschappen 

opgeschreven. Kan jij ontrafelen wat er gezegd wordt? (een kleine tip: het internet met zijn 

vertaaltalenten kan altijd helpen) 

Você deveria saber de uma coisa agora, Baloo peida muito. 

السمك مثل أحيانًا  جاكاال رائحة تنبعث  ،  لطيف هو ما بقدر . 

Is í an fhírinne í, ach is féidir le Hathi damhsa mar ghabhar. 

Mingħajr gideb, Bagheera jibża 'mid-dubbien tal-baqar. 

這是一個秘密，但路易國王有時會吃膠水。 

   

Magische groeten, 

Bagheera, Hathi, Baloe, King Lowie, Jacala en Rikki-Tikki-Tavi! 
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 AGENDA  

Zondag 25 april: Heksen en tovenaarsvergadering van 14u00 tot 17u30 op het Rakkersveld. 

Zondag 2 mei: Superleuke vergadering van 14u00 tot 17u30 op het Rakkersveld. 

Zondag 9 mei: Superleuke vergadering van 14u00 tot 17u30 op het Rakkersveld. 

Vrijdag 21 tot zondag 23 mei: welpenweekend. Normaal gezien is er op dit weekend een 

welpenweekend met overnachting gepland. Het hangt af van de omstandigheden en regels of dit dan 

zal door kunnen gaan. Maar we blijven hopen en laten het al eens weten! 

Infomoment groepskamp: Zie algemeen bericht 

 

  



 

 

Jonggivers   jonggiverleiding@krikobea.be 

Willem Reynders       0474/198.806 willem.reynders@hotmail.com 
Marie Happaerts                                              0471/586.050             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 

  

Dag allerliefste jonggivertjes!!  

Welkom bij een nieuwe rommelpot. Ik hoop dat jullie vandaag allemaal met een fris snoetje op de 

schoolbanken zaten (hahahaha wat een mop!). Ik ben er zeker van dat jullie deze dag allemaal 

overleeft hebben, en daarvoor krijgen jullie van mij een dik applaus. *BRAAAAVO BRAAAAVO* 

Gisteren was een zeer speciale vergadering, want we zijn namelijk zeer veel dingen te weten 

gekomen over onze beer van een leider, de Nieeeeels! Omdat we gisteren niet al zijn sappige weetjes 

hebben kunnen behandelen, geef ik jullie hier nu de overgebleven feitjes!  

WIST JE DAT 

➔ Niels zijn lievelingseten een ‘duikboot’ is? Ja, ik hoorde het ook in Keulen donderen toen ik 

voor de eerste keer van deze gekke maaltijd hoorde. Duikboot is een soort van hete bliksem, 

maar dan met spinazie in de plaats van appelmoes (nee ik snap het ook niet goed). 

➔ Niels al vastgezeten heeft op een tractorsluis met zijn auto? Aiaiai, dat is ook weer typisch… 

➔ Niels twee dwergkonijntjes had, die kwak en boemel heten? OOOOH CUUUUTE 

➔ Onze Niels een echte waterrat is, hij is zelfs ooit gaan waterhoverboarden!! Da’s echt 

gewoon mega cool.  

Jaja, de Niels, het is een patéke.  

Even genoeg over Niels. Zoals jullie allemaal weten gaan wij dit jaar op groepskamp! In het algemeen 

bericht vinden jullie meer informatie over infomomenten hierover. Vertel het door! 

Oké jonggivertjes, dit is jammer maar helaas weer het einde van deze rommelpot… 

Zondag zijn we er weer met een knotsgekke fantastische coole vergadering!  

Au revoir, arrivederci, bye bye, adios ! Vele groetjes van jullie lieve leiding, 

Willy, Sara, Warre, Niels en Marie 

AGENDA :  

ZONDAG 25/04/2021 : gewone vergadering van 14u-17u30 

ZONDAG 2/5/2021 : gewone vergadering van 14u-17u30 

ZONDAG 9/5/2021: gewone vergadering van 14u-17u30  
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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 

 

 

Maak een Beatlesfoto: 

EXPECTATION REALITY 

  
 

Maak een foto waarbij je de wet overtreedt (leiding nog steeds niet aansprakelijk) 

EXPECTATION REALITY 
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Maak een foto met een uil 

EXPECTATION REALITY 

  
 

Maak een foto met een vuilniscontainer (bonuspunten: voor erin) 

EXPECTATION REALITY 

 

 
 

Maak een foto met een witte duif 

EXPECTATION REALITY 

 

 
 



 

Hieronder een tip over het kampthema: 

Een koppel dat al 20 jaar getrouwd was, lag op een avond samen in de zetel. Plots voelde de vrouw 

een dat haar man haar begon aan te raken zoals hij dat al heel lang niet meer gedaan had. Het kriebelde 

eerst een beetje toen zijn vingers begonnen in haar nek en langzaam naar beneden schoven langs haar 

rug. Hij streelde haar schouders en nek, zijn hand schoof langzaam over haar borsten. Daarna 

verschoof hij zijn hand naar haar linkerarm, streelde opnieuw langs de zijkant van haar borst. Hij liet 

zijn hand langzaam langs haar zij naar beneden gaan, over haar achterste, langs haar been tot aan haar 

enkel. Toen schoof hij zijn hand langs haar linkerbeen langzaam weer naar boven. Waarna hij zijn hand 

verplaatste naar haar rechterbeen en hij het daar langszaam langs haar zijn naar beneden liet gaan. 

Toen, halverwege haar rechterbeen, stopte hij plots, rolde terug op zijn rug en keer verder tv. Zijn 

vrouw – intussen lichtjes opgewonden door al zijn gestreel – vroeg met zachte, liefhebbende stem: 

“Schat, dat was heerlijk. Waarom ben je gestopt?” Hij antwoordde: “Ik heb de afstandsbediening 

gevonden.” 

Hehe, of toch niet echt een tip over het kampthema.  

 

Tot zondag! 

The Three Amigos 

 

AGENDA: 

Zondag 25 april 2021: vergadering van 14u tot 17u30. 

Zondag 2 mei 2021: vergadering van 14u tot 17u30. Het is dus geen weekend, volgens de huidige 

regels zijn activiteiten met overnachtingen voor +12-jarigen nog niet toegestaan.  

Begin mei: infosessie over het kamp. Meer info in het algemeen bericht. Dit is meer een algemene 

infosessie vooral interessant voor leden die nog niet op kamp zijn geweest. Later zal nog een meer 

corona-specifieke infosessie volgen.  

 

  



 

 

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 
 

 

Goeiendag 

Een kleine samenvatting van de afgelopen weken voor degene die er soms niet waren: 

1: Een heel impulsieve beslissing om te wandelen naar de Begijnhoeve voor een keiii lekker ijsje. 

 

2: Het regelen van de koe voor ons heel creatief idee. 

 

3: Gezellig bijpraten aan het kampvuur op een mooie zaterdagavond ( tot het oppeens enorm hard 

begon te waaien) 

4: Het enorm origineel spel uitgevonden door onze eigen leiding… 

5: het werkje in de schakel waarop iedereen aanwezig was en iedereen zich te pletter heeft gewerkt 

om de schakel een heel stukje mooier te maken. 

 

ByeBye 
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