Onze eigen Kobeton was een groot succes op de Halloweenfuif
Datum: 29/10/2018 – 12/11/2018, 53ste jaargang, nr. 5
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
31 oktober
23-25 november
7 december
3 februari
16 maart
23-24 maart
26-28 april
11 mei
19 mei

Kriko-Bea op de Halloweenbraderie
Groepsweekend
Discoschaatsen
Nieuwjaarsreceptie
Stamdropping
Restaurantdagen
Stapweekend
Rakkersveld Quiz
Laatste Vergadering

Leuvensestraat
De Winner
Haasrode
Rakkersveld
OC Schakel
Rakkersveld
Ardennen
Manege
Rakkersveld

Verjaardagen
3 november
8 november
8 november
13 november
14 november
20 november
21 november
22 november
22 november
24 november
28 november

Anke Engelbosch
Febe Scheys
Ronan Peeters
Merel Bollens
Seppe Peeters
Femke Parthoens
Matheo van Laethem
Gust Pittomvils
Fien Vandekerchove
Mayke Robeets
Gijs Peetermans

Givers
Kapoenen
Jonggivers
Jonggivers
Givers
Leiding
Kapoenen
Jonggivers
Leiding
Givers
Kapoenen

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

Happy Halloween,
Afgelopen weekend was de Halloweenfuif van de Jin. Onze tweede editie die doorging in de Manege
en het was juist zoals vorig jaar een groot succes! Was je niet aanwezig? Geen probleem, volgend jaar
zijn we er weer met een nieuwe editie!

Halloween in de Leuvensestraat
Op 31 oktober hebben we met onze scouts een stand op de Halloweenbraderie in de Leuvensestraat.
Versterkt door verenigingen en vrijwilligers zal de straat één feest zijn, waarop men gezellig kan
slenteren tussen drank- en eetstandjes, genieten van de verschillende attracties en shaken met de
opzwepende muziek. Van 18u tot 23u is iedereen is welkom om bij ons te smikkelen van al dat lekkers
en te genieten van een verfrissende godendrank.

Groepsweekend in De Winner
In het laatste weekend van november gaan we met onze volledige scoutsgroep op weekend in
Jeugdverblijf De Winner in Overpelt. Alle leden worden vrijdagavond 23 november op het Houtemveld
verwacht en we nemen daar de bus naar Overpelt. Op zondag 25 november is er rond de middag een
brunch voorzien waar de ouders ook op aanwezig mogen zijn. Exacte uren worden in de volgende
Rommelpot meegedeeld.
Inschrijven doe je door een mail naar de takleiding te sturen met vermelding of je vegetarisch bent en
hoeveel ouders er mee komen naar de brunch. Er moet ook €30 betaald worden op BE 02 7340 1000
3840 met vermelding van naam + tak. Het adres is Winnerstraat 40, 3900 Overpelt (ca. 65 km van
Tienen).

Scoutsuniformen
De bestelde spullen van het winkeltje zijn aangekomen en kunnen afgehaald worden op de scouts op
4 en 11 november op het einde van de vergadering. Degenen die nog niet betaald hebben kunnen dit
doen via een overschrijving op de groepskas BE 02 7340 1000 3840, met vermelding: “winkeltje” +
naam en voornaam (indien er voor meerdere kinderen iets besteld is hoeft er slechts één naam
vermeld te worden).
Wie nog een trui, das of kentekens wilt bestellen kan dit nog steeds doen. Spreek gewoon de leiding
aan en wij zorgen dat je bij de juiste persoon terecht komt!
Denk eraan dat het ook steeds kouder wordt, dus kleed je kind warm aan. Verder is het ook handig dat
op elk kledingstuk voor- en familienaam vermeld staat.

Inschrijven
Vergeet je kind niet in te schrijven, zo is het ook meteen verzekerd. 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

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

Dag liefste kapoentjes,

We willen jullie allemaal nog eens proficiat wensen omdat jullie de vloek over de kapoenen hebben
kunnen opheffen. Jullie hebben super enge, levende zombies gemaakt en ons daarna bewezen dat
jullie de beste sluipers zijn van héél de scouts! Zonder jullie hulp was het nooit gelukt!
Ook nog eens bedankt aan Ferre voor de leuke traktatie en nog een hele gelukkige verjaardag !!!

