
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 27/02/2023 – 13/03/2023T, 57ste jaargang, nr. 12 
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 

Over een aantal weken organiseren we weer onze welbefaamde restaurantdagen! 



 

    Activiteitenkalender (* onder voorbehoud) 

24-26 februari Welpenweekend Geheim 

10-12 maart Giverweekend Geheim 

18-19 maart Restaurantdagen Rakkersveld 

31 maart – 2 april 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 

4 maart Eloïse Latteur Jonggiver 

5 maart Mathis Latteur Welp 

6 maart Casper Wispenninckx Welp 

14 maart Siebe Crispeyn Welp 

16 maart Victor Robijn Kapoen 

17 maart Celeste Benne Welp 

17 maart Nette Vanherrewegen Jonggiver 

18 maart Lies Bolen Giver 

19 maart Loes Nijs Kapoen 

21 maart Stan Bollen Welp 

24 maart Toto Leiding 

24 maart Marie Happaerts Leiding 

28 maart Sara Vandeput Leiding 
  



 

 

 

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 

 

Hallo allemaal, 

De afgelopen weken waren weer boordevol activiteiten, zo mocht de stam maar liefst 103 

wandelaars ontvangen op de stamdropping, de welpen gingen op weekend, en natuurlijk niet te 

vergeten de activiteiten van een week eerder. 

 

In de nabije toekomst staan er dan ook een aantal activiteiten op de kalender: zo gaat de jin en de 

givers op weekend, komen de restaurantdagen eraan, en spreken we met de kapoenen en welpen af 

in de kluis. 

 

Restaurantdagen 

Zaterdag 18 & zondag 19 maart is het weer zover! Dan kan je komen genieten van een overheerlijke 

maaltijd voorzien door scouts Kriko-Bea Tienen. Onze restaurantdagen gaan door op het Rakkersveld 

(Torsinweg 12, Tienen) 

Zaterdag van 17u30 tot 22u en zondag van 11u30 tot 14u. 

Kom zeker langs, wij kunnen niet wachten om jullie buikjes te vullen!      

Bestellen kan via: https://forms.gle/gYaXPftjNEK3By4k6 (De betaling van de bestelling gebeurt ter 

plaatse.) 

Kapoewellen in de Jungle 

12 maart organiseert onze gouw (Oost-Brabant) een 

activiteit speciaal voor kapoenen en welpen. Alle 

scoutsen van de gouw zijn uitgenodigd om mee een 

toffe zondagnamiddag te beleven in de Kluis. Wij 

hebben dan ook besloten deze kans niet te laten 

liggen en kijken er naar uit om er samen met alle 

andere scoutsen een toffe namiddag van te maken. 

Praktisch: 

We verwachten dat het zeer druk zal zijn, daarom 

spreken we af om 13u op het Houtemveld om zo 

veel mogelijk te kunnen carpoolen. (Indien dat dit 

voor jou niet mogelijk is spreken we af om 13u45 aan de kluis in Sint-Joris-Weert). 

Voor ouders willen genieten van het mooie terrein van de Kluis of die het op en af rijden niet de 

moeite vinden wordt er een scoutscafé en wandeling voorzien. 

 

Vriendelijke scoutsgroeten, 

Jakob & 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 
 

 

Hey kapoenen  

Wat was het weer een fantastische vergadering! Niemand heeft ooit al zoveel geluk gehad bij het 

dobbelen als wij. Een yahtzee hier, een full house daar en het regende vieren. Hopelijk hebben we na 

al dit geluk ook nog een beetje geluk in de liefde    . Jammer genoeg moeten we nu weeral een 

weekje wachten op de volgende vergadering, dus om de tijd een beetje te doden kunnen jullie dit 

raadsel proberen op te lossen! Tot volgende week 

 

We gaan binnen twee weken NOG een leuke vergadering hebben, maar niet op het rakkersveld. We 

gaan namelijk een gigantisch leuk spel samen met de welpen spelen, IN DE JUNGLE! De leiding kijkt 

er al heel hard naar uit om met jullie en nog vele andere kapoenen en welpen spelletjes te spelen. 

