Torsinweg 12

Datum: 28/08/2018 – 04/10/2017, 53ste jaargang, nr. 1
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
16 september
23 september
12-14 oktober
27 oktober
23-25 november
7 december

Overgang
Startdag
Wafelbakweekend Givers
Halloweenfuif Jin
Groepsweekend
Schaatsen

Rakkersveld
Rakkersveld
Rakkersveld
Manege
De Winner
Haasrode

Verjaardagen
4 september
5 september
6 september
8 september
13 september
22 september
22 september
22 september
25 september
26 september

Rutger Parthoens
Seppe Thomas
Dries Ma Ja
Wout Vandecruys
Elias O’Sullivan
Ward Bollens
Mien Godderis
Neel Godderis
Arthur Hermans
Jules Mombaerts

Givers
Jonggivers
Jin
Leiding
Welpen
Welpen
Jonggivers
Jonggivers
Welpen
Jonggivers

Algemeen bericht

groepsploeg@krikobea.be

Arne Maja
Sander Medart
Femke Parthoens
Milan Vandeput

arne.maja@krikobea.be
sander.medart@krikobea.be
femke.parthoens@krikobea.be
milan.vandeput@krikobea.be

0470/505.878
0474/217.216
0471/198.093
0468/283.402

Hallo iedereen,
De zomervakantie loopt stilletjes op zijn einde, de kampen zijn al even achter de rug en de meesten
maken zich stillaan klaar voor de start van een nieuw schooljaar. Een nieuw schooljaar betekent ook
de start van een nieuw scoutsjaar!

Laatste vergadering + start
Een nieuw scoutsjaar betekent dat sommigen overgaan naar een hogere tak, maar eerst volgt er nog
een laatste vergadering met de oude takken, meer info hierover kunnen jullie terugvinden in de
afzonderlijke takberichten op de volgende pagina’s.
Op zondag 16 september is het overgangsvergadering op het Rakkersveld van 14u tot 17u30. Dan
komen jullie ook jullie nieuwe leiding te weten. Breng zeker kleren mee die vuil mogen worden.
Op zondag 23 september is het onze startvergadering op het Rakkersveld. Het zal een zotte namiddag
worden met dolle activiteiten en een springkasteel. Aansluitend zal er aan de ouders ook info gegeven
worden over wat er dit scoutsjaar allemaal te verwachten valt. Meer informatie hierover in de
volgende rommelpotten.
Andere belangrijke (groeps)evenementen die in de nabije toekomst plaatsvinden kan je terugvinden
op de activiteitenkalender op de vorige pagina.

Reflectie
Het scoutsjaar zit erop, dus een goed moment om terug te blikken. We hebben een online Google
Formulier in elkaar getimmerd, waardoor iedereen zijn/haar bezorgdheden, ideeën, noden,
verwachtingen, opmerkingen en zelfs verlangens kan meedelen met de groepsleiding. Te bereiken via:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZxxMYjPOqmIw6lTAva3uK_1lBAX2agjD2948WjoLSJqj
T9w/viewform?usp=sf_link
Ook via groepsploeg@krikobea.be kunnen jullie steevast jullie ei kwijt. We staan open voor alles, zowel
zachtgekookt als hardgekookt ;-)

Rommelpot en nieuwe website
U hebt het misschien al gemerkt: onze website is vernieuwd.
De link blijft hetzelfde: https://www.krikobea.be/
Hierdoor is er een kleine verandering in verband met de rommelpotten. Als u vanaf nu de rommelpot
wil ontvangen moet u gaan naar “Newsletter” en daar uw e-mailadres toevoegen. U krijgt hier een
bevestigingsmail van. Alle e-mailadressen die vorig jaar al de rommelpot ontvingen zijn al
toegevoegd. (dit is gebeurd op 26/8). In dat geval hoeft u dus niets te doen. Als u bijvoorbeeld nog een
extra e-mailadres zou willen toevoegen, kan u daar ook terecht.