Maar nu het echte nieuws,… DIT WEEKEND IS HET ONS EERSTE WEEKEND SAMEN.
Wat moeten jullie zeker meebrengen???
-

Tandenborstel en tandpasta
Washandje, handdoek en zeep
Warme kleren om in de avond buiten te spelen
Een proper onderbroek 😊
Pyjama
Slaapzak
Matje om op te slapen
Je favoriete knuffel
Kids ID
Medische fiche (enkel de ouders die dit nog niet hebben afgegeven)

Het weekend start zaterdag 3 november om 12 uur op het rakkersveld en eindigt zondag 4
november om 12 uur.
De prijs van het weekend is 12,50 euro en dit kan gestort worden op het rekeningnummer BE74
7340 1041 7607, gelieve in de mededeling de naam van uw kind te vermelden.

Wij kijken er al naar uit, tot zaterdag!
Petro, Toto, Rikki, Asjra en Nala xxxx

Agenda:
3-4 november: kennismakingsweekend, info hierboven
11 november: Gewone vergadering 14 uur – 17u30
18 november: Gewone vergadering 14 uur – 17 u 30
23 – 25 november: Groepsweekend, voor meer info kan je het algemeen bericht raadplegen.

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

Dag allerliefste welpen en allerliefste ouders van welpen
Ik zal deze rommelpot is laten beginnen met geweldig nieuws: HET
GROEPSWEEKEND KOMT ERAAN!! Dit gaat door het weekend van 23/1125/11 dus zorg maar dat jullie het zeker vrij houden tussen alle
speeldates en verjaardagsfeestjes in jullie drukke welpen agenda.
INSCHRIJVEN IS DUS DE BOODSCHAP! (voor meer informatie kan je gaan
kijken in het algemeen bericht)
Na dat mega geweldig nieuws lijkt het me wel gepast om een beetje
slecht nieuws te vertellen. De zomer zit er duidelijk op, gedaan met het
warme weer. Zorg dus dat je met het kouder wordend weer altijd de
gepaste kledij draagt en dat je iets van de scouts draag om duidelijk te
maken dat je bij ons hoort zodat we je van kilometers ver kunnen
herkennen 😊
Tot nu toe hebben we al zoveel leuke vergaderingen gehad! 2 weken
geleden onze leger vergadering waarin we al marcherend van het ene
naar het ander spel gingen en met volle borst en fierheid zongen: ”Chiro
cacao afgelekte frisco…” Gisteren gingen we de inwoners van Tienen eens
goed laten schrikken door met onze griezelige kostuums aan te bellen
voor onze ruiltocht.
Ik hoop dat jullie een heel leuke en griezelige vakantie hebben en ik jullie
heel graag zondag terug om de vakantie op een nog leukere manier af te
sluiten door weer een mega toffe vergadering.
Kusjes,
De welpenleiding
PS kijk eens naar alle leuke foto’s die we tot nu toe al gemaakt hebben:
https://photos.app.goo.gl/WwfwohCc4imPDrMx6

Agenda
•
•
•
•

4 november: abnormale
vergadering
11 november: oma en opa
vergadering,
18 november: jongens
meisjes vergadering
23-25 november:
GROEPSWEEKEND

Datums om in het oog te houden
•
•
•
•

Vrijdag 21 december:
kerstfeestje
22-24 februari:
Belofteweekend
17-19 mei: 3de weekend
Kamp: 30 juni-7juli

