De 13de editie van het stapweek-end voor Kriko-Beanen, jong en oud, was weer geslaagd.
Datum: 29/04/2019 – 13/05/2019, 53ste 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

Activiteiten
11 mei om 19u30

Rakkersveld Quiz
→ inschrijven via quiz@krikobea.be

Manege Tienen

19 mei om 14u
Laatste Vergadering
Rakkersveld
→ teams met ouders inschrijven via fien.vandekerchove@krikobea.be
25 mei om 20u
7 juli - 11 juli
30 juni - 7 juli
1 juli - 12 juli
11 juli - 24 juli

Brainstormavond 100 jaar
Kapoenenkamp
Welpenkamp
Jonggiverkamp
Giverkamp

Rakkersveld

Verjaardagen
2 mei
3 mei
5 mei
5 mei
6 mei
6 mei
9 mei
10 mei
11 mei
16 mei
17 mei
18 mei
18 mei
20 mei
22 mei
29 mei

Tinke Tara Mampaey
Ruben Klewais
Roel Borghs
Maarten Medart
Gijs Godderis
Guus Nagels
Linde Cuypers
Marte Vanherrewegen
Lucas Vanuytrecht
Arthur Merckx
Tuur Thomas
Kato Deputter
Tuur Pittomvils
Jonah O’Sullivan
Charlotte Leonard
Staf Klewais

Jonggivers
Jin
Givers
Givers
Jonggivers
Leiding
Welpen
Jonggivers
Kapoenen
Kapoenen
Givers
Welpen
Welpen
Jonggivers
Leiding
Welpen

Algemeen bericht

groepsploeg@krikobea.be

Arne Ma Ja
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 Kriko-Beanen,
De paasvakantie en onze paaseierenraap is ondertussen achter de rug, hopelijk heeft iedereen ervan
genoten! Belangrijk: op zondag 5 mei is er geen scouts, want de leiding is dan op leidingsweekend.
Over andere toekomstige evenementen lees je hieronder meer 😊

Rakkersveld Quiz
Op zaterdag 11 mei organiseren de drie scoutsverenigingen Kriko-Bea, Bergrakkers en Blits hun
jaarlijkse quiz. Hiervoor zijn we nog op zoek naar mooie prijzen voor op de prijzentafel. Als je een mooie
prijs kan aanbieden als sponsoring, of via je werk aan leuke gadgets kan geraken, mag je mailen naar
quiz@krikobea.be. Ook kortings- of tegoedbonnen zijn welkom. De opbrengst van de quiz is ten
voordele van de lokalen VZW Rakkersveld, om onderhoudswerken en energiekosten te betalen.
Inschrijvingen zijn natuurlijk ook altijd welkom! Het is 25 euro voor een ploegje van maximum 5 leden.
Tafelronde wordt uitgedeeld om 20u stipt; eerste vraag om 20u15. Inschrijven via quiz@krikobea.be.

Laatste vergadering: Kubbtoernooi voor de hele familie
Na een spetterende eerste editie zal ons Kubbtoernooi weer plaatsvinden! We organiseren deze
laatste vergadering voor zowel leden als ouders op zondag 19 mei van 14u tot 17u30 op het
Rakkersveld. Inschrijven is gratis, inclusief 1 gratis consumptie. Vorm een ploeg van 3 tot 9 deelnemers
en schrijf je in door een mail te sturen naar fien.vandekerchove@krikobea.be met vermelding van je
ploegnaam en van het aantal volwassenen en kinderen in je ploeg voor 17 mei. We voorzien ook een
bar met drankjes aan democratische prijzen.
Leden van wie de ouders niet kunnen deelnemen, kunnen meedoen in een ploegje met hun leiding en
hoeven hiervoor niet in te schrijven.

Brainstormavond Kriko-Bea 100 jaar
Met als oprichtingsjaar 1921, zijn we dé oudste jeugdvereniging van Tienen en omstreken. We hebben
als jeugdbeweging dus al een rijke geschiedenis met bijhorende sympathisantenbasis, bestaande uit
circa 120 leden, 25 leiding, talrijke oud-leiding en ouders.
In haar huidige vorm ontstond onze scouts ongeveer 45 jaar geleden door de fusie van VVKS Kristus
Koning en VVKM Beatrijs. Om al eens na te denken hoe we onze 100ste verjaardag gaan vieren, nodigen
we alle oud-leiding, ouders en sympathisanten uit op een eerste brainstormavond op zaterdag 25 mei
om 20u aan het Rakkersveld.

Leidingbezoek voor kamp
Elk jaar voorziet de leiding van elke tak de mogelijkheid om even thuis lang te komen om eventuele
vragen te beantwoorden of om de leiding van die tak graag wat beter willen leren kennen voordat ze
jullie 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.
Hieronder de kampdata:
•
•
•
•

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

Huur een Jin

Vriendelijke scoutsgroeten,
Femke, Arne, 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

