Datum: 1/05/2018 –1/05/2018, 52ste jaargang, nr. 18
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

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

Beste ouders, kids en scoutssympathisanten
Het scoutsjaar zit er alweer bijna op! Deze week is het helaas geen scouts op zondag. De leiding gaat
zelf op weekend! Maar geen nood! De scouts gaat nog door tot 20 mei! Op 20 mei organiseren we
een Viking Cube toernooi waarbij de hele familie kan meedoen! Daarnaast organiseren we op 18 mei
nog een “Vroeger was alles beter “fuif, hier kunnen jullie je als ouders nog 1 keertje jong voelen en
de beentjes losgooien!

18 MEI OUDERENFUIF
Vanaf 20u is iedereen welkom in de schakel (Tienen). Er zal muziek uit de 70, 80 en 90ties gedraaid
worden. Verzoekjes voor op de dansvloer kan je op voorhand altijd mailen naar
kalina.parthoens@hotmail.be

20 MEI LAATSTE VERGADERING (VIKING CUBE TOERNOEI)
We organiseren een familie-vikingcube-toernooi voor zowel leden als ouders. We gaan op zoek naar
de beste cubploeg van Tienen en omstreken. Deelname is gratis. Tijdens het toernooi worden er
drankjes aangeboden aan democratische prijzen. Een ploeg mag uit 3 t.e.m. 9 deelnemers bestaan.
Het toernooi gaan door op het Rakkersveld van 14u tot 17u30.
Een ploeg inschrijven kan je door te mailen naar veronique.avermaete@krikobea.be gelieve hierbij
het aantal volwassenen en kinderen in je ploeg en ook je ploegnaam te vermelden. Inschrijven voor
18 mei.
Leden van wie de ouders niet kunnen komen, kunnen meedoen in een ploegje met hun leiding en
hoeven hiervoor niet in te schrijven.

KAMPEN
Elk jaar voorziet de leiding van elke tak de mogelijkheid om even thuis lang te komen voor eventuele
vragen te beantwoorden of als jullie de leiding van die tak graag wat beter willen leren kennen
voordat we jou kinderen mee op kamp meenemen. Hiervoor kan je een mailtje sturen naar de leiding
van de tak(ken) waarvan je graag hebt dat ze langskomen zodat jullie een datum en uur kunnen
afspreken.

Joyvalle op kamp
Sinds 1 februari bestaat de mogelijkheid om flapjes van de melkbussen van Joyvalle te verzamelen.
Per 10 flapjes kunnen wij hiervoor 1 melkbus krijgen. Drinkt u thuis Joyvalle? Dan zouden wij het
super vinden als u deze flapjes aan ons kan bezorgen. Momenteel hebben we er al 40! Dit zijn 4
bussen melk. We hebben nog tot 31 mei om flapjes te verzamelen. Alvast bedankt.

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

Hallowkidowki kapoentjes!!

Amai amai amai dat was me nogal een weekend.
Ik kan het nog altijd niet laten om mijn fluo-kleren terug aan te trekken…
Op het weekend vielen we allemaal zo goed op met al onze kleuren, maar wat mij ook opviel was
dat jullie allemaal supermegavetcoole dappere kapoentjes zijn, echt een sterke groep zo te samen.
Volgende week gaan wij samen met alle leiding op weekend, ik denk dat het wel leuk zou zijn maar
ik zou er liever nog eentje samen met jullie doen!!
Lekker samen spelen in het bos en op het skatepark!
Elkaar bekladden met allerlei kleuren, jongens dat was me nogal een zicht!
De tocht door het bos waar we de lichtjes moesten volgen tot we bij Petro kwamen en Louis die
samen met Gigi als laatste alle lichtjes hadden meegenomen en daarna nog samen aan het
kampvuur gezeten , GE-WEL-DIG!
Ik kan niet wachten om samen met jullie op kamp te gaan!
Jammer genoeg zien we jullie volgende week niet omdat wij weg zijn maar de week erna zien we
elkaar allemaal terug, JIPPPIIIIEEEEE !!!!!

