Datum: 12/11/2018 – 26/11/2018, 53ste jaargang, nr. 6
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
23-25 november
7 december
14-16 december
3 februari
16 maart
23-24 maart
26-28 april
11 mei
19 mei

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

De Winner
Houtemveld/Leuven
Torekesplein
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
25 november
28 november

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

Givers
Kapoenen
Jonggivers
Jonggivers
Givers
Leiding
Kapoenen
Jonggivers
Leiding
Givers
Welpen
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

Dag iedereen,
Op 31 oktober hadden we met onze scouts een stand op de Halloweenbraderie in de Leuvensestraat.
Bedankt aan iedereen die is komen smullen van ons griezelig lekker eten en drinken. Suggesties voor
volgende editie zijn welkom op groepsploeg@krikobea.be! Tijdens het weekend van 14, 15 en 16
december baten we opnieuw een stand uit op de Kerstmarkt van Tienen, meer info daarover in de
volgende rommelpot.

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 om 19u op het
Houtemveld verwacht en we nemen daar samen de bus naar Overpelt. Op zondag 25 november is er
om 10:30u een brunch voorzien waar de ouders ook op aanwezig mogen zijn.
Inschrijven doe je door een mail naar de takleiding te sturen met vermelding of je vegetarisch/lactose
intolerant/… bent en hoeveel ouders er mee komen naar de brunch. Dit tegen ten laatste donderdag
22 november. 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).
Wat neem je mee?
o
o
o
o
o
o
o

Je gewoonlijke scoutskleren om in te spelen
Extra warme kleren. (pull, lange broek)
Regenjas
Toiletgerief
Een kussensloop, onderlaken en slaapzak. Er zijn bedden aanwezig
Kids-Id of identiteitskaart (geef je af aan je leiding bij vertrek)
Bepaalde persoonlijke medicatie (deze geef je af aan je leiding bij vertrek)

Wat neem je niet mee?
o
o
o

Snoep, koekjes, …
GSM
Een matje hoeft ook niet want er zijn bedden aanwezig

Om mee te gaan op groepsweekend is het belangrijk dat de individuele steekkaart (medische fiche)
ingevuld is. Dit kan digitaal of op papier. (zie onderaan dit algemeen bericht)
Schaatsen
Op vrijdag 7 december gaan we met de hele groep discoschaatsen. Hiervoor spreken we om 19u samen
af op het Houtemveld om samen te carpoolen. Ga je liever rechtstreeks? Dan verwachten we je tegen
19u30 aan de schaatsbaan in Leuven (IJsbaan Leuven – Ondernemingenweg 1 – 3001 Heverlee).
Ouders die graag mee op de schaatsbaan willen kunnen ons dit laten weten. Als je liever niet mee
schaatst dan kan je altijd ook in de cafetaria terecht. Om 22u vertrekken we terug aan de schaatsbaan
naar huis. Wat nemen jullie zeker mee: 5 euro + handschoenen, sjaal en muts + veel goesting. Achteraf
krijgen jullie een drankje en koekje.

Kampen
De kampdatums zijn bekend. Iedereen kan nu beginnen aftellen naar de mooiste tijd van het jaar.
De kapoenen en welpen gaan op dezelfde kampplaats op kamp, na elkaar. De jonggivers en givers
delen ook een kampplaats.
•
•
•
•

Kapoenenkamp: 7 juli - 11 juli
Welpenkamp: 30 juni – 7 juli
Jonggiverkamp: 1 juli – 12 juli
Giverkamp: 11 juli – 24 juli

Huur een Jin

Scoutskleding
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.

Alle info over het verminder lidgeld en de financiële tegemoetkoming van de mutualiteit is te vinden
op onze website. https://www.krikobea.be/info/
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.
- 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

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

Halllooooo kapoentjes!
Hier zijn we weer met de leuke rommelpot. Vroegen jullie jullie ook af wat er deze keer in de
rommelpot zou staan? Een raadseltje, een verhaaltje, een quiz,…? Neen hoor, het is een gedichtje!