New kids on the block
Een nieuw scoutsjaar betekent ook een nieuwe leidingsploeg. Er stopt een aantal oude leiding, er
komen gemotiveerde jinners bij en de groepsploeg is gewijzigd: Arne en Sander blijven verder werken,
terwijl Milan en Femke het team komen versterken. Wie de nieuwe leiding per tak wordt, komen jullie
te weten op 16 september…

Dikke scoutsgroeten,
Arne, Femke, Milan en Sander; oftewel:
Bedachtzaam Stekelvarken, Opvallende Panda, Nuchtere Zeehond en Opmerkzame Zeehond

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

Hela allerliefste Kapoentje

Jaja het is tog maar weer eens gedaan het scouts jaar…. Ooooo wat gaan we dat missen.
jullie gaan ons missen Zazoe, Toto, Rikki, Gigi Petro en Xebo maar er komen er misschien wel andere
in de plaats, jeej.
Maar wij gaan jullie zeker ook missen hoor daar is geen twijfel aan!

We gaan niet alleen maar dingen missen hoor, we hebben ook heel veel mooie herinneringen samen
gemaakt in dit geweldig scoutsjaar
Om te beginnen alle mega geweldig vergaderingen op zondag, de rondleiding voor onze namen te
leren kennen, de zoektocht naar Xebo, de vriendjes vergadering, de kegel-vriendjes vergadering, de
pelgrimstocht, en onze ruiltocht zeker niet vergeten waar we ons buik goed hebben rond gegeten,
halloween vergadering, het kerstfeestje,…. En zo kunnen we nog wel even door gaan.
Dan beginnen we met de weekends die ook super cool waren
Als 1ste ons mega cool (korte) eerste weekend waar het hele kapoenenlokaal was ingepakt met papier
en we dus overal konden tekenen en met veeeel breeklichtjes hebben gespeelt.
Als 2de hebben we ook nog een kei leuk boeren weekend gedaan waar iedereen zijn boerderij kon
maken, en waar Zazoe s’morgens ineens geen haar meer had :o
En dan ons 3de weekend, het fluo weekend, waar we elkaar met verf mochten bespijten en er een
leuk tshirt van gemaakt hebben.
En dan om zo een leuk jaar afte sluiten was er nog een gigatische tof kamp, waar we voor ons de
belangrijkste feestdag hebben geviert op onze manier, en dat was een groot feest

Maarjha nu is het scoutsjaar gedaan en moeten de 2 de jaars naar de welpen en de 1ste jaar worden
dan 2de jaars en dan komen er ook nog nieuwe 1ste jaars en dan nog is nieuwe leiding, dat wordt nog
druk in het begin voor de kapoenen weer veel nieuwe kindjes leren kennen en de nieuwe leiding leuk
vinnden, maar dat zal geen probleem zijn voor zo braven lieve kapeonen zoals jullie

Bij deze hebben wij onze laaste rommelpot gescheven naar de kapoentjes en zal de volgende
rommelpot geschreven worden door jullie nieuwe leiding voor het volgende scoutsjaar
Maar wacht… we hebben nog 1 vergadering om afscheid van elkaar te nemen, die zal op 9
september zijn om 14u op het rakkerveld, maar wat we gaan doen is nog een beetje een verrassing
Groetjes
Toto, Petro, Zazoe, Gigi, Rikki en Xebo

Agenda:
9/09: laaste vergadering van het jaar, van 14u tot 17u30 op het rakkerveld
16/09: Overgang, van 14u tot 17u30 op het rakkerveld, reservekleren kan nooit kwaad
23/09: Startvergadering met de nieuwe leiding, van 14u tot 17u30 op het rakkkerveld

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

HALLO, BONJOUR, GUTEN TAG, HEY, ALOHA,
MARHABA, KON’NICHIWA WELPEN!
Het voelt alsof wij jullie in een eeuwigheid niet meer gezien hebben. Maar we zijn jullie nog
lang niet vergeten, zeker niet na alle onvergetelijke avonturen die we op kamp beleefd
hebben! Ik twijfel er niet aan dat jullie ook na het kamp volop genoten hebben van de
vakantie en kan niet wachten om al jullie verhalen te horen. Maar lang wachten hoeft ook
niet, want DE LAATSTE VERGADERING komt eraan! En amai, het gaat een specialleke
worden! Om ons fantastisch jaar af te sluiten gaan we uit de bol gaan in…

