
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 1/09/2021 – 13/09/2021, 55ste jaargang, nr. 19 
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 

Giverkamp Tienen 2021 



 

    Activiteitenkalender 

11 september Laatste vergadering Rakkersveld 

19 september Startvergadering Rakkersveld 

2 oktober Zware Bierenavond Rakkersveld 

 

 

Verjaardagen 

1 september Lars Calcoen Kapoen 

2 september Lucas Vanhoof Kapoen 

3 september Kyara Veuchelen Welp 

4 september Milca Sene Kapoen 

5 september Seppe Thomas Giver 

11 september Zoë Van Camp Kapoen 

12 september Lander Vanderleyden Welp 

13 september Elias O’Sullivan Jonggiver 

14 september  Jeanne Hendrickx Welp 

26 september Jules Mombaerts Jonggiver 

27 september Yanni Marie Pauline Van 

Buggenhout 
Giver 

   
  



 

 

 

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 iedereen, 

De zomervakantie zit er weer bijna op en de schooldagen gaan weer beginnen. Niet alleen de 

schooldagen beginnen terug, maar ook het nieuwe scoutsjaar gaat bijna weer van start. Eerst zal er 

nog een laatste vergadering zijn met de oude tak en daarna beginnen we ons nieuwe scoutsjaar met 

de startvergadering.  

Terugblik op de kampen 

Als eerste blikken we even terug op de kampen die deze zomer hebben plaatsgevonden. Het waren 5 

leuke, vermoeiende maar zeker onvergetelijke kampen. Hoewel ze gekenmerkt werden door 

tegenslagen, werden ze ook gekenmerkt door solidariteit. Vanuit de leidingsploeg willen we graag 

iedereen die tot hulp geschoten is bedanken, zonder jullie hadden de kampen heel anders kunnen 

verlopen. Ook zijn we bijzonder trots op wat we als scouts gepresteerd hebben.  Maar we hopen 

vanzelfsprekend dat volgende scoutskampen toch wat soepeler verlopen! 

Laatste vergadering en startvergadering: 

• De laatste vergadering gaat door op zondag 12 september 2021. Hier kunnen de leden nog 

een laatste keer met hun oude tak super veel plezier maken en terugblikken op de geslaagde 

kampen. 

• De startvergadering vindt plaats op zondag 19 september. Hier kom je meteen in je nieuwe 

tak en leer je ook meteen je nieuwe leiding kennen en natuurlijk ook je tak. Voor nieuwe 

leden is de startdag het ideale moment om te komen proberen van de scouts. 

Coronamaatregelen: 

• Iedereen neemt zijn eigen drinkbus mee. 

• Alle jong-givers, givers en leiding brengen een mondmasker mee. 

• Inschrijven voor de activiteiten voor de welpen en kapoenen is NIET meer nodig. 

• Ouders dragen een mondmasker bij het afzetten en ophalen van de leden. Leiding zal in 

contact met de ouders ook een mondmasker aandoen. 

• Iedereen die ziek is blijft thuis! 

Verloren voorwerpen: 

Geslaagde kampen gaan altijd samen met verloren voorwerpen. Op de laatste vergadering zullen wij 

deze “tentoonstellen” zodat iedereen eens kan kijken als er geen spullen van hun bij zitten. 

Zware bierenavond: 

Net zoals vorig jaar organiseren wij weer een zware bierenavond. Deze zal doorgaan op 2 oktober 

2021. Meer info volgt. 
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Afscheid: 

Gepaard met de laatste vergadering is er ook afscheid. Net als andere jaren nemen we afscheid van 

de leiding die het scoutshemd aan de kapstok hangt. Dit jaar nemen we afscheid van Charlotte, Nele, 

Anneleen en Arne, we willen hun graag bedanken voor de inzet en het enthousiasme waarmee zij 

steeds op de scouts verschenen. In het speciaal willen we graag Arne bedanken voor zijn inzet als 

groepsleider, niet alleen de scouts, maar ook de hele leidingsploeg kon altijd rekenen op Arne zijn 

onvoorwaardelijke hulp. Bedankt! 