Dag allemaal
Dit is het begin van mijn verhaal
Scouts is heel leuk
We lachen ons altijd een breuk
Kapoentjes zijn heel plezant
Iedereen gaat hand in hand
De kapoenenleiding is cool
Jullie weten wel wat ik bedoel
De andere takken zijn minder tof
Zeg dat maar niet tegen Toto(f)
Dit is het eind van mijn gedicht

Oeps… Weet iemand wat rijmt op gedicht?! Help kapoentjes!

Na jullie overwinning op de quiz zijn wij ervan overtuigd dat jullie allemaal super slimme kindjes zijn.
Kunnen jullie ons helpen het gedicht af te maken? Wie weet krijgen jullie dan een extra vier uurtje…

TOT VOLGENDE WEEK
Asjra, Petro, Toto, Nala, Rikki en Gigi

AGENDA:
18 november: Gewone vergadering van 14u tot 17u30
23-25 november: Groepsweekend! Voor meer informatie, zie het algemeen bericht!
2 december: Sinterklaasvergadering van 14u tot 17u30
9 december: Schaatsen! Meer info volgt in volgende rommelpot.

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 allerbeste welpen! En ouders natuurlijk ook 😉
Om jullie geheugen nog eens op te frissen met geweldige herinneringen van onze vergaderingen en
weetjes over jullie talenten:

Gelukkig zijn we na vorige zondag van al die ouderdomskwaaltjes af.
Rare spelletjes waren de specialiteit van onze Abnormale Vergadering.
Obi en Arne tonen dat ze een topduo zijn wanneer ze samen in een fietsband zitten.
En Lander en Rune hun honkbalvaardigheid is ook om naar huis over te schrijven.
Pijltjes gooien en een van Juliette haar kwaliteiten, aangezien zij de eerste ballon raakte.
Staf en Ryan blazen ons omver met hun Fortnitedansje.
Wist je dat een welp begint te brullen als ze 1 jaar oud zijn.
(jullie gebrul mag de leiding nog wekelijks horen 😉)

Elk tekentalentje liet zien wat hij kon tijdens de pictionary.
Emulgator → wie ons volgende vergadering dit woord kan uitleggen krijgt een bon ’10 keer niet
pompen’.

Kampen bouwen is dé lievelingsactiviteit en specialiteit van een welp.
Elke vergadering wordt 100% geven tijdens de formatie, al duurt het opstellen meestal een tijdje.
Niemand verzwakte tijdens bij paard en ruiter, het was de ultieme race tussen de verschillende
duo’s.

De meisjes van de welpen helden zijn in het touwtrekken (beter dan de jongens 😉).
Informatie groepsweekend
En zoals jullie aan de vetgedrukte letters kunnen zien: het is bijna groepsweekend! Nog twee weekjes
en we vertrekken samen naar Overpelt. Het kost €30 per persoon. We spreken af vrijdag de 23
november om 19u aan het Houtemveld. Het weekend eindigt zondag 25 november om 10:30u met
een brunch in Overpelt, de ouders zijn hier natuurlijk van harte welkom. De leden hoeven geen
luchtmatras mee te nemen, wel een slaapzak, bedovertrek en kussensloop. De lijst met alle spullen
die ze moeten meenemen, vinden jullie in het algemeen bericht.
Kusjes, jullie leiding x

Agenda

Data om in het oog te houden

18 november: jongens-en-meisjes-vergadering om
14u op het Rakkersveld

21 december: kerstfeestje

23 tot 25 november: groepsweekend, zie de
informatie hierboven
2 december: Sinterklaasvergadering van 14u op het
Rakkersveld

22 tot 24 februari: belofteweekend
17 tot 19 mei: derde weekend
30 juni tot 7 juli: kamp

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

Joooooooowwwwwwwww aller leukste coolste beste enthousiastste
jonggivertjessss,

Vandaag weer een top vergadering in het oooooooh zo leuke heldenland waar we veel
plezier gehad hebben. Hier en daar een beetje regen, maar da schrikt ons zeker niet af eh!
😉 Ook vorige week was het weer een pracht van een vergadering waar we onze sterke
kant hebben laten zien, samen met de sterke welpen, in een potje rugby tegen de givers en
omdat de jeugd van tegenwoordig niet meer zonder gsm kan, hebben jullie fantastisch
gehandeld om zo veel mogelijk gsm’s te verkrijgen. (ik maak mij toch een beetje zorgen over
de hoeveelheid gsm’s die jullie verhandeld hebben hoor!?)

