
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 24/01/2022 – 7/02/2022, 56ste jaargang, nr. 10 
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 



 

    Activiteitenkalender *Kan nog wijzigen wegens corona 

19 februari Stamdropping De Schakel 

5 maart Groepsfeest CC De Kruisboog 

19-20 maart Restaurantdagen Rakkersveld 

15 mei Laatste vergadering Rakkersveld 

10-16 juli Kapoenenkamp Geel 

10-16 juli Welpenkamp Geel 

3-14 juli Jonggiverkamp Auby-Sur-Semois 

13-26 juli Giverkamp Auby-Sur-Semois 

 

 

Verjaardagen 

25 januari Scout Ertrijckx Welp 

31 januari Louis Niclaes Giver 

7 februari Maximilian Gillot Kapoen 

8 februari Daniel Van Hemelryck Giver 

10 februari Axelle Defrancq Giver 

10 februari Lucille Massart Kapoen 

12 februari Xebo Leiding 

14 februari Kerrie Leiding 

14 februari Chill Leiding 

   

   

   
  



 

 

 

Algemeen bericht groepsploeg@krikobea.be 

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

Jakob Van Hemelryck                      0499/398.194      jakob.vanhemelryck@krikobea.be 

 

Dag iedereen, 

 

Januari loop al bijna op zen einde, dit betekent dat de studerende leiding bijna gedaan heeft met hun 

examens en terug naar de scouts zullen komen, hopelijk zijn die examens goed verlopen. Mogelijks is 

er zelf de kans dat een studerende leiding vroeger met zijn examens heeft gedaan en dus sneller 

terug zal verschijnen, spannend!!! Ondertussen zijn wij ook volop bezig met de voorbereidingen van 

het groepsfeest, hiervoor zijn wij nog opzoek naar wat materiaal (en natuurlijk is alle hulp ook nog 

welkom), lees hiervoor zeker het stukje over het groepsfeest. In de takberichten staat ook nog wat 

materiaal dat nodig is voor het groepsfeest maar niet voor elke tak, ga ook eens een kijkje nemen 

daar als je niet iets hebt liggen voor de tak waar je lid zich in bevindt. 

Corona-regels 

De regels voor onze werking zijn licht veranderd. Zo mogen binnen activiteiten weer (tot 80 

personen) en weekends (overnachtingen) mogen weer doorgaan. Volgende regels hanteren we nog 

steeds. 

• Als je ziek bent of symptomen hebt blijf je thuis! 

• Iedereen neemt een eigen drinkbus mee. 

• Iedereen neemt altijd een mondmasker mee. 

Indien er een besmetting wordt vastgesteld, breng dan zeker de leiding hiervan op de hoogte zodat 

hierover duidelijk gecommuniceerd kan worden naar de ander ouders. 

Vervangleiding januari 

De examenperiode van de leiding gaat de laatste weken in. Dit betekend dat deze week sommige 

leiding al gedaan heeft met hun examens maar er helaas ook nog leiding zal zijn die tot op het laatste 

moment examens zullen hebben en dus pas volgende week kunnen terugkomen. Als er niet 

voldoende leiding aanwezig zal zijn wordt er zoals voorgaande weken vervangleiding voorzien zodat 

de vergadering probleemloos kunnen verlopen. 

Nieuwjaarsreceptie 

Op 6 februari organiseren wij een nieuwjaarsreceptie, dit om samen met de leden en hun ouders te 

klinken op het nieuwe jaar (wat weliswaar al even bezig is dan). Er worden hapjes, drankjes en een 

gezellige sfeer voorzien. De nieuwjaarsreceptie zal starten vanaf 16u, uiteraard op het rakkersveld. 

Voor leden begint de vergadering zoals gewoonlijk om 14u. 
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Groepsfeest 

Naar onze 2-jaarlijkse gewoonte organiseren we dit jaar opnieuw het groepsfeest. Het groepsfeest is 

een zelfgemaakte toneelvoorstelling die we doen in CC de Kruisboog. De leden staan op het podium 

(samen met de leiding) onder begeleiding van oud-leiding die vanaf het balkon de juiste tekst bij de 

toneelprestatie voegen.  

Achter de schermen zijn er nog veel meer helpende handen: oud-leiding, (oud-oud leiding), 

sympathisanten, ouders van de leden... Zij helpen met het maken van maken van het decor en de 

kostuums. De dag van de voorstelling zelf is er team dat eten, drinken en de 4-uurtjes voorziet. 

Deze voorstelling is een leuke ervaring voor veel leden, het geeft de kans om een hele dag in de 

theaterzaal de kunnen rondlopen en op het podium te mogen staan. Dit jaar zal het groepsfeest 

plaatsvinden op 5 maart, dit jaar met als titel “Steve in het internet”. 