Scouteske groeten, 

Jakob en Lode 

 

  



 

 

 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  
 

 

Dag Kapoentjes! 

 

Dit is onze laatste rommelpot van het scoutsjaar, dat betekent dan 

ook dat de laatste vergadering eraan komt! 

Daarna zal het nieuwe scoutsjaar gestart worden met jullie nieuwe 

leiding (wie het zal zijn is nog een verassing). Sommigen van jullie 

zullen ook naar de welpen mogen gaan! Jullie worden toch zo snel 

groot.       

We hebben elkaar al zo lang niet meer gezien. We hebben zo veel 

vragen! Zijn jullie al bekomen van kamp? Missen jullie ons? Zijn jullie 

al op vakantie geweest? Zijn jullie klaar voor het nieuwe schooljaar? 

Wat is de naam van jullie huisdier? Wat was jullie lievelingseten ook 

alweer?  

Hopelijk komen jullie allemaal naar de laatste vergadering zodat jullie 

deze vragen kunnen beantwoorden. Wij kunnen alvast niet wachten.  

Omdat we jullie zo hard missen zijn hier een paar van onze tofste 

foto’s: 
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En om jullie geheugen te verfrissen hebben we een woordzoeker 

gemaakt over kamp. Kunnen jullie hem oplossen???  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Als jullie alle fotos van het kamp willen bekijken kan dat via volgende link: 

https://photos.app.goo.gl/KZuyvrUYYwebP3sQ6 

Agenda:  

- 12 september: laatste vergadering op het rakkersveld 

- 19 september: Begin van het nieuwe scoutsjaar op het rakkersveld  
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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 

 

 

Heeey welpen! 

Het scoutsjaar zit er weeral op. We hebben vergaderingen gedaan in 

allerlei vormen, groepen en bubbels. Weekends waren er dit jaar spijtig 

genoeg niet maar dat hebben we dan weer goed gemaakt met een 

fantastisch kamp       

Aan het einde van dit scoutsjaar reiken wij nog enkele awards uit... 

Leukste 
spel/vergadering van 

het scoutsjaar 

Het papier-kapot-gooi-

spel 

 

Grappigste moment 

van het scoutsjaar 

De breakdancemoves 
van Jacala 

Favoriete maaltijd/4-

uurtje van het 
scoutsjaar 

De overschotten van 
het 6uren spel 

 

 

 

 

 

Leukste 
spel/vergadering van 

het scoutsjaar 

Sneeuwmannen 

maken in de sneeuw 

Grappigste moment 
van het scoutsjaar 

Toen we van het vlot 

in het water vielen op 
kamp 

Favoriete maaltijd/4-
uurtje van het 

scoutsjaar 
De BBQ op kamp 
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Leukste 
spel/vergadering van 

het scoutsjaar 

Blad-Steen-Schaar 

race 

 

Grappigste moment 
van het scoutsjaar 

Met de blauwe 

zwembadzwengel 

achter de leden 
aanlopen 

Favoriete maaltijd/4-
uurtje van het 

scoutsjaar 

Verloren brood, of nee 

toch liever gewonnen 
brood? 

 

Leukste 
spel/vergadering van 

het scoutsjaar 

Wanneer we terug in 1 
grote groep mochten 

spelen! 

Grappigste moment 
van het scoutsjaar 

Uitglijden op de bash 

door de bruine zeep 

Favoriete maaltijd/4-
uurtje van het 

scoutsjaar 

Spaghetti zonder 

handen 

Leukste 
spel/vergadering van 

het scoutsjaar 

Amerikaanse bal!!! 

