
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 16/01/2023 – 30/01/2023, 57ste jaargang, nr. 9 
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 

De jonggivers hadden een heel leuke vergadering met de vervangleiding! 



 

    Activiteitenkalender (* onder voorbehoud) 

5 februari Nieuwjaarsreceptie Rakkersveld 

24-26 februari Welpenweekend Geheim 

3-5 maart Jonggiverweekend Geheim 

10-12 maart Giverweekend Geheim 

18-19 maart Restaurantdagen Rakkersveld 

24-26 maart Kapoenenweekend Geheim 

31 maart – 2 april Jonggiverweekend Geheim 

5 mei Rakkersveldquiz Manege 

2-8 juli Welpenkamp Merelbeke 

3-14 juli Jonggiverkamp Auby-Sur-Semois 

8-13 juli Kapoenenkamp Merelbeke 

13-26 juli Giverkamp Auby-Sur-Semoi 

   

 

 

Verjaardagen 

18 januari Quinn Lambrechts Jonggiver 

19 januari Nora Willekens Welp 

21 januari Andries De Klerck Jin 

22 januari Paula Hendrickx Kapoen 

25 januari Scout Ertrijckx Jonggiver 

31 januari Louis Niclaes Giver 

8 februari Daniel Van Hemelryck Giver 

   
  



 

 

 

Algemeen bericht groepsploeg@krikobea.be 

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

Jakob Van Hemelryck                    0499/398.194       jakob.van.hemelryck@krikobea.be 

 

Dag iedereen, 

Nog een paar weken en de leiding is van hun examens vanaf. Dan kunnen ze terug met super veel zin 

naar de scouts komen. Gelukkig zijn er de vervangleiding en de jinners om toch voor fantastische 

activiteiten te zorgen! 

Nieuwjaarsreceptie 

Op 5 februari 2023 organiseren wij een nieuwjaarsreceptie. Dit om samen te klinken op het nieuwe 

jaar. Maar waarom nu zo laat, dit om zeker te zijn dat alle leiding klaar is met hun examens en dus 

gezellig mee kan klinken en genieten van de voorziene hapjes en drankjes. Deze nieuwjaarsreceptie 

zal starten vanaf 16u. Voor de leden begint de vergadering zoals gewoonlijk om 14u. 

Vervangleiding 

Zoals hier boven al vermeld zijn het nog steeds examens voor onze leiding. Hierdoor zullen zij 

jammer genoeg niet naar de activiteiten komen. Gelukkig hebben wij jinners en vervangleiding die 

even komen inspringen. De activiteiten blijven dus gewoon doorgaan! 

Stamdropping 

Op zaterdag 25 februari organiseert onze stam naar jaarlijkse gewoonte de stamdropping. Is lekker 

gaan wandelen in de avond. Meer info volgt nog, maar hou zeker deze datum al vrij in jullie agenda! 

Vriendelijke scoutgroeten, 

Jakob en Lode 
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 Kapoenen   kapoenenleiding@krikobea.be 

 
Kora                                         0472/870.846           delphine.avermaete@krikobea.be 

Petro                                        0470/439.473            lode.reynders@krikobea.be 

Nala                                          0468/346.427              antje.de.wel@krikobea.be 
Gigi                                           0479/465.504              eva.de.waleffe@krikobea.be 
Toto                                         0484/716.987            simon.vanhemelryck@krikobea.be 
 

 

Liefste kapoentjes, 

Wat was het weer een topactiviteit hé?! En wat doet de jin dat goed. Ze hebben weer super hard hun 

best gedaan, wauw! Hopelijk komen ze volgende week ook nog, maar eigenlijk wil ik ook dat de 

andere leiding terugkomt… Wat zou ik nu het liefste hebben?! Ik weet het niet hoor! We zullen 

zondag wel zien wie er zal zijn, spannendddd! 

Nu moet er wel even iets van mijn hart! Wat een rare namen hebben die jinners en vervangleiding… 

Oké, Rikkie wisten we nog wie ze was en dat is niet zo een rare naam!  