Voor verdere informatie verwijzen we jullie naar het algemene bericht. 

Daarnaast organiseert de scouts ook nog een heeeel lekker evenement. Zaterdag 18 maart en zondag 

19 maart zijn het onze restaurantdagen. Nodig dus zeker iedereen uit die je kent! Dat kan je oma, 

opa, nonkel of tante of ze gewoon allemaal. Er zal van alles om te smullen zijn, zoals biefstuk met 

frietjes of vegetarische spaghetti en nog veel meer. Schrijf je dus zeker in! Doordat het dat weekend 

restaurantdagen zijn zal er die zondag ook geen vergadering zijn. 

Voor verdere informatie verwijzen we jullie naar het algemeen bericht. 
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Agenda:  

05/03: gewone vergadering op het rakkersveld van 14u tot 17u30 

12/03: activiteit met de gouw (De Kluis): zie algemeen bericht 

18-19/03: Kriko-Bea kookt over: zie algemeen bericht 

19/03: geen vergadering 

 

 

  



 

 

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 

 

 

Dag liefste welpen, 

Amai wat was dat een leuk weekend. Ik heb er alleszins echt van genoten. Van praalwagens 

maken dat jullie heeeeeeeeeeeel goed hebben gedaan tot het leuke chipsspel verkleed in je 

favoriete verkleedkleren. En wie kan dat lekkere eten vergeten mmmmmmmmmm. Het zal 

moeilijk worden deze zondag om dat te overtreffen maar we gaan zeker proberen.  

Dit waren mijn favorieten momenten van het weekend!! 

 

Ik weet dat jullie nooit genoeg gaan krijgen van carnaval na zo een leuk weekend dus ik heb 

speciaal voor jullie een leuke kleurplaat gevonden dat jullie misschien herinneren van een 

spel dat we hebben gespeeld op weekend. Iedereen mag zijn mooie tekening meenemen 

naar de volgende vergadering dan kunnen we zien wie er echt de rommelpot leest.  

mailto:welpenleiding@krikobea.be
mailto:lieven.medart@krikobea.be
mailto:mathilde.reynders@krikobea.be
mailto:sander.van.espen@krikobea.be
mailto:jakob.van.hemelryck@krikobea.be
mailto:nathan.de.klerck@krikobea.be


 

Agenda:  

5/03: normale vergadering op Rakkersveld  

12/03: leuke gouw activiteit met andere kapoenen en welpen van gouw Oost-Brabant. Dit 

zal doorgaan in de kluis in Sint-Joris-Weert van 14-17 uur Er zal een café + wandeling 

voorzien worden voor de ouders. Wij spreken af om 13u aan Houtemveld of om 13u45 aan 

de kluis. Meer info hierover in het algemeen bericht. 

18-19/03: restaurantdagen!!!!!! praktische info in het algemeen bericht. 

19/03: Geen vergadering 

  



 

 

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 

 

  

 

Goeiedag (lieve) jonggivers, 

 

Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van de stamdropping deze zaterdag! 

Dat Arthur heel goed is in nageltje klop hebben we zondag jammer genoeg niet kunnen zien. Hij zal 

zich nog moeten bewijzen als hij zijn uitdagende woorden wilt waarmaken. 

 

Dit is jullie super coole aller tofste mega geweldige leiding Janne.  Ik ben er de voorbije zondagen niet 

zo vaak geweest omdat ik liever bezoekjes bracht aan het ziekenhuis  🙃🛒. Maar ik vroeg mij af of 

jullie eigenlijk weten wat er gebeurt is. Vandaar deze kleine quiz. 