 

Grappigste moment 
van het scoutsjaar 

De snake van Baloe 

tijdens de online 

vergadering 

Favoriete maaltijd/4-
uurtje van het 

scoutsjaar 

Hete bliksem 

 

Leukste 
spel/vergadering van 

het scoutsjaar 

De online film maken 

vergadering 

Grappigste moment 
van het scoutsjaar 

Hathi zingt een K3 

liedje 

Favoriete maaltijd/4-
uurtje van het 

scoutsjaar 

Spinaziepuree met 

wortelpuree 😉 

 

 

Als jullie het kamp al even hard missen als ons dan kunnen jullie alle fotos 

bekijken via volgende link: https://photos.app.goo.gl/KZuyvrUYYwebP3sQ6 
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We zien elkaar nog een keer terug op de laatste vergadering, tot dan! 

Groetjes, 

Baloe, Bagheera, Hathi, Jacala, King Lowie en Rikki Tikki Tavi 

 

AGENDA 

Zondag 12 september Laatste vergadering met de oude tak. Nog 1 keer allemaal samen 

spelen! 14u-17u30 op het Rakkersveld. 

Zondag 19 september Startvergadering. Iedereen komt zijn nieuwe leiding te weten en 

maakt meteen kennis met de nieuwe tak. 14u-17u30 op het Rakkersveld.  



 

 

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 

  

 

Haaaaalllloooowwwwaaa jonggivers, 

Zoals jullie weten hebben we tijdens het kamp veel meegemaakt. Het is ook zeer 

moeilijk om al deze momenten te beschrijven. Hierdoor vatten we het kamp 

samen met enkele korte stripverhalen. 
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Zoals jullie zien zijn er zeer toffe foto’s genomen op kamp. Deze kan je 

bezichtigen op de volgende site: https://photos.app.goo.gl/Qb5hj7DcsdRa23Tr5  

Groetjes de jonggiverleiding 

Agenda 

Zondag 12 september: laatste vergadering 14h tot 17h30, zwemmen bij Niels 

(hoelenbergstraat 23, 3220 Meldert) . We spreken af om 14h op het rakkersveld in 

Tienen of om 14h20 bij Niels thuis. Neem zeker je zwemkledij mee!!! De vergadering 

is gedaan om 17h30 op het rakkersveld of bij Niels thuis. 

Zondag 19 september: Eerste vergadering van 14h tot 17h30. Kom te weten wie je 

nieuwe leiding is. 
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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 

 

Beste givers en giverinnen, 

 

Naar jaarlijkse gewoonte gedenken we in deze laatste rommelpot van het scoutsjaar de meest en 

minst gedenkwaardige dingen van het kamp. Veel leesplezier! 

 

Beste eten 

1. Moelleux met tabasco 

2. Kaneelrijstpap met een vleugje vanille 

3. Ijs van de Passion 

 

Kamplied 

1. Het is een kamp 

2. Cotton Eye Joe 

3. Speel je soms honkbal? 

 

Beste spel 

1. Evacueren naar Tienen 

2. The game 

3. 6-uren, 12-uren en de nooit gespeelde 6-uren. 

 

Mooiste totem 

1. Leuke Vink 

2. Sexy Stern 

3. Wardbeer 

 

Beste zwemplek 

1. De kampplaats, niet de rivier 

2. Tinke haar vijver 

3. Gust zijn zwembad 

Eervolle vermelding: de Ourthe 

 

Mooiste kampkoppel 

1. Daniel en zijn rechterhand 

2. Andy en Ferre 

3. Arend en Kato 
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Meest epische kampmoment 

1. Niet terugfietsen naar Dinant 

2. Evacueren door een overstroomde kampplaats 

3. Verbroederen met de jonggivers 

Eervolle vermelding: de berg in Durbuy opfietsen nadat de leiding had gezegd dat het enkel nog 

bergaf was. 