Bij deze zouden we graag een oproep willen doen naar helpende handen om dit mee mogelijk te 

maken. Zo zijn we vooral nog opzoek naar decorpapa’s (mogen zeker ook mama’s zijn), die willen 

helpen met het mee maken van het decor. Ook kostuummama’s (mogen ook papa’s zijn), die willen 

helpen kleine en grote artiesten te voorzien van een kostuum mogen zich zeker nog aansluiten bij 

het kostuumteam. 

Dit zal voornamelijk doorgaan tijdens de scoutsuren (14u tot 17u30), wij voorzien de koffie en 

koekjes om er iets gezellig van te maken!  

Mocht je liever iets anders doen, zoals mee op 5 maart voor het eten te zorgen kan dat zeker ook! 

Wil je graag deel uitmaken van deze editie en wil je er mee voor zorgen dat de leden weer kunnen 

stralen op het podium, laat dan zeker iets weten! Dit kan via het volgende mailadres: 

tom.reynaerts@krikobea.be  

Zoals eerder vermeld zijn wij voor het groepsfeest nog op zoek naar wat materiaal, zo zijn wij nu 

vooral op zoek naar OUDE ZWARTE BROEKKOUSEN (die kapot mogen gaan), heeft u dit thuis liggen 

mag u dit zeker meebrengen naar de scouts en aan de leiding geven. 

Vriendelijke Scoutsgroeten, 

Jakob en Lode 
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 Kapoenen   kapoenenleiding@krikobea.be 

 
Apodemus                                 0499/398.194          jakob.vanhemelryck@krikobea.be  
Xebo                                         0495/616.846          janne.van.roosbroeck@krikobea.be 
Kora                                         0472/870.846           delphine.avermaete@krikobea.be 

Petro                                        0470/439.473            lode.reynders@krikobea.be 

Zazoe                                       0497/795.927             warre.dewel@krikobea.be 

Gigi                                           0468/278.091           nathan.de.klerck@krikobea.be 

Kerrie                                       0475/729.998           sander.van.espen@krikobea.be 
 

 

Hallo aan de aller liefste kapoenen!!! 

 

Wat was dat spel vorige vergadering wel echt heeeeeeeeeeel leuk!!! Jullie hebben goed getrokken, 

opdrachten gedaan, AAAAAAAAAAA geroepen en met de bal gegooit. Ik denk niet dat de welpen, 

jong-givers of givers dat ooit beter gaan kunnen.  

Volgende week komen sommige leiding al terug jeeeeeeej de examens zijn gedaan . Dus dat 

betekent ook dat er geen vervangleiding meer komt :( . Wie was jouw favoriete vervangleiding??? 

Was het cis de slang, femke of fien?  

Aangezien er veel regen (saaie examens) en zonneschijn (de scoutsvergaderingen) is heb ik al een 

paar regenbogen gezien maar ze hebben precies geen kleur?!?!?!?! Kan jij helpen de regenboog in de 

kleuren met de juiste kleuren? 
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Wowww goed gedaan!!! 

Tot zondag  

De kapoenenleiding 

 

Agenda:  

30 januari: gewone vergadering 

6 februari: nieuwjaarsreceptie (zie algemeen bericht voor meer info) 

5 maart: groepsfeest (zie algemeen bericht voor meer info) 

  



 

 

Welpen   welpenleiding@krikobea.be 

Jacala            0468/283.402                  milan.vandeput@krikobea.be  
King Lowie                            0491/930.909            elijas.vanhemelryck@krikobea.be 

Baloe                                    0471/340.261              Kalina.parthoens@krikobea.be   
Bagheera                      0496/715.801            niels.bergmans@krikobea.be 

Akela            0477/097.762            jonas.verstraeten@krikobea.be 

Chill                                      0476/402.631               casper.van.espen@krikobea.be 

Mao                                      0478/038.132               lieven.medart@krikobea.be 

Chikai                                   0474/620.368               mathilde.reynders@krikobea.be 

 

 

Heeey welpen, 

Het ziet er naar dat het een winter wordt zonder een witte scoutsvergadering      dus niet zoveel 

geluk als vorig jaar. Voor wie de sneeuwballengevechten toch zo hard zou missen, raad ik steeds een 

kussengevecht met je broers en zussen aan. Maak twee teams, bouw beiden een fort met kussens en 

dekens en laat de net geen sneeuwpret beginnen! Voor wat sneeuwpret in de gedachten zijn hier 

nog wat leuke sneeuwfoto’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De repetities voor het groepsfeest zijn al gestart en over een aantal weken acteren en dansen we de 

pannen van het dak. Over twee weken is er ook de nieuwjaarsreceptie waar we ons vol kunnen eten 

met lekkere hapjes en drankjes. En het belofteweekend nadert ook steeds dichter … Dus genoeg om 

naar uit te kijken. 

