
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 29/08/2022-12/09/2022, 56ste 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 



 

    Activiteitenkalender 

Zie takbericht Laatste vergadering Zie takbericht 

18 september Eerste vergadering Rakkersveld 

 

 

Verjaardagen 

1 september Lars Calcoen Kapoen 

2 september Oscar Boutry Jonggiver 

2 september Lucas Vanhoof Kapoen 

3 september Kyara Vanveuchlen Welp 

4 september Milca Senne Welp 

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 Giver 

   
  



 

 

 

Algemeen bericht groepsploeg@krikobea.be 

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

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

 

 

Hallo allemaal, 

WAT EEN ZOMER! Een kamp zonder corona, een kamp zonder overstromingen, een kamp zonder 

tegenslagen, alles waarvan gedroomd werd is uitgekomen! We zijn nog altijd aan het bekomen van 

de geweldige zomer. 

Maar er wordt niet alleen nagenoten, we hebben niet stilgezeten want alle takken hebben meteen 

een nieuwe leuke vergadering gepland om het jaar definitief af te ronden. Lees dus zeker de 

takberichten ook eens om te ontdekken wat elke tak in petto heeft. 

Helaas is dit voor een aantal leiding ook de laatste keer dat ze als leiding in actie komen, na de laatste 

vergadering zullen ze de legendarische titel van oud-leiding op hen nemen. We willen hun daarom 

ook in dit bericht bedanken voor hun enthousiasme als lid en hun inzet als leiding. Bedankt Milan, 

Emma, Tom, Jonas, Guus, Niels, Elijas, Kalina en Maarten! 

startvergadering 

Na de laatste vergadering volgt dan ook opnieuw de startvergadering. Hier kom je te weten wie jouw 

leiding zal worden het komende jaar, maar maak je ook eens opnieuw kennis met iedereen die in 

jouw (nieuwe) tak zit. We nodigen dan ook iedereen uit om van de gelegenheid gebruik te maken en 

broers, zussen, neven, nichtjes, vrienden etc. eens kennis te laten maken met de scouts. En wie weet 

vinden ze het leuk genoeg om zich aan te sluiten bij onze scouts! Meer info kan je lezen hieronder. 

We komen langs bij de meeste scholen uit Tienen om onze flyer te verdelen en uitleg te geven over 

de scouts. Wil je wat extra flyers om uit te delen aan andere vriendjes dan mag je zeker op de laatste 

vergadering de groepsleiding aanspreken. 

Inschrijven 

Info over het inschrijven voor volgend scoutsjaar volgt in de volgende rommelpot. 

 

Wij kijken alvast uit naar een toffe afsluiter van het scoutsjaar en een mooie start van het nieuwe 

scoutsjaar! 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag allerliefste kapoentjes, 

Ik hoop dat jullie al een leuke vakantie achter de rug hebben en hebben kunnen genieten van het 

mooie weer. Ik hoop ook dat jullie veel leuke dingen hebben gedaan en goed geravot hebben. Maar 

het hoogtepunt van jullie vakantie was waarschijnlijk het super geweldige leuke fantastische plezante 

kapoenenkamp. We missen het nog elke dag       . We hebben natuurlijk zoveel leuke spelletjes 

gespeeld zoals het spel dat we Dingo de draak moesten temmen en moesten proberen om te leren 

vliegen, om even strek te worden en zelfs moesten leren vuurspuwen. Ik vond Dingo zo eng dat ik er 

nog altijd nachtmerries van krijg. Uiteindelijk hebben toch de alphadraak kunnen verslaan met onze 

sterke spierballen en het beste van alles was dat er ook nog eens snoepjes uit kwamen, toen waren 

we heel blij. En we hebben nog zoveel andere leuke dingen gedaan maar het allerleukste vond ik 

toch wel onze daguitstap naar de wildwaterbaan, toen hebben we ons echt rot geamuseerd. Nu 

hebben jullie geluk dat we voor de laatste vergadering nog is een daguitstap gaan doen maar deze 

keer naar ergens anders, misschien konden jullie het al raden aan tekening maar we gaan naar de 

ZOO van Planckendael, JOEPIEEEEE!!!!!! Ik heb er zeker al zin in, ik hoop jullie ook. Ik zal hier onder 

nog een leuke kleurplaat zetten voor jullie, joepiiii! 
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De praktische info: 

De datum van de laatste vergadering is 11/09/2022 

We spreken af aan de voorkant van het station van Tienen om 7:45 en komen rond 17u terug aan, 

aan het station. 

