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VZW scouts Kriko-Bea Tienen
Torsinweg 12, 3300 Tienen
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Algemeen bericht

groepsploeg@krikobea.be

Sander Medart
Maarten Lambeets
Willem Reynders
Arne Maja

sander.medart@krikobea.be
maarten.lambeets@krikobea.be
Willem.reynders@krikobea.be
arne.maja@krikobea.be

0474/217.216
0471/377.604
0474/198.806
0470/505.878

Hallo!
KRIKO-BEA @ KERSTMARKT

SCHAATSEN
8 december gaat onze jaarlijkse schaatsvergadering door. Hierbij gaan we deze vrijdagavond met alle
takken samen schaatsen! Ouders die graag mee de schaatsbaan op willen kunnen dit laten weten
door ons een mailtje te sturen. (groepsploeg@krikobea.be ) Meer info volgt nog.

AFSCHEIDSRECEPTIE PC’KE (oude lokalen)
Op 2 december zal er een receptie doorgaan in de oudevestestraat 6 ter afscheid van onze oude
lokalen. Hierbij kan je nog een laatste keer een kijkje komen nemen en de sfeer nog eens opsnuiven.
Hiervoor zoeken wij nog extra man/vrouwkracht om ons team te versterken. Heb je interesse om
mee te helpen aan deze receptie? Stuur dan een mailtje naar groepsploeg@krikobea.be .
GROEPSFEEST
Dit jaar is het weer tijd voor ons tweejaarlijks groepsfeest. De leiding is hiervoor al enkele maanden
druk in de weer maar ook van de ouders wordt de hulp ingeroepen. Wij zoeken nog kostuum/decor
mama's en papa's. Dankzij deze geweldige groep mensen ziet het groepsfeest er iedere keer prachtig
uit.

Zij komen op verschillende zondagen samen tijdens de namiddagvergaderingen en
bouwen/knutselen aan de kostuums en decor. Dit natuurlijk in een gezellige sfeer met een pintje of
een tas koffie erbij 😉
Wie geïnteresseerd is of meer te weten wil komen kan een mail sturen naar
Riavdb.vandenbroeck@gmail.com voor de kostuumgroep of naar marcvdc.vandecruys@gmail.com
voor de decorgroep.
Wij willen alvast alle vrijwilligers bedanken en we hopen op een mooi groepsfeest.

RESTAURANTDAGEN
Elk jaar organiseren we ook de restaurantdagen. Hierbij is iedereen een heel weekend welkom om te
komen proeven van Kriko-Bea’s beste kookkunsten! Hierdoor kunnen we onze kas wat spijzen voor
de aankoop van nieuw materiaal. Hiervoor zoeken wij ieder jaar steeds mama’s en papa’s die ons
graag een handje willen helpen in de keuken, of voor het uitdenken van nieuwe superlekkere ideeën.
Bent u geïnteresseerd? Dan kan u ons altijd mailen.
AFHALEN KINDEREN
Bij deze zouden wij willen vragen dat iedereen zijn kinderen aan het terrein zelf komt halen. Vanaf
heden zal er steeds leiding aan de poort staan om erop te letten dat geen enkel kind het terrein
verlaat zonder toezicht.

Vriendelijke scoutsgroeten!
De groepsploeg

Kapoenen
Sigrid Lenaerts
Charlotte Leonard
Tom Reynaerts
Jonas Verstraeten
Rik Vanhemelryck
Alexander De Klerck

kapoenenleiding@krikobea.be
0470/527.003 sigrid.lenaerts@krikobea.be
0470/051.914 leonard_charlotte@hotmail.com
0498/034.256 tom.reynaerts@krikobea.be
0477/097.762 jonas.verstraeten@krikobea.be
0487/304.557 rik.vanhemelryck@krikobea.be
0478/745.686 Alexander.deklerck@krikobea.be

HALLOWA KAPOENTJES !!!
Vorige vergadering was alles nog andersom, gelukkig is alles nu terug
normaal.
Zelfs de leiding kon er helemaal niet meer aan uit, jullie snapten er soms
meer van dan ons denk ik .