Tot snéééééééél

Groetjes : Petro, Rikki, Xebo, Gigi en Zazoe

06/05: Geen vergadering want wij zijn er niet
13/05: Gewone vergadering
13/05: ouderenfuif (zie algemeen bericht)
Kampinfo
Het kapoenenkamp gaat door van 1 tot 7 juli in de lokalen van Chiro Apollo. Meiskensbeekstraat 2,
1851 Grimbergen (Humbeek)
Het kampthema en andere info verschijnen in de kamprommelpot

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

Goede morgen, middag of avond beste lezers van deze rommelpot,
Baloe is terug met weeral een fantastische rommelpot. Allereerst wil ik het hebben over het
Krikobeanen weekend, man man man... wat een kei tof weekend! Slapen in stapelbedden,
koffiekoeken bij het ontbijt en in de middag een heel keuze uit verschillende soorten pasta's.
We zijn heel goed verwend geweest. Maar beste welpen wen er maar niet aan want zo kan
en het jammer genoeg altijd niet zijn. Met het weer hebben we dan ook nog eens geluk
gehad (op dit moment is het super hard aan het onweren).We hebben alleen zondag regen
gehad maar echt last hebben wij daar niet van, Ahnee natuurlijk niet want de welpen
kunnen daar tegen alleen de Chiro gaat naar binnen als het regent en met Akela zijn
vuurstok bleven we toch allemaal warm terwijl wij zijn gekke trucjes konden bewonderen.
De vergadering voor het weekend was toch wel een heel ander verhaal. Toen was het zo
warm dat iedereen al kletsnat was door de tuinslang, sponzen en waterpistooltjes nog voor
dat de vergadering geëindigd (begonnen, omgekeerde dag) was. Na al die waterspelletjes
waren we op het steentjesplein gaan opdrogen zodat we helemaal droog de vergadering
konden starten.
We hebben op weekend ook weer kei toffe spelletjes gespeeld. Stratego met de junglebook
dieren waarvan Ik nog altijd vind dat Baloe eigenlijk iedereen zou kunnen verslaan i.p.v.
alleen maar Rikki-Tikki-Tavi. Het gsm-spel waar Shere Khan en ik alleen in onze winkel de
IPhone X en smartwatches verkochten die helaas genoeg niet zoveel succes hadden omdat
Rikki-Tikki-Tavi ze niet overkocht in haar winkel. Later in het spel kregen we dan ook nog een
winkel bij namelijk die van Jule en Warre die hun eigen winkel waren begonnen en zelfs de
boeman hadden omgekocht om hun niet te pakken. De nachtspelletjes waren precies toch al
wel iets enger en spannender. De eerste nacht hadden we moeder kip gespeeld en de
tweede nacht follow the fill. Ondanks alle schrik heeft iedereen heeft het kei goed gedaan!
Persoonlijk vond ik het einde het leukste omdat wij daar confituur op het touw hadden
gesmeerd maar ik denk dat de welpen dat iets minder leuk vonden.
Ik heb ook een beetje slecht nieuws het einde van het scoutsjaar begint er aan te komen 🙁
er zijn nog maar een paar vergaderingen. Dat betekend ook wel dat het kamp steeds
dichterbij komt! Ik zou dan ook aan de ouders willen vragen die graag eens willen dat de
leiding is langskomt voor uitleg of vragen voor het kamp om op tijd een mail te sturen zodat
wij kunnen langskomen voordat de examens beginnen.
Geniet nog van het verlengde weekend!!
Baloe out xoxo

Agenda:
•
•
•

6 mei: GEEN vergadering (leidingsweekend)
13 mei: gewone vergadering
18 mei: ouderenfuif (zie algemeen bericht)