Wat mee te nemen: 

• Rugzakje 

• Drinkbus 

• Lunchpakket 

• Pet, zonnebril en zonnecrème (als ze warm weer voorspellen) 

• Regenjas 

• Kids-ID 

• Stevige schoenen 

• €6 

Hier is ook nog een keer de link naar de Google Foto’s waar alle foto’s in staan van heel het jaar, 

inclusief het kamp: 

https://photos.app.goo.gl/ytCR36wHFn25uPuo9  

 

Agenda: 

- 11 september: Super leuke laatste veradering. Zie hierboven 

- 18 september: Eerste vergadering van het nieuwe scoutsjaar. Van 14u tot 17u30 op het 

rakkersveld! 
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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 

 

 
Welpen !!! 

 

Ik heb goed nieuws en slecht nieuws! Ik zal beginnen met het slechte nieuws, vakantie is 

bijna gedaan!      Terug naar school, maar misschien is dat voor sommige niet eens zo 

slecht nieuws. Ik heb nochtans toch nog beter nieuws!! Het scoutsjaar begint dus ook bijna 

terug yeeeey!!! Kamp is nu al zo lang geleden (Waar is Wally he?), ik ben het ondertussen al 

vergeten. Wat ik niet vergeten ben, waren al de leuke dingen die we daar gedaan hebben. Ik 

vond het leukste het sponsen trefbal, op de springplank zo hoog mogelijk plons maken in het 

zwembad en natuurlijk de trickshot door de muren. Welke leiding ben ik? En wat waren 

jouw leukste momenten op kamp, laat het nog is weten.  

 Maar dus voor dat het nieuwe scoutsjaar begint moeten we nog een GEWELDIGE laatste 

activiteit doen! Hij is zelfs zo geweldig dat we niet willen zeggen naar waar. Ik ga natuurlijk 

wel een tip geven, zeker voor de ouders. 

 

 

De activiteit dat we gaan doen bevindt zich in Waver, mmmm?         

Praktisch info:  

Wanner: 10 September 2022 

Waar: We spreken af aan om 8:30 aan de voorkant van het station van Tienen 

Wat mee te nemen: Voor de activiteit vragen we per kind 6€ mee te nemen. Neem zeker 

genoeg eten en drinken mee want het word een lange dag, maar avond eten word nog thuis 

verwacht.  

We spreken terug af aan het station rond 20:00 voor de terugkomst 

Wij kijken er al zeer hard naar uit, tot dan!! 

Groetjes, 

Welpen leiding 
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Agenda: 

- 10 september: Super geheime activiteit (zie info hierboven) 

- 18 september: 1ste vergadering met nieuwe tak op het rakkersveld van 14u-17u30  



 

 

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  
 

 
  

 

Hallo hallo Jonggivers! 

De zomer is voorbij. Het kamp is al meer dan een maand geleden. Ik kan het bijna niet 

geloven. Daarom gedenken we in deze laatste rommelpot van het scoutsjaar de meest en 

minst gedenkwaardige dingen van het kamp. Veel leesplezier! 

Beste kampvuuract 

1.      Het leuke leidingslied 

2.      De act van de foerage 

3.      De presentatie door Kato en Fenna 

Eervolle vermelding: alle andere acts 

Mooiste totem 

1.      Palmpoeper 

2.      Vieze Waal 

Eervolle vermelding: Arkal, Wielewaal, Palmtortel 

Mooiste kampkoppel 

1.      Staf en Kato 

2.      Joschka en Fenna 

3.      Gitte en Nette, aka: . . . . . (zelf in te vullen) 

Eervolle vermelding: Jack en Fran - of was het Nell? - laat maar.  