Maar Mario, wie heet er tegenwoordig nog Mario?? Misschien is hij stiekem wel de echte Mario, de 

broer van Luigi? Hoe leuk zou dat zijn? Dan kan hij ons misschien meenemen naar zij kei leuke 

spelletjes? Dat moeten we volgende keer vragen!  

De raarste naam van al was toch wel baby baba goega, of hoe je zijn naam ook schrijft. Ik kon dat 

bijna niet uitspreken, zo een rare naam! Ik ben benieuwd als hij er zondag ook gaat zijn, als dat zo is 

noemen we hem gewoon baby hoor, veel makkelijker! 

Nu heb ik ook nog een klein geheimpje dat ik moet vertellen. De andere leiding (Gigi, Nala, Toto en 

Kora) hebben mij verteld dat ze iets speciaals gaan doen als ze terug komen. Ik zal het even 

opsommen: 

- Kora gaat super lekkere taart maken voor ons allemaal! 

- Toto gaat ijsjes meenemen, mmm lekker!!! 

- Nala gaat heel veel Cola en Fanta meebrengen! 

- En Gigi gaat frietjes halen (en ook een vleesje voor iedereen heeft ze mij verteld). 

Daarmee gaan we een echt feestje kunnen bouwen! Hopelijk hebben ze niet gelogen en gaan ze dit 

echt doen! We zullen wel zien zeker? 

Tot zondag, of misschien niet, of misschien wel! (wie weet…) 

De kapoenenleiding. 

Agenda: 

22/01: Gewone activiteit op het rakkersveld van 14u tot 17u30. 

29/01:  Gewone activiteit op het rakkersveld van 14u tot 17u30. 

05/02:  Nieuwjaarreceptie!!! We spelen spelletjes van 14u tot 16u. En vanaf 16u zijn de mama’s en 

de papa’s ook welkom op de scouts voor een hapje en een drankje! 
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Welpen   welpenleiding@krikobea.be 

Mao                                      0478/038.132               lieven.medart@krikobea.be 

Chikai                                   0474/620.368               mathilde.reynders@krikobea.be 

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

Tabaqui                                0499/398.194                jakob.van.hemelryck@krikobea.be 

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

 

 

Joow welpen! 

 

De eerste vergaderingen van 2023 zitten er al op en wat waren het weer toppers! Hopelijk zijn de 

meeste nieuwjaarsresoluties nog niet gesneuveld en kunnen we er dit jaar weer net zo een grote 

knaller van maken als vorig jaar. De nieuwjaarsbrieven klonken alvast veelbelovend. Jullie 

fantastische leiden heeft helaas nog altijd examens (grrrrr!), maar geen nood! Wij hebben zoals 

vorige week weer een geweldig assortiment aan vervangleiding voor jullie voorzien, waarvan 

sommige misschien oude bekenden zijn. Hopelijk zien we jullie heel snel weer terug! 

 

Oh nee! Kaa heeft morgen examen, maar vindt zijn boeken niet : ( Kunnen jullie ze voor hem zoeken 

zodat hij toch een goed examen kan maken? 
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Tot binnenkort! (Baloe, Chikai, Kaa, Mao en Tabaqui) 

 

Agenda: 

 

• Zondag 22 januari: vergadering van 14u tot 17u30 op het rakkersveld 

• Zondag 29 januari: vergadering van 14u tot 17u30 op het rakkersveld 

• Zondag 5 februari: Nieuwjaarsreceptie 
  



 

 

Jonggivers   jonggiverleiding@krikobea.be 

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

Mathias Vanroelen                          0472/936.013         mathias.vanroelen@krikobea.be 

Janne Van Roosbroeck                    0495/616.846         janne.van.roosbroeck@krikobea.be 

Casper Van Espen                            0476/402.631         capser.van.espen@krikobea.be 

 

  

 

Beste jonge givers, 

 

Hopelijk hebben jullie ondertussen al genoten van de nieuwe schoolweek (hehe nu hebben jullie 

eindelijk ook geen vakantie meer). Maar nog veel belangrijker, hopelijk hebben jullie genoten van de 

vergaderingen met de vervangleiding. Doet de jin het goed? Zijn de andere vervangleiding leuk? 