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

Hallo liefste jonggivers!
Het scoutsjaar zit er bijna op, nog enkele rommelpotten en dan verschijnt de langverwachte
kamprommelpot!! Spannend, spannend, wat zou het kampthema zijn? Om toch al een tipje van de
sluier op te lichten, zullen we hieronder enkele tips geven:
Ha ha ha ! Gefopt ! Geen tips over het kampthema, wachten is de boodschap.
“Wachten is de boodschap”, misschien is dat wel een tip?
Oei, dit wordt hier verwarrend. Om verwarring te vermijden, zullen we het kamp links laten liggen en
even terugdenken aan de mooiste momentjes van afgelopen scoutsjaar.
Waarschuwing! Deze mooie momentjes zullen niets te maken hebben met het kamp of tips voor het
kamp!
Behalve dan, dat jullie, jonggivers deel uitmaken van deze mooiste momentjes EN ook meekomen op
kamp. Jeeej!
Omdat een gewone opsomming van de mooiste momentjes een beetje saai is, presenteren we jullie:
De mooiste momentjes van het jaar in een kruiswoordraadsel.
Omdat bij nader inzien we niet capabel genoeg zijn om de mooiste momentjes in een
kruiswoordraadsel om te zetten, is het een kruiswoordraadsel geworden om te testen hoeveel jullie
nog weten van het afgelopen jaar. Warm jullie hersenen maar op!
P.S.: het verticale woord is misschien (:D) toch wel een tip voor het kamp…
1.
2.
3.
4.
5.

Het favoriete woord van Andries en ook het vergif waarmee Rob vermoord werd.
De letter die we afgelopen zondag gesjord hebben
De plaats waar we verzamelden om op stapvergadering te vertrekken
Het thema van het eerste weekend
Het cadeau dat Lode van Willem kreeg op het kerstfeestje en dat nu nog altijd te zien is aan
zijn fiets.
6. De titel van het liedje waarop we op het Groepsfeest gedanst hebben.
7. Het thema van jongi5'l.
8. De voornaam van de vrouwelijke foerier op belofteweekend.
1
2
3
4
5
6
7
8

Vele groetjes van
Banaan, Paprika, Prei, Wortel en Milaaaaaan.

AGENDA:
6 mei 2018: geen vergadering, de leiding is op weekend.
13 mei 2018: picknickvergadering! We verzamelen zoals altijd in het Rakkersveld om 14u, dan
wandelen we naar een top-secret-locatie om te picknicken en tegen 17u30 zijn we terug op het
Rakkersveld. Omdat een picknick zonder iets om te eten geen picknick is, vragen we aan elke jonggiver
om iets om te eten of iets om te drinken mee te nemen. Neem ook best een rugzakje met hierin een
drinkbus met water in om onderweg te drinken mee.
18 mei 2018: ouderenfuif (zie algemeen bericht)
20 mei 2018: laatste vergadering. We organiseren een familie-vikingcube-toernooi voor zowel leden
als ouders. We gaan op zoek naar de beste cubploeg van Tienen en omstreken. Deelname is gratis.
Tijdens het toernooi worden er drankjes aangeboden aan democratische prijzen. Een ploeg mag uit 3
t.e.m. 9 deelnemers bestaan. Het toernooi gaan door op het Rakkersveld van 14u tot 17u30.
Een ploeg inschrijven kan je door te mailen naar veronique.avermaete@krikobea.be gelieve hierbij het
aantal volwassenen en kinderen in je ploeg en ook je ploegnaam te vermelden. Inschrijven voor 18
mei.
Leden van wie de ouders niet kunnen komen, kunnen meedoen in een ploegje met hun leiding en
hoeven hiervoor niet in te schrijven.

