Datum: 17/09/2018 – 01/10/2018, 53ste jaargang, nr. 2
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
26-28 april
11 mei

Overgang
Startdag
Wafelbakweekend Givers
Halloweenfuif Jin
Groepsweekend
Schaatsen
Stapweekend
Rakkersveld Quiz

Rakkersveld
Rakkersveld
Rakkersveld
Manege
De Winner
Haasrode
Ardennen
Manege

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 eerste overgang op het Rakkersveld is achter de rug, dus het nieuwe scoutsjaar is nu officieel
begonnen. Het beloofd een druk en actief jaar te worden en de volledige leidingsploeg belooft ook dit
jaar haar uiterste best te doen om voor een aangenaam en actief scoutsjaar te zorgen. We hebben er
al zin in!

Startvergadering
Op zondag 23 september is het onze startvergadering op het Rakkersveld. Alle kinderen zijn welkom!
Wij zorgen op de leukste dag van de week voor toffe spelletjes, leuke leiding, een springkasteel, en
gewoonweg een superdag waar je veel plezier kan maken samen met je vriendjes.

Infomoment
Om de ouders ook dit jaar meer te betrekken bij het hele gebeuren zal elke leiding op zondag 23
september na de vergadering een 20-tal minuten uitleg geven over hun tak in hun eigen lokaal. We
geven dan meer informatie over onze ideeën, werking, inschrijvingen, medische fiche, website,
rommelpot, winkeltje, vergaderingen, (groeps)weekends, kamp, kerstfeestje, uniform, … Er zal ook de
mogelijkheid zijn om jullie kind(eren) ter plaatse in te schrijven en daarna een leuke babbel te houden
met alle (groeps)leiding.

Andere activiteiten
Van 12 tot 14 oktober gaat ons jaarlijks wafelbakweekend door. Hierbij bakken onze Givers een heel
weekend lang de lekkerste wafels van het land! Daarmee kunnen ze dan het komende jaar superleuke
activiteiten gaan doen en een megakamp beleven. Heb je zin in een lekkere wafel? Of wil je graag de
scouts steunen? Of misschien gewoon die zalige geur van versgebakken wafels opsnuiven? Kom dan
zeker langs in onze lokalen of loop dat weekend wat rond in Tienen dan zal je ons zeker ook
tegenkomen!
Op 27 oktober gaat onze jaarlijkse Halloweenfuif door. Deze legendarische fuif is toegankelijk voor
jong en oud! Telkens worden de beste lokale Dj’s uitgezocht door de Jin voor een onvergetelijke avond!
Wens je meer info? jinleiding@krikobea.be of binnenkort op onze Facebookpagina. Deze fuif dient ter
sponsoring voor de Jin hun buitenlands kamp.

Inschrijven
Tijdens en na het infomoment op 23 september zal er de mogelijkheid zijn om uw kind in te schrijven
voor het komende jaar. Leden die voor de eerste keer komen moeten zich registreren via onze website:
www.krikobea.be/lidworden/ en daarna onderstaand bedrag storten. Voor leden die vorige jaren
reeds lid waren volstaat het om het lidgeld te storten op onderstaand rekeningnummer.
Lidgeld: 45 euro
Rekeningnummer: BE 02 7340 1000 3840
Vermeld steeds “Naam”, “Voornaam” en “Tak” in de vermelding.

Verminderd lidgeld
Aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben, biedt Scouts en Gidsen Vlaanderen de mogelijkheid
om het verminderd lidgeld (10 euro) te betalen. Zowel leden als leiding kunnen daar een beroep op
doen. Ouders kunnen zelf de vraag stellen aan de groepsleiding.
Scouts en Gidsen Vlaanderen wil daarmee een krachtig signaal geven: we willen dat kinderen en
jongeren uit (kans)arme gezinnen kunnen meedoen aan het spel van scouting. Het verlagen van
financiële drempels is daarbij een eerste stap.

Financiële tegemoetkoming van de mutualiteit
Verschillende mutualiteiten betalen, tot een bepaald bedrag, de kosten van een jeugdbeweging terug.
Meestal is dit een bepaald bedrag dat je kan gebruiken om de inschrijvingskosten, weekendkosten en
kampkosten te verlagen. Indien je hiervan gebruik wilt maken moet je het juiste formulier bij je
mutualiteit aanvragen en die ingevuld aan de groepsploeg terugbezorgen.