Hebben jullie misschien een oude oma als leiding gehad? Gedraagt Mathias zich een beetje zonder 

de andere leiding? De verhalen die ik heb gehoord klonken alvast heel leuk en ik kan niet wachten 

om jullie terug te zien. 

Jammer genoeg gaat het wel nog eventjes duren voordat we elkaar terugzien… De examens duren 

nog tot eind januari en we zijn pas allemaal terug op 5 februari. Maar, dan is het meteen een heel 

fijne vergadering want dan is het nieuwjaarsreceptie. Met andere woorden: heel veel eten, snoepen 

en drinken! 

Om af te sluiten geef ik jullie nog een leuk raadseltje mee waarmee we Mathias misschien kunnen 

plagen. Als jullie het antwoord op het raadseltje weten dan moet je het zondag de hele tijd tegen 

hem zeggen. Als hij dan de Rommelpot niet heeft gelezen gaat hij helemaal verbaasd zijn en niet 

weten wat hij moet doen MOEHAHAHAHAH. Ok, hier is het raadsel: 

Wat is de tegenwoordige tijd van analoog? 

Een kleine tip: Als jullie heel goed zoeken vinden jullie misschien het antwoord in de 

rommelpot zelf 😉. 

 

Tot zondag en veel schoolplezier! 

Groetjes, 

Kobe, Janne, Casper en Mathias 

 

Agenda: 

22 januari: Vergadering met vervangleiding op het rakkersveld van 14u-17u30 

29 januari: Vergadering met vervangleiding op het rakkersveld van 14u-17u30 

5 februari: Nieuwjaarsreceptie! Meer info in de volgende rommelpot. 

  

Ana 

Liegt 
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Givers       giverleiding@krikobea.be 

 
 

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

Marie Happaerts                            0471/586.050              marie.happaerts@krikobea.be 

Warre De Wel                                0497/795.927                warre.de.wel@krikobea.be 
 

 

Yow Givers 

 

De kerst vakantie is weer gedaan en het school is weer begonnen en iedereen 

weet natuurlijk hoe kut dat is. Maar gelukkig was er na de eerste schoolweek 

een vergadering van de scouts die jullie weer helemaal uit de miserie heeft 

gehaald (Scouts to de rescue!!!!). Het is natuurlijk algemeen bekend dat de 

scouts je leven dubbel zo plezant maakt. Het beste van al is dat het volgend 

weekend terug van hetzelfde is. Woohoo!!! 

Maar ja, gekloot zijt ge altijd. dat heeft het team met de petit beurre taart 

vorige week wel gemerkt     . Zo zonder lepel is dat natuurlijk niet evident om 

te eten. Team zwart was nog harder gekoot, die konden op hun kin kloppen. 

Maar nu wie gaat het deze keer jullie leiding zijn. 

Welke leiding is next !!! 
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Kom het dit weekend allemaal te weten in een nieuwe aflevering van 

Leiding On The Beach Zondag op het rakkersveld om 14u. 

 

Agenda: 

Zondag 22/01: gewone vergadering 

Zondag 29/01: gewone vergadering maar niet zo gewoon als anders, het is levendige vergadering. 

Zondag: 05/01: nieuwjaarsreceptie 

 

  



 

Jin     jinleiding@krikobea.be 

 
Sara Vandeput                               0468/202.994                  sara.vandeput@krikobea.be 
Willem Reynders                            0474/198.806                  willem.reynders@krikobea.be 

 

 

Hey liefste jin 

 

Of zeg ik deze maand beter liefste leiding want we zijn nu toch al een tijdje vervangleiding en ik heb 

het gevoel dat het bij iedereen goed aan het lukken is.  

Natuurlijk ben ik onze 2 studentjes niet vergeten en hoop ik dat ze met grote onderscheiding door 

hun blok vliegen!  

Daarom nog even een kleine aanmoediging:  

 

 

 

 

 

 

 

Nu moet dat zeker lukken ;) 

 

Nu even iets anders. Jullie weten misschien wel dat 1 van mijn grootste passies sterrenbeelden zijn? 