Verder hebben we ook nog een klein taakje voor jullie. Voor het groepsfeest hebben we nog 

gekleurde beenwarmers of voetbalkousen nodig, dus jullie zouden aan jullie mama en papa moeten 

vragen of jullie dit thuis nog hebben liggen. Als jullie er hebben die we mogen lenen voor ons 

optreden op het groepsfeest moet je dat zondag tegen ons vertellen en heeel mss krijgen jullie dan 

een extra vier uurtje      . 
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Voor nu zal de vergadering nog even met een uitgedunde leidingsploeg zijn, maar hopelijk zijn we 

over twee weken weer voltallig! 

Groetjes de welpenleiding 

 

 

AGENDA: 

Zondag 30 januari: Vergadering met de leiding die niet wil studeren        

Zondag 6 februari: Nieuwjaarsreceptie, zie algemeen bericht voor meer info 

Zondag 13 februari: Vergadering met misschien een voltallige leidingsploeg 

18 – 20 februari: Belofteweekend, meer info volgt in volgende rommelpot, maar je kan je al 

inschrijven via deze link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF_4iJRcvtb-

Xq9SO4OFvkxauWs4DEpm2gNpsVoeqbQ7RL0w/viewform  

Zaterdag 5 maart: Groepsfeest!! We zoeken nog een aantal zaken voor er een groot spektakel van te 

maken:  

• oude zwart broekkousen (die kapot mogen) 

• Gekleurde been warmer/voetbal kousen en/of zweetbandje 

• Minion pak (onesie) 

• gele shirts 

• gele badmutsen 
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Jonggivers   jonggiverleiding@krikobea.be 

Kobe Bergmans                               0472/031.561          kobe.bergmans@krikobea.be 

Marie Happaerts                            0495/225.747           marie.happaerts@krikobea.be  
Simon Van Hemelryck                     0484/716.987         simon.vanhemelryck@krikobea.be 

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

Tom Reynaerts                               0498/034.256          tom.reynaerts@krikobea.be  

Maarten Medart                             0473/253.879        maarten.medart@krikobea.be  
 

 
  

 

Howdie howdie jonggivers! 

Alles goed met jullie?  

Het Groepsfeest nadert met rasse schreden en hopelijk stretchen jullie dagelijks want we gaan de 

pannen van het dak dansen! 

Voor zij die het vergeten zijn (aan ouders: niet verder lezen, er komen spoilers aan) zal ik kort even het 

verhaal vertellen. De titel van het Groepsfeest van dit jaar: Steve in het internet. Dus Steve Jobs wordt 

in het internet gezapt en hij probeert eruit te geraken (wat een aantal keer mislukt). Onze scene is de 

Google-scene. Wij spelen minions die in een grote bibliotheek alle antwoorden op de vragen van 

Google-gebruikers opzoeken.  

Voor het groepsfeest is er ook nog een klein taakje: We hebben van jullie nog minion pakken, gele 

tshirts en/of gele batmutsen nodig. Dus als jullie dit thuis hebben liggen en dat mag gebruikt worden 

voor het groepsfeest zeg het ons dan eventjes zondag en heel misschien krijgen jullie dan wel een extra 

vier uurtje      . 

Wij zullen er ongeveer zo uitzien: http://foothillsrehabcenter.com/wp-

content/uploads/2015/11/rehab-team-minions2015.jpg Schattig, toch?! 

En we zullen dansen op dit lied: https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ 

. 

. 

. 

. 

. 

Haha mopje. ;P Op dit lied: https://www.youtube.com/watch?v=fHI8X4OXluQ  

Hou dus zeker zaterdag 5 maart vrij in je agenda want dan gaan we samen shinen op het podium in de 

Kruisboog.  

Verder komt Valentijn langzaamaan dichterbij. Test daarom hier hoe romantisch jij bent! Je kan de test 

ook invullen in de plaats van de persoon waarop je een crush hebt (= een beetje verliefd bent), op het 

einde vind je een cadeautip waarmee je ongetwijfeld het hart van deze persoon zal veroveren.  

Geloof jij in liefde op het eerste gezicht? 

a) Ach nee, wat een onzin 

b) Hangt ervan af wie je tegenkomt  

c) Jazeker 
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Je loopt ‘s avonds met je crush door een stille straat en het regent. Wat doe je? 

a) Ik trek me terug in mijn winterjas, doe mijn capuchon op en sla mijn armen om mezelf heen. 

Brrrr! 

b) Als we snel lopen, zijn we straks misschien niet helemaal doorweekt. 

c) Ik vraag mijn crush ten dans in de regen.  