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

Helleu givertjes,
Afgelopen weken is er toch wel wat gebeurd: we zijn op weekend geweest ☺ en een echte nice
fietstocht.
Aangezien de laatste rommelpot van het jaar de kamprommelpot gaat zijn met het thema en een
epic verhaal en zo, zal ik nu al enkel tips geven voor tijdens de fietstocht.
1) Eet zeker in de ochtend een goed ontbijt.
2) Laat je fiets ook nakijken door iemand die er iets van weet.
Als dit gebeurt is zouden de volgende punten moeten kloppen:
• Uw band is hard opgepompt
• De remmen van je fiets werken goed
• De versnellingen van de fiets werken ook goed
• Je heb een bel of een toeter op je fiets staan
3) Voor je bagage op je fiets gebruik je best fiets zakken. Je kan ook gebruik maken van een rugzak
maar dit is sterk af te raden ( vorming van rugpijn en rugzweet).
4) Hoe snel moet je trappen:
• Voor weg die plat is moet je zo zwaar mogelijk trappen (meer kracht zetten dan
ontwentelingen maken)
• Voor weg die naar benden gaat moet je ook zo zwaar mogelijk trappen (of niet trappen als het
echt stijl is)
• Voor weg die een beetje naar boven gaat moet je beetje lichter trappen dan op een platte
weg.
• Voor een weg die fel omhoog gaat moet je licht trappen maar ook niet te snel (als je te snel
trapt word je ook snel moe)
5) Als je niet zo een goede fietser bent moet je altijd achter iemand fietsen. Dit zorgt ervoor dat je
minder wind tegen je krijgt en dat je een doel voor je hebt waardoor je makkelijker kan volgen.
6) Indien er koeien achter je aan zitten tijdens de fietstocht gelieve praktische info te vragen aan
Sander Medart.
Ik hoop dat deze tip je goed gaan helpen tijdens de fietstocht. Indien vragen kan je je altijd wenden
tot een van ons.
Groetjes
agenda
zondag 6 mei: geen vergadering de leiding is op weekend.
Zaterdag 12 mei: we gaan op uitstap☺ jullie worden verwacht om 7:45 aan het station van tienen
aan de voorkant. Deze uitstap kost 5 eurotjes. en eindigt om 6:06 aan het station van tienen.
Vrijdag 18 mei: ouderenfuif (zie algemeen bericht)
Zondag 20 mei: laatste vergadering: cube toernooi we hopen dat jullie massaal van de partij zijn.

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

Heeeey jindows
Hier is een mooi verhaaltje om te lezen voor het slapengaan:
Er was eens een jingroep die op kamp ging in juli. Hun kamp was heel goed voorbereid en ze keken er
allemaal naar uit. Eerst namen ze het vliegtuig naar Warschau, de piloot moest daar een noodlanding
maken omdat één van de motoren in brand stond. Op het nippertje overleefde iedereen deze
gevaarlijke landing. Hierdoor misten ze het vliegtuig naar Boekarest. Nadat ze vijf uur hadden
gewacht konden ze eindelijk een volgende vlucht naar hun eerste bestemming nemen. Helaas kon
hun bagage niet mee op dit vliegtuig, waardoor ze de eerste dagen zonder bagage moesten
doorbrengen. Niet iedereen kon dit evengoed aan: iemand was aan het wenen, een andere kreeg
een kleine woedeaanval en een derde persoon stonk zo hard, dat de rest van de groep niet meer in
de buurt wou komen.
Gelukkig konden ze last minute nog terecht in een ander hostel. De sfeer was daar niet optimaal, de
groep voelden zich daar niet op hun gemak. Het plan was om zich gedeisd te houden en zo weinig
mogelijk op te vallen. Spijtig genoeg was dit voor één iemand van de groep een heel moeilijke taak.
Deze persoon wond een microfoon en vond het noodzakelijk om hierin luid te gaan zingen (het
gezang was zeer vals) Dit konden de andere gasten in het hostel niet echt appreciëren, ze klopten op
de deur om het lawaai te beëindigen. Na een extreem lang blad steen schaar toernooi werd besloten
wie de deur moest opendoen. De deur werd geopend en toen….
Voor het vervolg van dit spannende verhaal moeten jullie wachten tot de volgende rommelpot xoxo

BELANGRIJK! (voor wie nog geen 18 jaar is op kamp): vergeet het papier voor het voogdij niet te gaan
halen op het stadhuis.

AGENDA:
6 mei: geen vergadering, de leiding is op weekend
13 mei: laatste echte vergadering
18 mei: ouderenfuif (zie algemeen bericht)
20 mei: kubbtoernooi, info zie algemeen bericht