Wel het leek me dan ook leuk om die passie te delen. (ook al vinden enkelen onder jullie dit 

complete bulshit ☺) Vandaar dat ik zelf eens een horoscoop begonnen ben. 

 

Ram 

-> de ram zal dit jaar weinig studeren. Het voordeel is wel dat alle vrije tijd naar de scouts zal gaan. 

Toch raad ik je aan om dit te compenseren. 

 

Stier 

-> de stier zal hard moeten werken maar komt er met alle gemak, niets is dit jaar te veel of te 

moeilijk. Heeft de stier gewoon geluk of is het gewoon het beste sterrenbeeld van alle 12? 

 

Vis 

-> de vis gaat er dit jaar toch echt wel volledig voor misschien zelfs wel een beetje te extreem, als het 

kan zou de vis elke week min 2 keer op stap gaan, let wel op dat je niet verzuipt in al die drank. 

 

    MET 
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Maagd 

-> de maagd heeft dit jaar zijn ingesteldheid aangepast en is van plan om zuiniger met geld om te 

gaan. Of dat echt zal lukken is de grote vraag… 

 

Tweeling 

-> tweeling jij moet goed oppassen, ben je zeker dat je wel aan VEILIGE seks hebt gedaan?! 

Verschiet er niet van als je binnenkort luiers moet verversen... 

 

Leeuw 

-> de leeuw is dit jaar begonnen met zen toekomst uit te schrijven, je weet wat je wil studeren, waar 

je wil wonen, zelfs met wie je wil wonen en geloof mij het is de juste ;) 

 

 

Weegschaal 

-> hey weegschaal zou je niet wat gezonder beginnen eten, het afgelopen jaar heb je meer pizza 

gegeten dan de gemiddelde Italiaan. Jij hebt nog geen concrete veranderingen voor dit jaar maar als 

ik van jou was zou ik daar toch eens over denken. 

 

Boogschutter 

-> de boogschutten schiet dan toch niet altijd raak... Ja liefdesverdriet is klote maar ook voor jou is er 

nog hoop alleen ga je toch iets verder moeten zoeken dan je dacht. 

(ps ja je hebt wel degelijk een soulmate die je voor 20/06/2023 nog zal tegenkomen!) 

 

Kreeft 

-> kreeft voor jou heb ik zeer goed nieuws. Ik weet het het valt bijna niet te geloven maar toch, jij 

gaat dit jaar Fanta leren drinken, als ik je een tip mag geven zou ik het de eerste weken nog even 

geheim houden... 

 

Waterman 

-> de waterman is helemaal klaar met 2022, hij zal dan ook het gekste van het gekste willen doen in 

2023. Ik weet zeker dat wat je ook zal doen positief zal uitdraaien, zelfs je droom om in de porno-

industrie te gaan!  

 

Steenbok 

-> de steenbok mag een pittig nieuw jaar verwachten, nee niet in de positieve zit. hoe is het mogelijk, 

corona is zo goed als uitgestorven maar toch zal je het virus 3 keer krijgen. Arm schaap toch  

 

Schorpioen 

-> de schorpioen is nog nooit zo gelukkig geweest als nu, als je dat zo wil houden zou ik zeker niet in 

de telefoon kijken van je partner… veel geluk nog samen! 



 

 

Zo ik hoop dat jullie volgens de sterrenbeelden een mooi jaar gaan beleven, nog een kleine algemene 

horoscoop:  

2023 zal weldegelijk het beste Jinkamp worden, zelfs al gaan we naar Nederland! 

 

Dikke kus en tot snel  

Emi xxx 

 

Agenda: 

Zondag 22 Januari 23: Jullie zijn vervangleiding van 14u tot 17u30. 

Zondag 29 januari 23: Jullie zijn de laatste keer vervangleiding van 14u tot 17u30. 

Zondag 5 februari 23: Terug vergadering met de Jin Jipiiieee. Het is ook nieuwjaarreceptie. Zie 

algemeen bericht. 

 