Wat zou jouw openingszin zijn? 

a) Mooie schoenen …  

b) Hey lekker dier, kom eens hier 

c) Ben jij een dief? Want je hebt mijn hart gestolen. 

Wat is volgens jou de perfecte date? 

a) Samen eten in de refter op school 

b) Samen een film kijken  

c) Een strandwandeling en samen naar de zonsondergang kijken 

Op welk liedje zou jij met je crush willen slowen? 

a) Hard Rock Hallelujah van Lordi 

b) Blinding Lights van The Weeknd  

c) Lover van Taylor Swift 

Een bad vol rozenblaadjes. Dat vind jij: 

a) Een gedoe om op te ruimen 

b) Onhandig! Die rozenblaadjes blijven aan je huid plakken. 

c) Een leuk gebaar 

Wat koop jij op Valentijn voor je crush? 

a) Niks 

b) Een paar sokken 

c) Chocolade 

Meeste keer a Meeste keer b Meeste keer c 

Jij bent totaal niet romantisch! 
De liefde: niks voor jou! Dat 14 
februari maar snel voorbij is.  
 
 
Cadeautip voor niet-
romantische personen: geen 

Jij bent een moeilijke mens! 
Soms romantisch, soms niet (je 
moet het wel eens een keer 
gaan weten he). 
 
Cadeautip voor moeilijke 
mensen: geen (te moeilijk). 

Jij bent superromantisch! Je 
zou zelfs verliefd kunnen 
worden op een steen (niks mis 
mee). 
 
Cadeautip voor super-
romantische mensen: geen (zij 
hebben genoeg aan de liefde) 

 

AGENDA: 

zondag 30 januari 2022: laatste-vergadering-zonder-Marie-vergadering van 14u tot 17u30 op het 

Rakkersveld. 

zondag 6 februari 2022: Marie is terug! Eerst-vergadering-met-Marie-vergadering van 14u tot 17u30 

op het Rakkersveld. Oefen al maar jullie Spaans want die dame is al haar Nederlands vergeten. Ole! 

zondag 13 februari 2022: Valentijnsvergadering met voor ieder wat wils van 14u tot 17u30 op het 

Rakkersveld. Voor zij die een lief zoeken: blind date, voor zij die alleen willen blijven: chocolade-

eetfestijn, voor zij die een andere jonggiver beter willen leren kennen: dinner date! Woohoow! 

Zaterdag 19 februari 2022: stamdropping, wandelen bij volle man. Meer info volgt nog. 

  



 

Givers       giverleiding@krikobea.be 

 
 

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

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

Sara Vandeput                               0468/202.994                  sara.vandeput@krikobea.be 

Willem Reynders                            0474/198.806                  willem.reynders@krikobea.be 

Mathias Vanroelen                         0468/088.646                 mathias.vanroelen@krikobea.be 

 

 

Hola Givers! 

 

De feestdagen zijn ondertussen al voorbij en mogen stilaan een afgesloten hoofdstuk worden. 2022 is 

nog geen maand bezig en ons scoutsjaar is met de vergadering maar beter en beter aan het worden!  

En we beloven dat het enkel nog maar beter wordt! De planning van de komende weken ziet er zeer 

belovend uit!!! (Zie planning) 

 

Voor de meeste onder ons zijn de examens al lang afgerond en uiteraard hebben jullie ze allemaal 

geknald! Helaas zijn er nog mensen binnen onze tak  die nog vollenbak bezig zijn met hun examens. 

Waardoor we het nu toch even zonder hun gaan moeten doen.  Via hier laten we weten dat deze 

mensen er niet alleen voor staan in deze zware tijden en dat wij allemaal in hun geloven en heel veel 

succes!  

Feel free om ze zelf een succesberichtje te sturen, wie weet hebben ze er super veel aan!  

 

 

 

 

mailto:giverleiding@krikobea.be
mailto:willem.reynaerts@krikobea.be
mailto:guus.nagels@krikobea.be
mailto:sara.vandeput@krikobea.be
mailto:willem.reynders@krikobea.be
mailto:mathias.vanroelen@krikobea.be


 

PS: de berekeningen van wafelbakweekend komen eraan, maar het mocht niet zijn voor deze 

rommelpot. Scuzi Andries! 

Groetjes  

De Giverleiding 

 

Planning:  

 

- Zondag 30/01/2022: gewone vergadering 
- Zondag 6 /02/2022: NIEUWJAARSRECEPTIE (zie algemeen bericht) 
- Vrijdag 11-13/02/2022: DERDEJAARSWEEKEND (meer info volgt nog) 
- Zaterdag 19/02/2022: STAMDROPPING 

 

 