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

Beste JV’s,
Zoals jullie weten is het weer de tijd van het jaar om jullie meest enge kantje naar boven te halen:
HALLOWEEN! Vorige zondag hebben we ons dan ook 100% gegeven om er zo griezelig mogelijk uit te
zien. JEZUS wat waren jullie eng!! Van gestoorde professors vol met bloed tot kerstvrouwen des
doods die verschrikkelijke liedjes zongen en dansjes deden waar je gewoonweg nachtmerries van
krijgt. ( mopje!! Of niet? Of wel?). Het was alleszins een zeer geslaagde vergadering, waar we met
volle teugen van de opbrengst van de ruiltocht hebben kunnen genieten!
Ook de vriendjes-dag was een groot succes! Samen met al jullie vriendjes hebben we er een toffe
vergadering van gemaakt. Er was wel 1 klein probleempje: WAAR WAREN DIE VRIENDJES????!!!!
Verloren gelopen, onzichtbaar geworden, ziek of vermist, achja we zullen het nooit weten! Volgende
keer beter zegt.
Het aftellen naar ons eerste weekend kan ondertussen al beginnen. 23-25 november gaan we met
heel de scouts op groepsweekend. Noteer deze datum dus alvast in jullie agenda. Meer info volgt
nog en kan je vinden in het algemeen bericht. We kunnen alvast 1 ding verklappen, wij als jonggivers
gaan in thema. En dat thema issssss….. LEGER! Trek die camouflage broeken, helmen en jassen al
maar aan, rol een paar keer in de modder en maak je borst maar nat voor ‘operation jonggiver’.
Hieronder nog enkele mopjes om helemaal in de Halloween sfeer te komen:
-Waarom vliegen heksen op een bezem?
Omdat een stofzuiger veel te zwaar is
-Twee vampiers vliegen door de lucht. Zegt de 1 tegen de ander: "Lekker windje zeg!" Zegt de ander:
"Zal ik er nog een laten?"
HAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAH
ZOOO DAT WAS HET WEER VOOR DEZE ROMMELPOT
Kusjes
Fientje, Johny, Willy, Charly en Willem

AGENDA
Zondag 4 november 2018: legend vergadering van 14h00 tot 17h30
Zondag 11 november 2018: legender vergadering van 14h tot 17h30
Zondag 18 november 2018: legenderste vergadering van 14h tot 17h30
23 – 25 november 2018: GROEPSWEEKEND, meer info in het algemeen bericht!

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

Yooow Givers
Na de afterpartay waren er toch nog steeds mensen die niet(meer) wisten in welke patrouille ze
zitten al dan niet door al het water(Delphine). Vandaar dat we deze eens gaan opfrissen.
Quercus (hoog)
Maarten
Willem Klewais
Nathan
Seppe Peeters
Mayke
Margot

Fagus (straf)
Betula (zwart)
Rutger
Janne
Delphine
Warre
Tuur
Jorun
Simon
Mathilde
Lieven
Ian
Willem Pittomvils
Jonas
Eva
Roel
Andries
Hieronder nog belangrijke informatie voor de volgende afterpartay!!!!!!!!!

Agenda:
4 november: gewone vergadering
11 november: gewone vergadering
23 tot 25 november is het groepsweekend!!
*(En dat is natuurlijk niet het laatste weekend maar ik weet de datums niet en Emma antwoord niet)

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

Gegroet allerleukste jinners!!!
Hier zijn we weer met een gloednieuwe rommelpot! Hopelijk zijn jullie allemaal wat uitgerust van de
fuif, dan kunnen we weer verder doen met hyperactieve springkonijnen te zijn in plaats van zombies
met ochtendhumeur.
Halloweenfuif was natuurlijk een top editie! Ondanks dat véro 1030 euro kwijt was, de politie zich als
kleuters gedroegen, er in de wc’s een frisse spauwgeur hing, de dj niet kon draaien in het begin, de
tap plots alleen maar slechte pintjes kon tappen,... waren er ook wel wat positieve puntjes zoals de
sublieme kriko cocktail (waar wij toch ooh zo veel van gedronken hebben), de goeie hamburgers,
hondjes ontmoeten, het geld dat was opgegeten door het bankautomaat weer terug krijgen op
maandag (hopen we toch), de massale opkomst van de mensen die graag veel drinken, de dikke
moneyz die we gemaakt hebben,... wees trots op jezelf want iedereen heeft het suuuper goed
gedaan!!!
Nu dat de halloweenfuif achter de rug is en dat het eindelijk vakantie is (voor de meesten onder ons
dan toch hihi) kunnen we eindelijk stoppen met stressen en zijn we niet meer super mega arm
joepieeeee!!! Nu nog wat werkjes erbij knallen en we kunnen er een vet kamp van maken dus hier is
speciaal voor jullie een aanmoediging van een pinguin:

Hier is nog een super mega moeilijk spelletje om af te sluiten, tot volgende weeeeek!!! Xxx
WIE IS HET?

Tip: het is niet Pelle.

Tip: het is iemand van Kriko Bea.

Tip: komaan he mannen, haarkleur zegt genoeg.

Tip: het is misschien een van de Driezen. Maar echt misschien he.

Agenda:
Zondag 4/11: werkje voor kamp (check het document met de werkjes voor de uren!)
zondag 11/11, 14u-17u30: vergadering @rakkersveld
zondag 18/11, 14u-17u30: vergadering @rakkersveld