Meest hippe kampoutfit 

1.      Gedeelde eerste plaats: legerbroek van Amber, Marie en Emma  

2.      Tuur zijn kippenmuts  

3.      Gele T-shirts  

Eervolle vermelding: Lord Commander-broek 

Slechtste eten 

1.      Maïs met kruidenboter van New York bij Komen Eten 

2.      Verbrande kippenschnitzels van Washington DC bij Komen Eten 

3.      De koekjes van New York bij Komen Eten. 

Beste eten 

1.     Appel crumble 

2.     De unicorn-pannenkoek van Chicago bij Komen Eten 

3.     Aiki-noedels 
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Leukste spel 

1.      Het verhaal van Linde haar totemopdracht 

2.      Happy Birthday zingen voor Louise 

3.      Brandende braadsleeën  

Eervolle vermelding: Are You The One 

Beste kampquote 

1.     I aM cOnFuSiOn 

2.     IEEEEEEB 

3.     Wie is Amber 

Meest epische kampmoment 

1.      Claude die pompt 

2.      Nikias die Lander een preek geeft 

3.      Fien met haar uitgevallen tand 

Eervolle vermelding: Anna en Dries hun diss battle 

Grootste fail 

1.      Fenna haar afleidingsmanoeuvre waardoor Joschka en Gitte de vlag konden stelen 

2.      De patrouille van Staf die akkoord gaat dat Staf een toeter koopt 

3.      Staf die zijn toeter aan Jack geeft 

Eervolle vermelding: Yana haar enkel 

Leukste bijnaam 

1.      Gedeelde eerste plaats: voor Rune: Lander & voor Lander: Rune 

2.      Gedeelde tweede plaats: voor Nell: Fran & voor Fran: Nell 

3.      Gedeelde derde plaats: voor Marie: Emma & voor Emma: Marie 

Kamplied 

1.      O fortuna 

2.      Zaddy 

3.      Hey Jude (na na na nananana, nannana) 

Eervolle vermelding: Blinding lights 

 

Mooiste kampaandenken 

1.      Legerhoedje gevonden op een brug tijdens tweedaagse 

2.      De blaren van tweedaagse 

3.      Simon toen hij het licht uitdeed op tweedaagse 

Belangrijkste levenslessen geleerd op kamp 

1.      De meisjes willen soms ook eens niet de groenten snijden en niet de patatten schillen 

2.      De meisjes willen soms ook eens het vuur doen 

3.      De jongens zullen dus soms ook eens de groenten moeten snijden en de patatten 

moeten schillen 

Beste foerage 

1.      Queeva 

2.      Klieva 

Eervolle vermelding: de andere foerage 

 

 

 



 

Mooiste kampfoto 

 

Meer foto’s van het kamp kan je hier bekijken: 

https://photos.app.goo.gl/zrntcg46h9TRtybP8.  

En dan om af te sluiten (dit is waarschijnlijk de langste rommelpot ooit): nog het leuke 

leidingslied. 

 

Stafie x4 

Zonder toeter hoor je hem helemaal nie. 

Staffie x4 

Ben je al bekomen van je hysterie 

Dries x4 

Van en dikke prank is hij niet vies 

Dries x4 

Wie the f*ck is nu eigenijk uw niecht? 

Fienie x4 

Je hebt het eten altijd wel gezien 

Fienie x4 

Slapen in de hemd dat is de shieet 

Ieb x4 

Een deftige broek voor in het bos heb je niet 

Ieb x4 

Op men rug mag je vandaag niet 

https://photos.app.goo.gl/zrntcg46h9TRtybP8


Runie x4 

Lander ben je blijkbaar nie 

Runie x4 

En achteruit kopen kan je ook nie 

Kato x4 

Slapen naast Tom op 2-daagse mag je zo 

Kato x4 

Iedereen laten pompen voor je natte short doe je zo 

Yana x4 

Met houw enkel is het enkel drama 

Yana x4 

Yana met de pet is beter dan yana 

Elias x4 

Je hakte Kobe zijn teen er bijna af 

Elias x4 

Eigenlijk zijt gij otch ne paljas 

Fenne x4 

Kijk uit een boom, niet vallaaaah 

Fenne x4 

Het andere kamp stal de vlag haha 

Amber x4 

Je was even snel onwel als terug super 

Amber x4 

Wat ben jij een uitstekende pomper 

Louiss x4 

Van happy birthday ben jij precies niet vies 

Louiss x4 

Verliefd op een leiding op de brandstapel met een spies 

Nette x4 

Samen met Gitte was je T…. 