Zijn jullie trouwens klaar voor jullie allereerste weekend ?
Wij hebben er in ieder geval héél veel zin in. 😀

We zien jullie dan ook graag zaterdag om 12u , dan kunnen we lekker samen eten.
Op het einde van het weekend mogen mama en papa jullie komen halen op zondag om 11u .

Om het jullie gemakkelijk te maken hebben we een lijstje gemaakt met de spullen die je
best kan meenemen.

-Proper ondergoed en kousen (x3)
-Lekker warme kleren
-Regenjas
-pantoffels ( voor binnen)
-Handschoenen, sjaal en muts
-Pyjama
-Tandenborstel, tandpasta en een beker om te spoelen
-Matje/ bedje
-Slaapzak, kussen
-Knuffelbeer

-Zaklamp

Tot dan !! groetjes jullie leiding!
agenda:
- 18/11 19/11 Het eerste weekend
- 26/11 jammer genoeg geen vergadering
-8/12 Gaan we met z’n alle discoschaatsen ( uren volgen nog)

Welpen
Shere Khan
Marala
Baloe
Rikki-tikki-tavi
Raksha
Akela

welpenleiding@krikobea.be
0470/505.878 arne.maja@krikobea.be
0471/435.843 lara.jonniaux@krikobea.be
0471/340.261 Kalina.parthoens@krikobea.be
0478/196.611 nele.medart@krikobea.be
0488/870.654 nele.vanderleyden@krikobea.be
0493/657.773 cis.vanroosbroeck@krikobea.be

Gegroet lieve welpjes en ouders van welpjes,

Baloe is hier met weer een super coole rommelpot. Ik hoop dat jullie een leuke
vriendjes vergadering hebben gehad en dat er heel veel vriendjes waren. Ik vond het
super duper jammer dat ik er niet bij kon zijn maar ik was jammer genoeg niet thuis
dit weekend. Maar Raksha heeft mijn verteld dat jullie ganzenbord hebben gespeeld
met allemaal spelletjes, klinkt mega tof !!!
Ik was er gelukkige wel toen het Halloween vergadering was en ooh wat waren
sommigen van jullie eng verkleed. Om eerlijk te zijn had ik wel een beetje schrik. Met
jullie goed speurwerk hebben jullie Tienen gered. Wij hebben de zombies verslagen
in de Paterskerk met een cool tikkerspel, de weerwolven weggejaagd uit het
Steentjesplein door jullie klim talenten te laten zien door het afleggen van het parcour
en de mummies verjaagd uit het stadspark door ons zelf te verkleden in mummies
met toiletpapier. We hebben zoveel gewandeld die dag maar nu hebben we wel de
omgeving leren kennen en nieuwe locaties ontdekt zoals de Paterskerk waar we
zoveel leuke spelletjes kunnen spelen. Het beste van allemaal was toch de
speurtocht naar de schatkist, het was misschien aan het regenen maar dat schrikt de
mega coole welpen niet af.
Laten we hopen dat het komende weken niet zo regenachtig zijn maar ik vrees er
voor dus vergeet jullie niet goed warm aan te kleden en tot zondag mijn allerliefste
welpen. Ik ga deze rommelpot eindigen met een raadsel: Het is geel, heeft één arm
en kan niet zwemmen*
Ps, ik moest van Shere Khan zeggen dat hij de beste is maar daar geloof ik zel niet
zo veel van. Jullie moeten hem zondag maar vertellen dat hij een vieze vuile
leugenaar is.
Binnen 2 weken zijn we er weer met meer rommelpot 🙂
Agenda:
•

