
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 3/05/2021 - , 55ste 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 

Olympische stoet op welpenkamp, 2020 



 

    Activiteitenkalender  

16 mei Laatste vergadering Rakkersveld 

5-11 juli Reunie kamp Hotton 

20-24 juli Kapoenenkamp Hotton 

18-24 juli Welpenkamp Hotton 

12-24 juli Jonggiverkamp Hotton 

11-24 juli Giverkamp Hotton 

12-25 juli Jinkamp … 

24 juli Afsluitdag Groepskamp Hotton 

 

 

Verjaardagen 

5 mei Asjra Kapoenen 

6 mei Guus Nagels Givrleiding 

8 mei Ferre Goffart Kapoenen 

9 mei Linde Cuypers Jonggivers 

10 mei Marte Vanherrewegen Givers 

16 mei Arthur Merckx Welpen 

17 mei Tuur Thomas Jin 

18 mei Kato Deputter Welpen 

18 mei Tuur Pittomvils Jonggivers 

20 mei Jonah O’Sullivan Jonggivers 

22 mei Charlotte Leonard Jinleiding 

26 mei Karim Abu Elnasr Jonggivers 

26 mei Omar Abu Elnasr Jonggivers 

27 mei  Seppe Visser Kapoenen 

29 mei Staf Klewais 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 

 

Dag iedereen 

Hier is de laatste rommelpot van het scoutsjaar, op de kamprommelpot na. Er komen weer enkele 

nieuwigheden kijken. Zo zijn er versoepelingen gepland vanaf 8 mei, we mogen weer met 25 

samenspelen buiten.  

Kamp: 

Zoals eerder al vermeld organiseren wij deze zomer een groepskamp (tentenkamp) met de hele 

scouts. Dit is wat anders dan normaal voor de kapoenen en de welpen. Wij willen daarom ervoor 

zorgen dat iedereen goed geïnformeerd is over hoe het kamp in zijn werking gaat gaan. Om deze 

reden organiseren wij zaterdag 8 mei en zaterdag 15 mei een infosessie om zo veel mogelijk te 

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

om 20u plaatsvinden, een link naar deze infosessie zal zoals altijd verschijnen op de website 

www.krikobea.be . We raden kapoenen- en welpenouders ten zeerste aan naar één van deze 

infosessies te komen. 

De kamprommelpot zal begin juni verzonden worden. 

Coronaregels: 

• Voor alle takken mogen worden er bubbels gemaakt van maximaal 25 leden. 

• Jonggivers, Givers, Jin en alle leiding dragen gedurende de hele activiteit een mondmasker. 

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

• Iedereen neemt zijn eigen drinkbus mee. 

• Kapoenen en welpen dienen in te schrijven voor de activiteiten. 
Inschrijven voor de activiteit: 

Zoals eerder al is geweest, zullen er voor de kapoenen en welpen telkens één bubbel van 25 leden 

gemaakt worden. Wat een maximaal van 25 kapoenen en 25 welpen levert. Wij weten dat de kans 

bestaat dat er meer dan 25 leden per tak kunnen komen, om hiermee rekening te houden wordt er 

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

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

activiteit op zondag. (Net zoals dit ook afgelopen weken van toepassing was) 

Laatste vergadering 

De laatste vergadering gaat door op zondag 16 mei. Om het jaar goed af te sluiten zullen we voor de 

leden een hindernissenrun bouwen, zeker komen dus! Na deze vergadering is het uitkijken naar het 

kamp. 

Groetjes + 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  
 

 

Allerbeste kapoenen,  

Dit is alweer de laatste rommelpot van dit jaar, alleen de oh zo spannende kamprommelpot 
met het kampthema komt hier nog na. Het is echt ongelooflijk hoe snel het jaar weer gegaan 
is ookal was er corona die het toch wat verpestte. We hebben dit jaar super veel leuke 
dingen gedaan: online, in de zon, in de sneeuw, vorige week zelfs een beetje in de regen. 
Maar het allerbeste moet nog komen! Nog 1 keer een gewone vergadering, dan nog een 
super coole laatste vergadering en daarna is het eindelijk zover! Dan gaan we eindelijk op 
kaaaaaamp!!! 