Individuele steekkaart
De individuele steekkaart (of vroeger medische fiche) is het formulier waarop de ouders van hun
scoutsleden jaarlijks de persoonlijke, sociale en medische gegevens van hun kind invullen. Dankzij deze
informatie kan de leidingsploeg van je kind op een veilige en juiste manier reageren in een
noodsituatie. Er zijn 2 manieren om de medische fiches in te vullen:
- Op papier: u vindt ze op https://www.krikobea.be/forum/rp/000000/Steekkaart.pdf of
achteraan deze rommelpot. Deze moet per kind afgedrukt worden, volledig ingevuld zijn en
aan de leiding bezorgd worden. Er zullen ook exemplaren klaarliggen op 23 september.
- Digitaal: leden (of hun ouders) kunnen zelf een login aanmaken op de Groepsadministratie
en de medische fiche online invullen. Enkel leiding en de leden zelf kunnen zo die informatie
raadplegen. Meer info:
www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2015.09.21_handleiding_ouders_steekkaa
rt.pdf

Scoutskleren en winkeltje
Op zondag 30 september en zondag 7 oktober zal er de mogelijkheid zijn om uniformen te passen en
te bestellen. 30 september voor de kapoenen en de welpen en 7 oktober voor de jonggivers en de
givers.
Jonggivers,Givers en Jin moeten een hemd en das dragen. Voor kapoenen en welpen raden we een
hemd af aangezien ze hier snel uitgroeien. Een scoutspull raden we wel aan.
Kostprijs:
- Scoutsdas: 12 euro
- Trui kriko-bea kindermaat: 15 euro
- Trui kriko-bea volwassenenmaat: 20 euro
- Scoutshemd kindermaat: 35 euro
- Scoutshemd volwassenenmaat: 38 euro
- Korte broek of scoutsrokje kindermaat: 33 euro
- Korte broek of scoutsrokje volwassenenmaat: 40 euro
- T-shirt scouts&gidsen vlaanderen kindermaat: 14,50 euro
- T-shirt scouts&gidsen vlaanderen volwassenenmaat: 16,90 euro

Rommelpot en nieuwe website
U hebt het misschien al gemerkt: onze website is vernieuwd. De link blijft hetzelfde: www.krikobea.be
Hierdoor is er een kleine verandering in verband met de rommelpotten. Als u vanaf nu de rommelpot
wil ontvangen moet u op de website 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, 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.

Scoutsgroeten,
Arne, Femke, Milan en Sander

Kapoenen
Petro
Gigi
Nala
Rikki
Toto

kapoenenleiding@krikobea.be
0470/439.473 lode.reynders@krikobea.be
0470/527.003 sigrid.lenaerts@krikobea.be

0488/870.654 nele.vanderleyden@krikobea.be
0468/202.994 sara.vandeput@krikobea.be
0472/031.561 kobe.bergmans@krikobea.be

Hey hey hey lieve kapoentjes,
Vorige zondag was echt een toppertje! Eerst een heel spel met opdrachten en uitdagingen zodat
jullie misschien al iets vroeger de leiding wisten. Na het spel was er dan het moment waar jullie een
hele week naar hebben uitgekeken… De onthulling! Zo veel blije gezichten toen jullie eindelijk te
weten kwamen wie jullie nieuwe leiding is.
Voor iedereen die er niet was, we zijn met vijf. Ik zal ons even voorstellen:
Rikkie: Is een toffe peer, zij vertelt veel weetjes en speelt graag spelletjes. Je kan aan haar alles
kwijt.

Nala: Ze is heel bezorgd en zij zou niet graag willen dat haar kindjes iets overkomen.

Toto: Hij is sterk, stoer en snel. Hij is heel lief voor iedereen.

Gigi: Zij is altijd bezig met iedereen te helpen. Ze vindt het leuk om anderen gelukkig te maken.

Petro: Hij is behulpzaam, enthousiast en heeft veel verbeelding. Hij tovert altijd creatief een
oplossing.

Wij hopen dat jullie volgende week er met kei veel gaan zijn! Nog meer blije gezichtjes als deze week
willen we!
Veel liefs
Nala, Toto, Gigi, Rikkie en Petro

Agenda:
23 september: Startdag, iedereen is welkom van 14u tot 17u30
30 september: Gewone vergadering van 14u tot 17u30
7 oktober: Gewone vergadering van 14u tot 17u30
3-4 november: Ons eerste weekend!

Welpen
Jacala
Baloe
Rikki-tikki-tavi
Bagheera
Kottick

welpenleiding@krikobea.be
0468/283.402 milan.vandeput@krikobea.be

0471/340.261Kalina.parthoens@krikobea.be
0478/196.611 nele.medart@krikobea.be

0498/034.256 tom.reynaerts@krikobea.be
0491/886.721jakob.vanhemelryck@krikobea.be

Hallo, Welpjes,
Jaja het scouts jaar is terug begonnen, en dat betekend dat er weer een nieuw avontuur voor de deur
staat met leuke spelletjes, weekends en een geweldig kamp.
Maar ook een nieuwe leiding, met dan de namen van het Jungle boek, ik zal iedereen eens kort
voorstellen.
Om te beginnen hebben we Baloe
vorig jaar, ze is een stekker beer
mee te doen of eens goed mee te

, sommige van jullie kenden haar al van
maar is ook goed om eens een babbeltje
kunnen lachen.