Elke week, elke dag en elke vergadering zijn we weer een stapje korter bij het
GROEPSWEEKEND waar we met heel Kriko- Bea naartoe gaan om ons te amuseren en te
genieten van het lekkere eten dat de fourage voor ons zal klaarmaken! Hiervoor spreken we
vrijdagavond 23/11 om 19u af op het Houtemveld van tienen. Hier vertrekken dan allemaal
samen met de bus. Aan dit weekend komt jammer genoeg ook een einde (25/11), maar om
het afscheid van het weekend te verzachten zal er een brunch zijn en die start om 10:30u.
INSCHRIJVEN is de boodschap!! Meer info in het algemeen bericht.

Graag even nog de aandacht voor het invullen van de medische fiches!!! Meer info in het
algemeen bericht.

Einde.
Groetjes van jullie super leiding!!
xxx

Agenda:
Zondag 18 november 2018: legenderste vergadering van 14h00 tot 17h30
23 – 25 november 2018: Groepsweekend, meer info in het algemeen bericht!
Zaterdagavond 1 december: SES van 19h30 tot 22h30 op het rakkersveld
Vrijdagavond 7 december: legendarische schaats vergadering. Hiervoor spreken we om 19u
samen af op het Houtemveld om samen te carpoolen. Ga je liever rechtstreeks? Dan
verwachten we je tegen 19u30 aan de ijsbaan in Leuven (Ondernemingenweg 1, 3001
Heverlee). Ouders die graag mee willen schaatsen, mogen ook de schaatsbaan op. Om 22u
vertrekken we aan de schaatsbaan terug naar huis. Wat nemen jullie zeker mee: 5 euro +
handschoenen, sjaal en muts.

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

Yow de mannen (en vrouwen),
Aangezien het scoutsjaar nu goed en zeker vertrokken is, is het tijd om al eens terug te blikken op wat
we allemaal al hebben meegemaakt.
Eerst en vooral moet ik (helaas) de mededeling doen dat Niels gisteren (helaas) via een nietdemocratische stemming verkozen is (helaas) tot leiding (helaas) van de maand. Als winnaar mag hij
de komende maand telkens het spel uitleggen. Proficiat aan hem namens de hele givertak.
Verder nog een paar shout-outs naar leden, die de afgelopen vergaderingen op een of andere manier
toch specialer en meer gedenkwaardig maakten:
Een shout-out naar Tuur, die eerlijk durfde toegeven als Niels het spel slecht had uitgelegd.
Een shout-out naar Warre, die bijna zijn stem verloor in de formatie.
Een shout-out voor Simon, die zo dapper was om een kapoenenspel aan te vragen (levende petanque).
Een shout-out naar Willem Klewais, die het door Simon aangevraagde spel, vroegtijdig liet ophouden,
door naar de foute kant te lopen.
Een shout-out naar het Oranje team, dat een badmintonraket in een brievenbus stak, denkend dat die
er niet helemaal in zou vallen. #dreambig#hoopdoetleven
Een shout-out naar de vrienden van Warre en Rutger, die toch ook een klein beetje hebben geholpen
aan onze winst op wafelbak. Alle beetjes helpen.
Een shout-out aan alle givers en leiding, die er in geslaagd zijn om toch 1 spel met handicap te spelen.
Dag en bedank he!
AGENDA:
Zondag 18 november: vergadering van 14:00 tot 17:30.
Vrijdag 23 november tot zondag 25 november: groepsweekend. We verzamelen op het Houtemveld
om 19u en vertrekken vanaf daar met de bus. Het weekend eindigt zondag om 10:30 met een brunch
voor leden én ouders. Het weekend kost 30 euro (storting of bij vertrek contant betalen). Meepakken:
slaapzak, kussensloop en bedovertrek, geen matje (want er zijn bedden), medische fiche en
identiteitskaart. Meer info: zie algemeen bericht.
Zaterdag 1 december 2018: SES – Saturday Evening Session. Vergadering op het Rakkersveld van 19:30
tot 22:30.
Vrijdag 7 december: Schaatsen met heel de scoutsgroep. Hiervoor spreken we om 19u samen af op
het Houtemveld om samen te carpoolen. Ga je liever rechtstreeks? Dan verwachten we je tegen 19u30
aan de ijsbaan in Leuven (Ondernemingenweg 1, 3001 Heverlee). Ouders die graag mee willen
schaatsen, mogen ook de schaatsbaan op. Om 22u vertrekken we aan de schaatsbaan terug naar huis.
Wat nemen jullie zeker mee: 5 euro + handschoenen, sjaal en muts.