En vanaf deze zondag mogen we ook gewoon hopelijk weer met alle kapoenen samen 
spelletjes spelen, warm jullie beentjes al maar op want het gaat echt superleuk worden, 
hopelijk is het dan ook nog goed weer, dan kunnen we nog eens met water spelen! 

De laatste vergadering gaat ook echt een hele leuke zijn, 
er gaat namelijk een hindernissenparcour zijn?! Wie gaat 
zich bewijzen als beste hindernissennemer?? Ik denk 
toch wel dat Asjra het snelste gaat zijn hoor! 

Maar dat is niet de enige verrassing die wij voor jullie in 
petto hebben hoor, we gaan er ook voor zorgen dat er 
een echte scoutstent staat, zodat iedereen al is kan 
komen kijken in een tent zoals die op kamp gaat zijn, 
suuuper spannend, maar superleuk! 

De leiding heeft echt super veel zin in het kamp, we 
hopen natuurlijk dat iedereen meekomt, wij zorgen 
ervoor dat het het beste kamp ooit gaat worden!  

Tot zondag! 

 

Agenda: 

Zaterdag 8 mei: Om 20u infosessie over het kamp over de ouders, zie algemeen bericht. 

Zondag 9 mei: Gewone vergadering 14u-17u30 op het Rakkersveld 

Zaterdag 15 mei: Om 20u infosessie over het kamp over de ouders, zie algemeen bericht. 

Zondag 16 mei: Laatste vergadering 14u-17u30 op het Rakkersveld (Hindernissenrun+ tent 
van kamp) 
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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 

 

 

:  

Agenda: 

9 mei: Superleuke vergadering, met een specialleke… 14u-17u30 op het Rakkersveld 

8 en 15 mei: groepskamp infosessies (zie algemeen bericht) 

16 mei: laatste vergadering: Hindernissenrun: 14u-17u30 op het Rakkersveld  
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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 

  

Beste jonggivers, 

Volgende week is het eindelijk zover, we mogen terug in een bubbel van 25 onze activiteiten doen. 

Dit betekent dat we ons niet meer moeten opsplitsen en dat we dus gewoon met iedereen samen 

nog eens een activiteit kunnen doen. Helaas kunnen we maar 2 vergaderingen van deze nieuwe 

regels genieten omdat binnen 2 weken zitten de gewone vergaderingen er al weer op. Maar we gaan 

er alles aan doen om van die 2 laatste vergaderingen nog topactiviteiten te organiseren. 

Maar niet getreurd na een pauze van 2 maanden (en hopelijk goede schoolresultaten) zien wij 

iedereen terug op het kamp (meer info volgt nog in de kamprommelpot) en het wordt niet zomaar 

een kamp. Ter ere van ons 100-jarig bestaan gaan we dit jaar op groepskamp, dat wil zeggen dat alle 

takken (ook de kapoenen en welpen) dit jaar meegaan op tentenkamp. Wij kijken er alvast naar uit 

en hopen jullie allemaal daar te zien. 

Maar misschien kunnen we toch nog even terugkijken op het rare maar hopelijk toch nog leuke jaar 

dat we gehad hebben. Het begon zoals de meeste scoutsjaren begonnen, maar dan wel zonder 

contact spelletjes, we moesten nog geen mondmasker opzetten en we mochten met iedereen 

samenspelen.  

Deze gouden periode werd afgerond met het weekend dat we nog net op de valreep hebben kunnen 

doen in De Kluis, waar iedereen in zijn eigen tentje sliep. Kort na het weekend zijn we helaas moeten 

overschakelen op online vergadering, maar we hebben ook daar nog een paar memorabele 

activiteiten gedaan. Zo hebben we een heuze online escape-room gedaan, een quiz, pictionary 

gespeeld en nog veel meer. 