19 november: gewone vergadering

•

26 november: gewone vergadering

*antwoord raadsel: een graafmachine

Jonggivers
Milan Vandeput
Emma Reynders
Lode Reynders
Rob Vandecruys
Elijas Van Hemelryck
Willem Reynaerts

jonggiverleiding@krikobea.be
0468/283.402 milan.vandeput@krikobea.be
0477/322.314 emma.reynders@krikobea.be
0470/439.473 lode.reynders@krikobea.be
0483/190.986 rob.vandecruys@krikobea.be
0491/930.909 elijas.vanhemelryck@krikobea.be
0470/345.026 willem.reynaerts@krikobea.be

Hey regenboogaapjes,
Ja ik weet het de afgelopen activiteit was niet zo leuk. Sorry, wat dat komt omdat mijn leukheid er
niet was. Mijn excuses hiervoor maar ik beloof jullie dat mijn leukheid er op weekend wel zal zijn. En
hoe! Jullie gaan verschieten! En er gaat niet alleen mijn leukheid zijn, maar ook de leukheid van de
andere leiding en van de fantastische fourage!!! Ben benieuwd in jullie plaats 😊 Voor het weekend
moeten jullie wel zeker weten wie de regenboog aapjes zijn en wat ze doen… Ik zal jullie een beetje
helpen en jullie een beetje informatie geven. Te beginnen met hoe ze er uit zien, zo dus:

En vervolgens moeten jullie ook het liedje kennen, hier volgt de link en de tekst :
https://www.youtube.com/watch?v=Jbs1TaznXGY
“Red and orange, pink and blue, rainbow monkeys, rainbow monkeys, we love you!”
Groetjes anoniempje opnieuw en mede leiding xx
PS: Verkleedthema: regenboogaapjes. Kom dus verkleed in je favoriete kleur, of gewoon helemaal als
regenboog! Aapjes zijn jullie al dus dat is geen probleem 😉
Tot snel x

Weekend: Zoals hierboven al aangekondigd, dit weekend gaan we op belofteweekend! Dit zal
doorgaan in Nieuwerkerken. Het adres is Rozenbosstraat 96, 3850 Nieuwerkerken. De weekendprijs
bedraagt 25 euro en wordt bij het vertrek betaald. We spreken vrijdag af om 19:30 aan het
Houtemveld om te carpoolen naar de weekendplaats. (De givers hebben dan ook weekend maar als
we ons goed verdelen zou dit geen probleem moeten vormen).. Als je toch nog rechtsreeks wil
rijden, gelieve ons dit dan te laten weten.(wij verwachten er aan te komen om 20:15u). Het weekend
eindigt zondag om 11:30.
Je kan inschrijven door een mailtje te sturen naar jonggiverleiding@krikobea.be. Maar je moet dan
wel snel zijn: de deadline is woensdagavond!!Vermeld het in deze mail ook als je vegetarisch,
lactosevrij,…. eet. De medische fiches moeten ook zeker tegen het weekend verzonden/afgegeven
zijn.
Wat nemen we ook al weer mee op zo een weekend? Slaapzak, matje, toiletgerief, warme kleren en
een regenjas. En geen GSM of snoep natuurlijk 😉
Tot dan!
AGENDA:
17-19 november: belofteweekend, zie info hierboven
26 november: After -weekend -party op het rakkersveld: 14:00 tot 17:30
3 december: After-afterweekendparty-party

Givers
Willem Reynders
Veronique Avermaete
Guus Nagels
Niels Bergmans

giverleiding@krikobea.be
0474/198.806 willem.reynders@hotmail.com
0471/076.150 veronique.avermaete@krikobea.be
0494/707.796 guus.nagels@krikobea.be
0496/715.801 niels.bergmans@krikobea.be

Beste givertjes,

Omdat sommige onder jullie jullie vrouwelijke leiding nog niet kennen, maar waarschijnlijk vorig jaar
wel al eens hebben zien rondlopen op de scouts zullen we haar hier even snel voorstellen. Maar
aangezien jullie al givers zijn zullen we dit uiteraard niet op een te makkelijke manier doen!
Rarara wie ben ik?