Nette x4 

Wat kun jij toch goed frette 

Joschka x3 

Je hemd is vies ga het wassaaah 

Joschka x4 

We hebben de hele nacht op jou gewacht 



Anna x4 

Joeri staat te wachten in Auby-Sur-Semois 

Anna x4 

De nieuwe BFF van Queeva 

Lemmie x4 

De opvang in waanrode was hem toch nie 

Lemmie x4 

Beuuuutchhh 

Nell x4 

Een slechte smaak voor openingszinnen heeft ze wel 

Nell x4 

One of the boys is ze wel 

Jackie x4 

Je moeder niet laten uitstappen bij het afscheid zo hoort het niet 

Jackie x4 

Doe de groetjes aan Annemie 

Linde x4 

Heeft een abnormale angst voor naaldeen 

Linde x4 

Jij riep je totom als een vals katjeuh 

Fran x4 

Jij maakt ruzie met Nell zoals niemand anders kan 

Fran x4 

Probeer dries nog eens in te halen, ren 

Lander x4 

Jij bent rune en niet lander 

Lander x4 

Schrik van Nikias heb je als geen ander 

Tuur x4 

Eerst de ribbekes koken en dan op het vuur 

Tuur x4 

“Ik maak het uit” is niet iets wat je via SMS stuurt 

 

 

 

 



 

 

Groetjes en tot op de laatste vergadering!! 

De jonggiverleiding aka de makkers 

AGENDA: 

Zondag 11 september: LAATSTE VERGADERING. Zeker komen, het wordt episch. Van 14u 

tot 17u30 op het Rakkersveld. Neem je gele kamp-t-shirt mee! 

Kampfoto’s te bewonderen via deze link: https://photos.app.goo.gl/zrntcg46h9TRtybP8  

Zondag 18 september: Eerste vergadering van het nieuwe scoutsjaar. Van 14u tot 17u30 op 

het rakkersveld. 
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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 

 

 

Jow givers,  

Dit is spijtig genoeg de allerlaatste rommelpot van het scoutsjaar :((( Aan alle mooie 

verhaaltjes komt een einde, dus ook aan ons fantastisch giverjaar…. *snik snik* 

We zullen even een terugblik doen naar het jaar om samen nog eens te denken aan al die 

prachtige momenten samen. 

In september 2021 begon ons mooie verhaal op 

het rakkersveld. Na maanden spanning kwamen 

jullie eindelijk te weten wie jullie leiding ging zijn. 

Toen we tevoorschijn kwamen werd jullie 

overweldigd door ons enthousiasme, onze 

schoonheid en onze creativiteit. 

Alle givers wisten onmiddellijk dat 

het een topjaar ging worden en 

konden zich geen betere leiding 

wensen        

 

Het jaar werd goed ingezet met het wafelbakweekend, hier kon 

iedereen zich ziek eten aan wafeldeeg en hun beste 

verkoopstrucs oefenen. Dankzij jullie baktalent en charmes 

hebben we onze giverkas goed kunnen spijzen. Door wat 

technische problemen zijn de exacte statistieken van elke 

verkoper verloren gegaan. Maar ik denk dat we allemaal wel 

weten wie de beste verkoper was… 

 

Elke zondag was het weer een geweldige vergadering en lieten jullie 

een traantje wanneer je naar huis moest. Het was voor iedereen op 

de scouts overduidelijk dat de givers de beste vergaderingen 

hadden en de andere takken waren jaloers. Het eerste semester 

werd afgesloten door een gezellig kerstfeest, waar iedereen een 

prachtig cadeautje kreeg.  