Nu kunnen we gelukkig  terug samenkomen en vanaf zondag dus ook terug met heel de groep. Wat 

de exacte regels op kamp gaan zijn weten we nog niet, maar we weten wel dat het een onvergetelijk 

kamp gaat worden dat je niet zal willen missen. 

De jonggiverleiding 

 

Agenda: 

Zondag 9/05: gewone vergadering van 14u-17u30 

Zondag 16/05: laatste 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 

 

Jow hallo haloha goeiendag bonjour hello 

Ja mannekes, dit toch wel rare scouts jaar zit er weer bijna op helaas pinda kaas. Maar ook goed 

nieuws gekomen de voorbije week natuurlijk. De jeugdkampen mogen deze zomer doorgaan, dus dit 

wordt dan ook zonder twijfel het grootste beste en leukste feest van het jaar!!! Dit gaat dan wel 

doorgaan met de nodige maatregelen zoals vorig jaar, maar dat is ons vorig jaar gelukt dus dees jaar 

zal dat ook wel geen probleem zijn, ez pz gg wp.  

Het is ook groepskamp dit jaar wat voor ons allemaal een nieuwe ervaring wordt, maar ongetwijfeld 

een once in a life time experience (denk gewoon al maar is aan hoe groot da kampvuur wel ni gaat 

zijn :o :o :o ) 

Voor onze voorlaatste vergadering hebben dan ook en leuke activiteit gepland, dus kom volgende 

week zeker allemaal met een fiets en fluovest, maar vergeet ook geen snackjes en wat drinken mee 

te nemen!       

 

En omdat het jaar er weer bijna opzit heb ik een prachtige collage gemaakt van alle leuke momenten 

die we allemaal samen hebben beleefd!  

 

https://docs.google.com/document/d/1Z-ptCEYr7p8m54BtNjzcFyiIu-

ohsSVSHblfS5ZVw4w/edit?usp=sharing  

 

Zo dit was dan de laatste rommelpot, buiten de kamprommelpot dan. 

We zien jullie schone kopjes graag volgende week terug!! 

Byekesssss 

BigBossFlappy, FlappyNumberOne en WillyWannesFlappy 

 

 

Agenda:  

- 8 en 15 mei: infosessies voor het groepskamp (zie algemeen bericht) 

- 9 mei: picknick vergadering, dus neem je fiets, fluovest en picknick snacks en drinken mee! 

We spreken op het gewone uur af op het rakkersveld (doe ook allemaal jullie tie dye kleren 

aan zodat we het resultaat kunnen zien! . 

- 16 mei: laatste vergadering, hindernissenrun. Meer info volgt nog!  
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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 
 

Dag lieve Jinners,  

het scouts jaar loopt op zijn einde.. dit is dan ook de laatste rommelpot. Na al jullie zeer kwalitatieve 

schrijfstukken, eindigen wij nog met een goeie old school door de leiding geschreven rommelpot.  

 

Het einde van de vergaderingen is misschien wel in zicht, maar DE grote activiteit moet nog komen. 

Jaja jullie denken er allemaal aan nu. Plantjes verkopen!!!!  

 

Lolz, kamp natuurlijk! Ondanks het zeer atypische jaar gaan we er een dik dik kamp van maken! 

Nog wegeteld 2 maand en 11 dagen en we zijn weg.  Tijd voor een aantal goeie quotes waarnaar we 

ons op kamp zullen naar gedragen :  

-better an oops than a what if 

- teamwork makes the dream work 

- good vibes only 

- dont give a sip 

- a good Friend is like a bra, supportive 

- you look like i could use a drink 

- it's beginnkng to look a lot like cocktails  

 

De ene al wat meer toepasbaar dan de andere natuurlijk, aan jullie de keuze welke uiteraard.  

 

Oké we gaan niet te sentimenteel worden, maar ik kijk zooooo hard uit naar de zonsondergangen 

aan een vuurtje hoog op een berg met een prachtig uitzicht, dwaze spelletjes  en 100'en gezellige 

gesprekken.  

 

Bye en peace out xxx 
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