 

Voor hoeveel dingen is Janne naar het ziekenhuis gemoeten vorig jaar? 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 

 

Hoe heeft Janne haar enkelligamenten gescheurd? 

a) Op een trampoline 
b) Ze was aan het wandelen in het bos en ineens kwam er een beer die haar voet draaiden en hierdoor haar 

ligamenten scheurden 
c) Een eenhoorn kwam vanuit de wolken naar beneden en beet haar ligamenten kapot 
d) Ze liep weg van iemand, maakte een schijnbeweging waardoor haar voet iets te hard omklonk 

 

Hoe heeft Janne een hersenschudding gekregen? 

a) Ze was gaan bungeejumpen en de parachute deed het niet meer goed 
b) Ze wou een spin om de grond doden en in plaats van haar voet te gebruiken deed ze het met haar hoofd 
c) Ze was naar een voetbalmatch gaan kijken en kreeg een bal tegen haar hoofd 
d) Ze heeft helemaal geen hersenschudding gehad gekkie 

 

Waarom heeft Janne een operatie gehad? 

a) Ze was gevallen waardoor haar pols heel erg gebroken was 
b) Door de eerdere confrontatie met het eenhoornspeeksel van het ligamentenincident groeide er een eenhoorn in 

haar been 🦄 

c) Door een teleportatie naar de middeleeuwen kwam ze in een gevecht terecht en kreeg ze een pijl in haar buik 
d) Ze had een schaar ingeslikt #woopsiedaisy 

 

Ik begrijp dat dit een hele moeilijke quiz is. Dus ik neem jullie het niet kwalijk als jullie het niet 

helemaal juist hebben kunnen invullen… (de antwoorden kunnen zondag gegeven) 
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Agenda: 

- 3-5 maart: GEEN WEEKEND: het weekend dat gepland was gaat niet door maar wordt verplaatst naar een latere 
datum… 

- Zondag 5 maart:  gewone vergadering van 14u tot 17u30 
- Zondag 12 maart:  gewone vergadering van 14u tot 17u30 
- 18/19 maart: Kriko-Bea kookt over: Meer info hierover in het algemene bericht. Wij gaan hier ook een dag helpen 

met de jonggivers, meer info hierover komt in de volgende rommelpot. 
- 31 maart – 2 april: WEEKEND! 

 

 

 

  



 

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 yow givers 

 

Wat zijn het weer leuke vergaderingen geweest, eerst met zen allen naar de kermis geweest. Ik denk 

dat er sommigen van jullie best nog even wachten met jullie rijbewijs te gaan halen want jullie 

stuurkunsten in de botsauto’s waren niet zo geweldig     . Maar gelukkig is dat hier niet zo belangrijk. 

Ik hoop niet dat jullie zoals de leiding er fysieke letsels aan hebben overgehouden. Bij het 

schietkraam was het ook oppassen geblazen. Gelukkig is iedereen zonder gaten in zijn ledenmaten 

naar huis kunnen gaan. We hebben er natuurlijk ook een mooie mascotte aan overgehouden, die 

gaat ons op onze fietstocht naar kamp het leven hopelijk een beetje dragelijker maken. De 

smoutenbollen waren wel een mooie en lekkere afsluiter van de dag en daar hebben we van 

genoten. 

Vorige week was het meer afzien dan genieten op de stamdropping. Spijtig genoeg hebben we onze 

tocht moeten inkorten maar dat heeft het zeker niet minder leuk gemaakt. Het was koud en donker 

maar we hebben ons toch goed kunnen amuseren. We zijn ook te weten gekomen dat Jos en Danny 

nonkel gaan worden maar nu is de grote vraag wie er peter mag worden, daar gaat nog voor 

gevochten worden denk ik. 

Maar nu, er zit weer iets gigantisch leuk aan te komen. Het 3de jaars weekend komt er aan. Niet dit 

weekend maar het weekend daarop. Het wordt eens tijd dat we 3de jaars eens op de proef stellen en 

is zien of dat er potentiële leiding tussen zit.  

 

Agenda: 

Zondag 05/03: gewone vergadering op het rakkersveld 

Vrijdag 10/03 – Zondag 12/03: de tijd is weer aangebroken dat de 3de jaars de taak van de leiding 

overnemen en zelf eens kunnen ervaren het dat in elkaar zit. 