 

In februari was het derdejaarsweekend!! Hier konden de 

derdejaars eens voelen hoe het is om leiding te zijn en kon de rest 

zich goed amuseren        Dit was een topweekend!! De derdejaars 

hebben dat fantastisch gedaan! Ze zijn nu helemaal voorbereid 

om jin en daarna leiding te worden! Hopelijk hebben de 

eerstejaars hier goed gekeken hoe de derdejaars zich hebben 

gedragen en dan kunnen zij dit dit jaar ook zo doen        
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Toen was het al tijd voor het groepsfeest. Hier hebben de 

givers hun allerbeste tiktokmoves bovengehaald en zich 

helemaal ingeleefd in het maffialeven. Het is wel te verwachten 

dat iedereen nog opgebeld gaat worden om mee te doen in de 

volgende musical van studio 100. Jullie verwijzen ze dan maar 

door naar ons als jullie managers. 

 

 

We gingen ook nog om weekend naar de kluis. Hier zagen we dat de jongens 

gemakkelijk geëntertaind zijn met een bolletje deeg! Voor het avondspel 

maakten we een leger lichtmannetjes van jullie. We hebben ook geleerd dat 

we een babymonitor nodig hebben om te zien of Guus al slaapt         

 

In juli was het eindelijk zo ver….. We gingen op kamp!!  

We begonnen met een zeer zware fietstocht van 2 dagen. Maar het was zeker de moeite 

waard toen we op de prachtige kampplaats in Auby-sur-Semois aankwamen. De patrouilles 

werden gesjord en nog eens opnieuw gesjord en voor sommige patrouilles later nog eens 

opnieuw        Daarna vertrokken jullie op driedaagse, elke dag deden jullie een stevige 

wandeling in de warmte en in de avond werd een slaapplaats gevonden. Natuurlijk deden we 

ook nog het 24-uren spel, hier werd er veel geslapen en sommigen werden helemaal hyper 

van het slaaptekort. Na 24-uren was het tijd om allemaal eens goed en lang uit te rusten, met 

dank aan Joep is hier ook zeer flaterend beeldmateriaal van. De totemisanten gingen ook 

een dagje weg om hun opdrachten uit te voeren en aan het kampvuur kreeg iedereen een 

totem of voortotem. Door de opdrachten hebben we wat nieuwe talenten ontdekt, zoals Louis 

zijn vliegtalent, Danny zijn dansmoves en Tinke met haar roast. We deden natuurlijk ook nog 

komen eten, waarbij elke patrouille zijn kooktalent naar boven haalde. En dan was er ook 

nog derdejaarsdag, waarbij de derdejaars nog eens konden voelen hoe zwaar het is om 

leiding te zijn        Toen was het spijtig genoeg al de laatste avond en was het tijd voor het 

kampvuur. Gelukkig waren er nog geweldige kampvuuracts om het kamp gepast af te 

sluiten.  

Gelukkig zijn er ook foto’s gemaakt van al deze fantastische momenten en die kunnen jullie 

hier terugvinden: https://photos.app.goo.gl/WsPVe7iyWFKnSJcq9 

Dan is er nog maar 1 ding dat we jullie moeten melden…  

Zaterdag 10 september is het de laatste vergadering met de givers!! We spreken dan nog 

een allerlaatste keer af om het scoutsjaar te eindigen. We hopen om jullie daar allemaal te 

zien! We spreken om 14u af aan de Acro in Tienen (Leuvenselaan 472 3300 Tienen). De 

laatste vergadering eindigt om 22u aan het rakkersveld. Zeker niet vergeten om je goed 

humeur, enthousiasme en zakdoekjes mee te nemen voor de traantjes omdat het de laatste 

vergadering is. 

Agenda: 

Zaterdag 10 september: laatste vergadering 14u Acro Tienen (Leuvenselaan 472 3300 

Tienen) tot 22u aan het rakkersveld 

Zondag 18 september: 14u -17u30 Startvergadering op het rakkersveld 
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