Andere belangrijke data:
5 januari: Nieuwjaarsduik. Brrrrr, koud. Maar je krijgt wel een goodiebag, jeej!
Vrijdag 22 tot zondag 24 februari: derdejaarsweekend.
Vrijdag 29 tot zondag 31 maart: Erikatocht. Een weekend georganiseerd door Scouts en Gidsen
Vlaaderen voor givers van de hele Gouw. Wordt slechts een (1!) keer in drie jaar georganiseerd, dus
dit jaar is de enigste kans om mee te gaan. Be there or be square.

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

Guten tag beste jinners!
Afgelopen zondag was een pareltje van een activiteit. Een geweldig eet festijn als bedanking voor de
halloweenfuif! We hebben eens getest hoeveel eten wij naar binnen kunnen spelen op een zondag
namiddag. Het heeft ons bloed, zweet en tranen gekost om zo veel mogelijk te eten maar tot onze
grote spijt is het niet gelukt om alles op de krijgen  misschien lukt het ons ooit als de andere toen
niet aanwezige Djinners ons komen helpen!
Het was de meest intensieve activiteit in de geschiedenis van JIN Kriko-Bea. We zijn maar liefst 3x
moeten rechtstaan uit de zetel (wablief?!). 2x om frituurhapjes uit het frituurmachien te halen en 1x
voor onze (vanaf nu wekelijkse) VOETBALTRAINING. Inderdaad jullie horen het goed! Onze trainer is
de enige echte Wuot Vondacrous, een echt voetbal talent dat onze shot-kunsten nog zal bijschaven.
We zijn al echte talenten, vooral Fien want zij kan het nog combineren met zotte dansmoves, maar
ZELFS wij kunnen nog beter. Hier is even een samenvatting van de training van vorige week:

Hoe hou je een bal in de lucht
Stap 1: zet uw rechter voet (of linker, werkt soms ook) een stap vooruit.
Stap 2: laat een andere persoon de bal naar u shotten.
Stap 3: de rest gaat gewoon vanzelf, geen mop hoor.
Tegen volgende week moet iedereen dit kunnen, anders kunnen we niet verder met onze training.
Als u vragen heeft kan u die altijd stellen aan onze trainer.
Geloof het of niet maar we zijn ook semi-nuttig geweest tijdens het eten! We hebben eens overlopen
wat we allemaal zouden kunnen doen om nog meer moneyz te kunnen inzamelen voor ons kamp. Er
zijn al heel veel toffe ideeën op tafel gegooid maar laat jullie fantasie de vrije loop voor nog extra
ideeën! Dan kunnen we eindelijk de free stuff van de Tiense winkeluitbaters gaan ophalen. Vergeet
ook niet om de ‘JIN te huur’ affiche zo veel mogelijk te verspreiden want
~ werkjes komen niet uit de lucht gevallen ~ Wuot Vondacrous, 11/11/2018
DAN NOG EVEN EEN IETS SUPER MEGA BELANGRIJK: vergeet jullie zeker niet in te schrijven via mail
voor het groepsweekend (dat al binnen 2 weken is, joepieeee!!). Dit moet zeker voor volgende week
maandag gedaan zijn!
Easter egg: stuur zo snel mogelijk ‘frituurolie’ naar ons jingesprek om te checken wie de rommelpot
wel degelijk leest.
Tot de volgendeeee!!!!!
Agenda:
Zondag 18/11: gewone vergadering
23/11-25/11: groepsweekend
zondag 2/12: laatste gewone vergadering van het jaar, leden mogen kiezen wat we gaan doen!
vrijdag 7/12: schaatsen