Praktische info:  

Locatie: Schrikstraat 7, 3110 Rotselaar of zoek Scouts Rotselaar-Heikant 

Vervoer: 

                 Zelf rijden -> afspraak om 19:35 op de weekendplaats. 

                 Carpoolen -> afspraak om 18:50 op het rakkersveld. 

Zeker niet vergeten: matje en slaapzak en voor de rest neem kleren mee die warm genoeg zijn want 

het kan koud zijn. 

Het weekend is zondag om 12u gedaan. Vervoer terug naar is zelf te voorzien, als je zelf niet thuis 

geraakt laat dit dan op tijd aan de leiding weten. 

Zaterdag 18/03 - Zondag 19/03: Restaurantdagen: meer info in de volgende rommelpot! 
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Jin     jinleiding@krikobea.be 

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

 

 

Henlo beste Jinners (en Gust), 

 

De krokusvakantie is al voorbij, en voor de studentjes begint het tweede semester op gang 

te komen. We gaan dat feit tactisch negeren en focussen op wat we gedaan hebben op de 

scouts, want das natuurlijk veel leuker. 

We begonnen met een werkje voor de oma van Marte, waarbij we moesten tellen en 

kuisen in de Schakel. Dat was wel een plezant werkje, en we hebben zelfs gratis bestek 

mogen meenemen. Handig! De dag daarna was het gezelschapspelletjes vergadering, echt 

een fantastische vergadering, al zeg ik het zelf. We wisten natuurlijk al dat uitleg geven 

niet iedereen hun sterkste kant is, maar we hebben toen ook geleerd dat uitleg 

*ontvangen* voor sommige mensen ook moeilijk kan zijn. The more you know... 

Ook ben ik toen te weten gekomen wat ik voor mijn volgende verjaardag wil: Throw 

Throw Burrito, echt een banger van een spel. Da moeten we vaker spelen! 

Afgelopen weekend was het geen gewone vergadering, want het was stamdropping. We 

begonnen zeer goed, toen we bij kilometer nul al vastliepen op wat exact de eerste 

instructie betekende. Nadat we gewoon besloten hadden om Joep en Co. te volgen ging 

het wel een pak vlotter, en is het ons zonder al te veel problemen gelukt om terug aan de 

schakel te geraken. Het was echt een topavond. 

Volgend weekend is het... weekend! Amai wie had die zien aankomen. We gaan dan ook 

samen op Jinweekend. Voor zij die niet weten wat dat is, een Jinweekend is een weekend 

met de Jin. Amai wie had die zien aankomen. Vergeet u zeker niet in te schrijven, info 

staat hier onder in de agenda. 

Nog een fijne week, en tot vrijdag! 

 

xoxo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jinleiding@krikobea.be
mailto:sara.vandeput@krikobea.be
mailto:willem.reynders@krikobea.be


 

Agenda 

Vr 3 – Zo 5 maart: Weekend!!! We spreken af om 19u op Houtemveld. Het weekend is 

gedaan om 13u30. Schrijf jullie in door een gedichtje te mailen naar Jinleiding@krikobea.be. 

Vermeld in het gedicht ook belangrijke info zoals allergenen. Wij kijken er naar uit! 

Het weekend kost 25 euro, betaal dit voor het weekend op het rekeningnummer BE47 7360 

1974 1180 

Voor het weekend moet je een bedovertrek en kussenovertrek meenemen. Een matje is niet 

nodig.  

Zo 12 maart: Activiteit van Jorun 

Za 18 & Zo 19 maart: Restaurantdagen. Wij zijn verantwoordelijk dat er niemand dorstig zal 

zijn. Dus jullie worden allemaal verwacht om zaterdagavond en zondagmiddag te komen 

helpen. De exacte uren sturen we nog door, maar hou het zeker vrij.  

Vraag zeker aan de mama, papa, oma, opa, nonkel, tante en buurvrouw om te komen eten! 

Meer info over inschrijving staat in het algemeen bericht.  

Zo 26 maart: Activiteit van Lena 

 