Deze binnenspeeltuin in Linter is de perfecte plek om al jullie welpenvrienden nog eens
terug te zien en helemaal los te gaan na een eerste week school.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Wanneer?
Zondag 9 september van 14u tot 17u30
Waar?
We spreken om 14u af aan de speeltuin zelf, de ouders mogen hun kinderen ook daar om 17u30
weer komen ophalen. De ouders die zelf niet kunnen rijden naar daar of waarvan de kinderen
normaal te voet naar de scouts komen, sturen een mail naar welpenleiding@krikobea.be . De leiding
zorgt dan voor vervoer.
Het adres: Sint-Truidensesteenweg 139, 3350 Linter

Wat meenemen?
Wij vragen €2 inkom voor de speeltuin. Vergeet ook zeker je goed humeur en scoutshemd niet!

☺☺☺☺☺Om die paar dagen vakantie nog volop te benutten, heb ik een supermoeilijke
woordzoeker uitgekozen. Laat die hersenen maar werken!

AGENDA
9 september: laatste vergadering in Pretland
16 september: overgang naar het volgende scoutsjaar
23 september: startdag van het scoutsjaar 2018-2019

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

Jooow Jonggivers!!!
Jullie dachten dat jullie van ons af waren he? 😉 Neeneenee nog niet! Ook jullie
leiding is uit Jonginamo Bay kunnen ontsnappen, net zoals jullie hebben gedaan.
Nu zijn we allemaal op vrije voeten, jeeej!
Maar achteraf gezien, viel ons verblijf in de gevangenis nog goed mee. Mooi
weer, lekker eten, en er waren zelfs leuke activiteiten voor de gevangenen. En
dan nog dat kampvuur de laatste avond, wow. Ik zou nog zoveel herinneringen
willen ophalen, maar dat gaat spijtig genoeg niet. Want de politie is nog steeds
naar ons op zoek. Dus we mogen zeker geen informatie verspreiden in een
populair magazine zoals de rommelpot. Dus daarom is er deze fotocollage vol
kampherinneringen, maar je moet er wel even achter zoeken om te herkennen
over welk kampmoment het gaat. Zo blijven we undercover voor de politie.

Hoewel het uiterst gevaarlijk is, zullen we nog 1 keer afspreken voor een
geheime laatste vergadering. De info over deze ontmoeting heb ik verborgen op
een mysterieuze plaats waar niemand ooit zal kijken… De agenda

Agenda
Zondag 9 september Laatste vergadering. Van 14:00 tot 17:30 op het Rakkersveld. De laatste keer
samen met de oude groep en leiding dus zakdoekjes voor de traantjes zijn aangeraden.
Zondag 16 september Overgang! 14:00 tot 17:30 op het Rakkersveld. De 3de jaars die overgaan
nemen best extra kleren mee. En doen hun oudste kleren aan. Jullie komen deze zondag ook de
nieuwe leiding te weten, spannend!
Zondag 23 september Startvergadering. Eerste vergadering van het nieuwe jaar met de nieuwe tak
en nieuwe leiding.

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

Yo liefste givertjes
Na het geweldige kamp valt er nog maar 1 ding te doen. Dit zijn de awards uit rijken voor de beste
ideetjes, momenten, opmerkingen, …. Dit jaar doen we dit met een top 2 van elke categorie.
Best quote (ook de enige quote die ik nog weet):
1ste plek: Janne: “ lavendel geur in u reet.”
2de en laatste plek: Marie: ”das echt hilarisch ma echt geen lachertje”
Beste foto (er zijn er veel maar deze steken er toch boven uit)
1ste plek: Pelle en zijn lievelingsdier.
2de plek: de “New Kids boys”