Dan hebben we Rikki-tikki-tavi,
jaar. Met haar kun je altijd
verzorgen als er iemand een

sommigen kennen haar ook al van vorig
lachen maar ze zal je zeker helpen en
pijntje heeft van het spelen.

Jacala
eng

is een zeer sterke krokodil, hij ziet er soms misschien een beetje
uit maar hij is echt een schatje die de welpen altijd zal
beschermen, ik heb ook gehoord dat hij wel eens graag kookt.

Bagheera
is een zwarte panter, hij is graag met de welpen bezig maar kan
er ook van genieten om ze te zien spelen. Hij is soms wat strenger maar heeft zeker ook een lief
kantje als er iets moest zijn.

Tenslotte hebben we nog Kottick,
hij is een zeehondje, schattig en
klein maar laat zich zeker niet doen door de welpen, hij zal altijd wel willen ravotten
met jullie, maar zal jullie zeker ook troosten moest er iemand pijn krijgen tijdens dat ravotten.
Voila nu zijn we allemaal nog een voorgesteld, en we gaan er een geweldig jaar van maken!!
Groetjes
Baloe, Jacala, Rikki-tikki-tavi, Kottick, Bagheera

Agenda:
23/09: Start vergadering, 14u op het rakkersveld tot 17u30
30/09: Gekke hoeden vergadering, breng allemaal maar een gekke goed mee naar de scouts, 14u17u30 op rakkerveld
7/10: vind-je-nest-vergadering, 14u-17u30 op Rakkersveld
14/10: Breng je vriendje(s)s mee vergedering, alleemaal een vriendje meer pakken om samen
spelletjes te spelen, 14u tot 17u30 op rakkerveld

Jonggivers
Fien Vandekerchove
Willem Reynders
Charlotte Leonard
Jonas Verstraeten
Willem Reynaerts

jonggiverleiding@krikobea.be
0479/935.241 fien.vandekerchove@krikobea.be
0474/198.806 willem.reynders@hotmail.com
0470/051.914 leonard_charlotte@hotmail.com
0477/097.762 jonas.verstraeten@krikobea.be
0470/345.026 willem.reynaerts@krikobea.be

Jow, Jonggivers !!!!!

Klaar voor het nieuwe jaar ? Wij het nieuwe jonggivers leidingsteam zeker wel ¡ Nieuwe
leiding betekent nieuwe ideeën voor mega coole, super, nice, prachtige spelletjes. Ook wil ik
de welpen die nu al wat groter zijn geworden en misschien nieuwe leden bij Kriko-Bea
verwelkomen bij de jonggivers. We gaan er een topjaar van maken !!!!!
Nog even over dat nieuwe Jonggivers leidingsteam.

Willy – Hallo, ik noem Willem ik ben 1 van de oude mannen. Maar geen zorgen ik heb nog
geen trouwplannen. Mijn 2de naam is Kevin, als ik zou trouwen is het met een zeemeermin.
Maar ik ga mij toch nooit een zeemeermin vinden, dus ik ga mijn geluk bij jullie moeten
terugvinden.

Willem – Yu, ik ben ook Willem ik was jonggiver leiding vorig jaar. Maar Willems zijn beter in
een paar. Mijn favoriete vergadering is legervergadering, dit wordt ook voor jullie een
geweldige jeugdherinnering. Mij moogt ge ook Herman noemen, ik hou van konijntjes ik ga
dat niet verbloemen.

Fien – Hello, Mijn haar is blond. Door mij blijft iedereen gezond. Dus pas maar op! Op kamp
prop ik groentjes in uw mond. Mijn voortotem is bevallig, soms ben ik ook lieftallig, dit is niet
toevallig. Als je nu nog steeds niet genoeg over mij weet, schreeuw dan maar een noodkreet.

Charlotte – Jowkes, Ik kom van de kapoenen die waren veel te klein. Ik hoop dat jullie wel
ongeveer mijn lengte zijn. Ik wil dit jaar met alle jonggivers naar een valentijnsbal, hopelijk
gebeurt er dan geen ongeval. Ps. ik hou van volleybal
Jonas – Buongiorno, Ik ben de knapste leiding van de vijf, dit heeft zeker niets te maken met
het feit dat ik de rommelpot schrijf. 1 Van mijn talenten is dansen, maar ik kan zeker niet
praten met fransen. Dus dit is lachen op kamp, want mijn frans is eigenlijk echt een ramp.
Tot op de startdag 😊 xxx