1: Het lievelingslied van jullie vrouwelijke leiding?
2: De totem van jullie vrouwelijke leiding?
3: De kleur van jullie vrouwelijke leiding haar haar.
4: In welk land is jullie vrouwelijke leiding op erasmus?
5: Dit was jullie vrouwelijke leiding haar eerste tak als lid.
6: Dit is het lievelingseten van elke Kri-ko beaan (inclusief jullie vrouwelijke leiding).
7: Jullie vrouwelijke leiding haar lievelingsdier zwemt in een …..
8: Hier amuseert jullie vrouwelijke leiding haar het meest.
9: Jullie vrouwelijke leiding vindt het jammer dat ze hier niet bij kon zijn.

Als jullie het allemaal juist ingevuld hebben, weten jullie nu haar naam ☺. Nog een paar maandjes
wachten en ze zal voor goed deel uitmaken van onze geweldige leidingsploeg.

PS: Para acelerar. Não posso esperar até chegar aos escoteiros.

Agenda

Zondag 12 november: Gewone vergadering van 14h tot 17h30.

Vrijdag tot zondag 17 tot 19 november: 3de jaars weekend, vertrek op het houtemveld om 19h30.
Verdere info volgt nog.

Zondag 26 november: Gewone vergadering van 14h tot 17h30.

Jin
Femke Parthoens
Fien Vandekerchove
Wout Vandecruys

jinleiding@krikobea.be
0471/198.093 femke.parthoens@krikobea.be
0479/935.241 fien.vandekerchove@krikobea.be
0483/319.772 wout.vandecruys@krikobea.be

Dag liefste Jinners en akabe Sara.
Zoals iedereen weet zijn de plannen van de leiding deze zondag helaas in het water gevallen.
Zoals iedereen weet?? Neen, Yolex had een geldig excuus om niet te komen, want deze zat te
genieten van de prachtige kermis in Duitsland. Van Femke weet ik eigenlijk niet hoe dat het komt dat
ze er niet was. En dan heb je Sara die weer al eens “akabe” boven de scouts plaatste… stilaan begint
de druppel die de emmer laat over lopen eraan te komen en zullen we helaas of niet helaas afscheid
moeten nemen van Sara, want “akabe” is veel belangrijker dan ons natuurlijk…
Maar nadat dus het geweldige spel geannuleerd werd door een overvloed aan regen, zijn we gezellig
gaan poolen in de acro. Al waren er onder ons een aantal die minder konden poolen als anderen.
Ikzelf ben natuurlijk een natuurtalent.
voor de rest hebben we genoten van een welverdiende fles cola en een overheerlijke frangipane.
Allicht hebben we daarna de coolste versie van monopolie gespeeld. Waarin de monopolisten toch
wel een stevig voordeel hadden op de concurrenten, maar dat hadden sommigen sneller door dan
anderen…
Uiteindelijk was de vergadering al bij al een schitterend succes en zeker voor herhaling vatbaar.
Hier heb ik nog een aantal leuke reislocaties die je kan toevoegen aan het lijstje uit de vorige
Rommelpot!
Alaska: Alaska is een Amerikaanse staat. Het is een staat met een vrijwel onverstoorde pracht aan
natuur; rivieren die ontstaan door smeltwater, gletsjers, meren, etc. De echte wildernis van Alaska is
ook zeer zichtbaar in een zeer bekende film “Into the Wild”.
Guadeloupe eilanden: Deze archipel van vijf eilanden is een Afro-Franse, Afro-Caraïbische en AfroIndiaanse smeltkroes, wat zorgt voor een heel eigen cultuur. Ze hebben er prachtige stranden en een
zacht klimaat wat wel zeer aantrekkelijk is.
Finland: Finland heeft 40 nationale parken, 12 wilderniszones en zes nationale wandelomgevingen.
Finland is ideaal om even tot rust te komen en al de moderne technologie achter te laten. Met veel
geluk kan je hier zelfs het noorderlicht spotten!