Best uitgevoerde totem opdracht
1ste plek: Delphine met haar avond eten

Beste eten gemaakt door de leden:
1ste plek: de warme wafels met chocolade saus
2de plek: tapas
Beste spar gevecht:
1ste plek: Mathilde tegen Pelle zijn benen
2de plek: Vero tegen Niels
Tofste 24h opdracht:
1ste plek: adam en eva costum
2de plek: T-shirt doorgeef opdracht

2de plel: Roel die miekes is aan fixen

Lekkerste eten van teams bij 24h spel:
Team 1: geen
Team 2: frietjes
Het beste team op 3 daagse:
1ste plek: team van ruben (voor het balkje acherlaten)
2de plek: team van jonas (voor achterlaten van het balkje van een ander team)
Best opgeruimde blokske:
1ste plek: de jongens 😉
2de plek: fourage blokske
Dit waren de awards van dit jaar. Voor andere memorabel momenten kan je altijd de foto’s nog eens
doornemen. (als je de link van de foto’s wilt hebben kan je op FB kijken of een mailtje sturen naar
giverleiding@krikobea.be)
Groetjes
Jullie super toffe leiding
Agenda:
9 september 2018: laatste vergadering van 14h tot 17h30. Meer info volgt via mail en op FB.
16 september 2018: overgang van 14h tot 17h30. Voor de mensen die overgaan naar de jin is het
aangeraden om extra propere kleren mee te brengen.
23 september 2018: eerste vergadering van 14h tot 17h30 met de nieuwe leiding

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 Jinners
Al wat bekomen van kamp? Ik in ieder geval nog niet, het voelde de eerste dagen zo raar aan om een
T-shirt te dragen en ik heb nog zeker tot eind juli met mijn kapotte sjofele hemd rondgelopen. Ook
heb ik een trein-abonnement voor de maand juli en augustus genomen om wat te kunnen afkicken
van mijn trein-verslaving. Nog iemand met hetzelfde probleem? Zo ja, zouden we misschien samen
naar een praatgroep hieromtrent kunnen gaan? Verder zijn alle ideëen voor een jintrui of een badge
meer dan welkom!!
Maar de echte vraag is natuurlijk of jullie al wat bekomen zijn van herfstontmoeting? Het bier vloeide
talrijk, de t-shirtjes vlogen uit op désenchantée (hopelijk is het deze keer wel juist geschreven) en
Zouteland werd minstens 1 keer om het kwartier afgespeeld. Met andere woorden, het ideale
weekend voor wat bonding met de andere leiding. En nog een extra tip: Als jullie benieuwd zijn hoe
andere scoutsen HO beleefd hebben (lees: zot genânte verhalen in aankomst), volg dan zeker de
pagina ‘scouts confessions’ op facebook, lachen ga je zeker en vast.
Maar genoeg gepraat over HO. Met de eindmeet naar het leidingschap in zicht, wordt het tijd om
jullie nu volledig klaar te stomen. Als ervaren leider zal ik mijn tips met plezier delen.
http://www.devalkleadershipcompany.nl/acht-tips-voor-beginnende-managers/
Normaal moet die link genoeg info bevatten. Verder is het ook heel belangrijk als leiding om je leden
te blijven impressioneren. Zo is het bijvoorbeeld heel belangrijk om beide Dele Alli Challenges perfect
te beheersen. Ik hoop dat jullie nog veel oefenen in de spiegel.
https://www.youtube.com/watch?v=NvIgZ44oKBY
Maar genoeg gepraat over verplichtingen, zorg eerst en vooral dat je het maximum haalt uit deze
lekker lange vakantie en geniet zo veel je kan xxx
Greetzzz
Jinleiding out

Agenda
9 september: Rustdag, want de leiding is op vakantie
16 september: overgang! Jullie eerste officiële dag als leiding. Hoera
23 september: 1ste dag van het nieuwe scoutsjaar met jullie lieve kapoentjes/welpjes!! Geen stress,
eet een bueno!!