 

Mooiste kampaandenken 

1. Ourthewater in een ijsdoos 

2. Het nummer van Arend 

3. Een verbrande rug 

Eervolle vermelding: een lege condoomverpakking  

 

Grootste fail 

1. Willem die Seppe vertrouwt met het scheermachine 

2. Willem zijn haar 

3. Seppe zijn haar 

Eervolle vermelding: Lena en Ward die strafexpeditie proberen te krijgen 

Eervolle vermelding: de tenten waterdicht maken 

 

Beste kampquote 

1. “Can you give me a Hiyaaaahhh” “Anjaaaaaa” 

2. Gij zijt groen 

3. WaRneR bros 

 

Beste foerage 

1. Ronnie 

2. Ronnie 

3. Ronnie 

Eervolle vermelding: de andere foerage  

 

Beste kampvuuract 

1. de lapdance van Arend 

2. de lapdance van Seppe 

3. de lapdance van Daniel 

Eervolle vermelding: Marta haar broodrooster 

 

Belangrijkste levenslessen geleerd op kamp 

1. Eerst water en de rest komt later 

2. Met te weinig eten heb je honger 

3. Van de zon krijg je een zonneslag 

Eervolle vermelding: als de kampplaats overstroomt, hoef je geen greppels te graven 



 

Eervolle vermelding: van berenklauwsap krijg je tweedegraads brandwonden.  

 

Beste eten - ma nu voor echt 

1. Pudding 

2. Puddiiiiiiiiiiiiiiiiiiing 

3. PUDDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIING 

 

AGENDA: 

Zondag 12 september: laatste vergadering van 14u tot 17u30. We organiseren een zwempicknick 

gevolgd door de premiere van ‘The Passion of the Pudding’ en ‘Dichting van de orgasmekloof’. Neem 

zwemkledij en een iets om te eten (en te delen) naar keuze mee.  

Link naar de foto’s: https://photos.app.goo.gl/Qb5hj7DcsdRa23Tr5  

 

Zondag 19 september: startvergadering van 14 tot 17u30 
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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 
 

 

WADUUUUUUPPPPPPPPPPP GAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYMERSSSSSSSSSSSSSSSSS, 

Bon ik weet wel dat jullie dit allemaal niet lezen, maar ja het moest toch maar eens voorvallen dat 

jullie eens tijd te veel hebben en dit eens zouden lezen, lol sike. BON om toch maar eens ervoor te 

zorgen dat iedereen die dit leest toch niet voor niks leest, deel ik straffen uit aan iedereen die dit niet 

leest.  

Maar ja nu hoor ik jullie al denken, als diene nu vraagt als ik hem heb gelezen zegt toch iedereen ja, 

awel er zit een geheime boodschap in deze rommelpot, als je alle hoofdletters die in het vet staan 

leest van na deze zin vind je het geheime woord. Dus volgende keer dat ik jullie zie vraag ik naar het 

geheiME woord en ja als je het weet proficiat, als je het niet weet…  

Ah bij dEze rommelpot wil ik ook danku en proficiat zeggen aan alle jinneRs die leiding worden, jullie 

zijn toppers. De rest ook maar uiteraard iets minder.  

Tot slot wil iK jullie ook nog op de hoogte brengen van iets dat jullie eigenlijk zouden mOeten weten, 

namelijk dat de Eiffeltoren groter is dan het Atomium. Ik voeg hier zelf extra informatie aan toe voor 

zij die zooooooooo zeKer waren van hun stuk. ZO is het Atomium 102,7 meter hoog, ook wel bekend 

als de diagonaal van de kubus. De Eiffeltoren daarentegen is 300 meter hoog, tot aan de toP van de 

vLaggenstok is deze 317 meter hoog als hierbij de tElevisieantennes worden meegerekend is de 

Eiffeltoren zelf 324 meter hoog. Hieronder nog een foto ter visuAliSatiE. 

 
Figure 1: bron: de standaard 

Hieruit is duidelijk af te leiden dat de Eiffeltoren meer dan 3 keer zo groot is als het Atomium. Plus 

zeker groter dan 70 meter of 120 meter (wat de slimmeriken onder ons, ons probeerde te doen 

geloven). 
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Tot slot de straf voor diegene die de rommelpot niet lezen is dat ik bij één kans die gevraagd wordt 

aan jullie het nummer mag kiezen.  

Salut (om toch wat Frans te gebruiken wat ik heb geleerd op kamp), 

De leukste leiding van jullie hele scoutscarrière  

Agenda: 

10 september 2021: Laatste, epische vergadering, meer info via socials x 

 