AGENDA:
23/09 startvergadering
30/09 gewone vergadering
7/10 gewone vergadering

Givers

giverleiding@krikobea.be

Arne Maja

0470/505.878 arne.maja@krikobea.be

Emma Reynders
Niels Bergmans
Elijas Van Hemelryck

0477/322.314 emma.reynders@krikobea.be
0496/715.801 niels.bergmans@krikobea.be
0491/930.909 elijas.vanhemelryck@krikobea.be

Dag beste givers.
Aangezien er een aantal *kuch kuch* van jullie niet op de overgang waren, stellen wij onszelf
hieronder kort voor.
Eerst en vooral is er alfaboy Arne Ma Ja. Zijn totem: bedachtzaam stekelvarken. Hij begint
dit jaar aan zijn vijfde(!) jaar in leiding en heeft in zijn lange carrière ergens als een givers
gedaan. Hij studeert iets met elektriciteit. In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met het
perfectioniseren van zijn twerkskills en het verzamelen van pokémonkaarten.
Ten tweede is er alfachick Emma Reynders. Haar totem: ongeremde gnoe. Zij begint ook
aan haar vijfde jaar in leiding. Dit is de eerste keer in haar carrière dat zij niet de jonggivers
heeft. Zij studeert slavistiek (met een l, niet statistiek), een of andere vage shizzlerichting met
Pools en Russisch, die nu al afgeschaft is. Lol.
Als derde hebben we Elijas Van Hemelryck. Zijn totem: onbevreesde arkal. Voor de niettotemkenners: een arkal is een soort schaap #cute. Hij begint deze week sociaal werk te
studeren. Veel interessanter is dat hij dit jaar opkomt voor Groen bij de
gemeenteraadsverkiezingen. Dit is geen reclame, gewoon een feit. Duimen of niet, dat is aan
jullie de keuze.
Als laatste hebben we Niels Bergmans. Zijn totem: weldoordachte schoenbekooievaar. Deze
totem is helaas net niet lang genoeg om de hele rommelpot mee te vullen. Hij studeert
informatica en zal misschien in oktober de uitslag van Elijas zijn verkiezingsresultaten
kunnen hacken.
Wij hopen voor en duimen op een spetterend jaar.
Dag en bedank he,
De 4.

AGENDA:
Zondag 23 september 2018: Eerste gewone vergadering met ons – jullie nieuwe leiding van
14u tot 17u30 op het Rakkersveld. Er zullen twee springkastelen zijn en een superdeluxe-4uurtje, dus allemaal komeeeeuhn.
Zondag 30 september 2018: gewone vergadering van 14u tot 17u30.
Zondag 7 oktober 2018: gewone vergadering van 14u tot 17u30.
Vrijdag 12 oktober tot zondag 14 oktober 2018: WAFELBAKWEEKEND! Het lekkerste
weekend van het jaar, waarmee we onze kas spijzen om de rest van het jaar coole dingen te
kunnen doen. Het weekend gaat door in onze lokalen op het Rakkersveld en begint vrijdag
om 19u30 en eindigt zondag om 14u. Om wafels te kunnen bakken hebben we natuurlijk
wafelijzers nodig *shook ꙨꙨ*, dus kijk alvast thuis eens na of jullie een wafelijzer hebben.
Inschrijven doe je door te mailen naar jullie favoriete mailadres: giverleiding@krikobea.be.

Jin
Veronique Avermaete
Wout Vandecruys
Guus Nagels

jinleiding@krikobea.be
0471/076.150 veronique.avermaete@krikobea.be
0483/319.772 wout.vandecruys@krikobea.be
0494/707.796 guus.nagels@krikobea.be

Dag beste Jinners,
Eindelijk het begin van het leukste scoutsjaar, het jinjaar. Een tijd van zalige vergaderingen, een
topvakantie, maar ook werkjes.

Om jullie al wat in de mood te brengen, kan je op deze kaart kunnen vol detail aanduiden welk land
jij verkiest als kampbestemming. Maar des te chiquer de bestemming, des te meer we zullen moeten
werken.
Eerste werkje op de agenda: De super awesome Halloweenfuif.

Nu is het misschien ook het perfecte moment om jullie leiding aan jullie voor te stellen.
Als eerste heb je iemand waar je niet naast kan kijken, ze heeft vurige haren.
Véronique

Dan heb je als tweede de man die geen nee zegt tegen een 2de jaar jin.
Wout

En als laatste heb je de super speterende leiding.
Guus

Agenda:
23/09/'18: Startdag (vergeet jullie medische fiches niet.) Rakkersveld 14.00 tot 17.30.
30/09/'18: Gewone vergadering/ zoeken naar sponsors. Rakkersveld 14.00 tot 17.30.
7/10/'18: Gewone vergadering. Rakkersveld 14.00 tot 17.30.