Hallo allerliefste kapoentjes
Ik heb goed nieuws en slecht nieuws voor jullie! Ik zal maar beginnen met het slechte of beter gezegd
minder goede nieuws: het scoutsjaar is bijna afgelopen en er zijn nog maar twee vergaderingen op
zondag ☹ Geen zorgen we gaan van de laatste twee nog de beste maken, dus ik zou zeker komen!!
En dan heb ik ook nog goed nieuws!! Na de laatste twee zondagen is het jaar zeker nog niet
afgerond, want het allerleukste moet nog komen …… we gaan nog op kamp! 😊 Dat worden vijf
zonnige dagen boordevol leuke spelletjes! Ik hoop dat alle kapoenen meekomen zodat we er een
fantastisch kamp van kunnen maken!
Vorige keer hebben jullie laten zien hoe goed jullie zijn in gezelschapspelletjes: Er waren veel lenige
kapoentjes die zich in alle bochten draaiden bij twister. Veel kapoenen speelden slim en bedachten
de beste vragen bij Wie is het? En gelukkig zijn er ook goede doktertjes knoop, want anders waren ze
nooit uit de knoop geraakt en hingen ze nog altijd aan elkaar 😉
Spijtig genoeg is het deze zondag geen scouts ☹ want de leiding gaat zelf op weekend. Gelukkig
weet ik nog enkele spelletjes die je thuis kan doen zodat jullie toch nog het plezier van de scouts
kunnen beleven! jullie kunnen een kamp bouwen in je tuin of zelfs in je eigen kamer, oefenen om
snel te lopen zodat Petro of Toto weer een rot ei zijn 😉 trainen om een nog betere ninja te worden
of zo luid mogelijk het kapoenenlied zingen!
We gaan jullie zeker missen deze zondag en hopen om jullie allemaal terug te zien over twee weken!!
Groetjes
Gigi, Nala, Toto, Petro en Rikki

Agenda:
-zondag 5 mei geen vergadering (het is leidingsweekend)
-zondag 12 mei: gewone vergadering 14u – 17u30
-zondag 19 mei: Laatste vergadering Kubbtoernooi, meer info hierover staat in het algemeen bericht

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

Heeey de Welpeeeuh!
*KLIK* Ziezo, nu heb ik een foto getrokken van iemand die de rommelpot leest, dat
was de laatste op mijn lijstje. Tijdens het fotospel hebben we nog veel andere foto’s
gemaakt. Het team van Linde, Nette, Ybe en Fien heeft gewonnen (proficiat!), maar
alle teams hebben mooie foto’s gemaakt. Zo moesten we bijvoorbeeld een foto
maken van…
“Iets vies”

“Iets rood”

“een groot beest”

“Het andere team”

Volgende week is er geen vergadering en de week daarna wel. Maar over 3 weken is
het pas echt feest, want wij gaan het jaar afsluiten met een MEGA-FANTASTISCH10/10-KEICOOL-WEEKEND.
En het thema van het weekend iiiiiiisssss…… Hawaï! Dus zoek maar al naar uw
zonnebril, parasol, surfplank, bloemenketting en strandstoel. Alle info over het
weekend staat bij de agenda, maar je mag uw mama en papa dat laten lezen want jij
hebt al genoeg gelezen in deze rommelpot. Vergeet vooral niet in te schrijven!

Agenda
Zondag 5 mei: Geen vergadering want de leiding is op leidingsweekend
Zondag 12 mei: Zonnige- zondag-vergadering, we gaan nog eens goed bruinen voor we naar Hawaï
vetrekken volgend weekend. 14:00-17:30 op het Rakkersveld
17-19 mei: Hawaï weekend.
Dit gaat door in de lokalen van scouts Berg (Raymond Impanisstraat 2, 1910 Kampenhout)
We spreken af om 19:00 aan het Houtemveld in Tienen om te carpoolen, we raden natuurlijk
iedereen aan om mee te carpoolen. Wie toch rechtstreeks wil gaan wordt aan de weekendplaats
verwacht om 19:45. Zet dit ook in de mail van de inschrijving.
Het weekend eindigt zondag om 11:30 op de weekendplaats.
Het weekend kost 25 euro. Dit kan bij aanvang van het weekend cash betaald worden of via
Payconic.
Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar welpenleiding@krikobea.be. Vermeld hierin ook of je
vegetariër bent of andere dingen niet mag eten. Vermeld ook als je rechtstreeks naar de
weekendplaats gaat. De deadline om in te schrijven is donderdag 16 mei.
Wat niet vergeten meenemen?
•
•
•
•
•
•

Matje, slaapzak, kussen en knuffel
Warme kleren en iets tegen de regen. (we hopen op warm weer maar je weet het nooit
zeker)
Kids ID en eventueel medicatie (bij vertrek afgeven aan de leiding)
Jouw allermooiste zonnebril, strohoed, bloemenketting of iets anders Hawaïaans
Geen snoep
Geen speelgoed want dit kan alleen maar kapot gaan

Het weekend is meteen ook de laatste welpenactiviteit van het jaar. De andere takken hebben op
zondag 19 mei nog een laatste vergadering: het Kubbtoernooi. Natuurlijk mogen de welpen nog na
het weekend met hun ouders naar het Kubbtoernooi gaan. Alle info staat in het algemeen bericht.
30 juni-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

Joooow jonggivers!
Wat een topsjorvergadering hebben we er weer op zitten. Iedereen kan nu perfect sjorren of zou dat
toch moeten kunnen ;) Als jullie het toch niet helemaal onder de knie hebben of niet aanwezig waren
kunnen jullie de uitleg over de kruissjorring in dit document vinden:
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/techniek/bestand/kruissjorring-v1.pdf.
Hopelijk onthouden jullie hoe jullie moeten sjorren tot kamp. Om jullie geheugen te testen hebben
we een kruiswoordraadsel gemaakt.

Willen jullie graag foto’s zien van tijdens vergaderingen, dan hebben we hier een link voor
aangemaakt: https://photos.app.goo.gl/xUpLCdmUjwarL3qy6 . Er staan er nog niet zoveel op, maar
we zullen op kamp nog veel kiekjes maken.
Groetjes, De leiding
AGENDA:
zondag 5 mei geen vergadering, want het is leidingsweekend
zondag 12 mei: laat-de-zon-in-je-hart vergadering
zondag 19 mei: Laatste vergadering Kubbtoernooi, meer info zie algemeen bericht
1-12 juli: KAAAAAAAAAAAAAMP!!!

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 vrienden,
Het is al weer een tijd geleden dat we elkaar gezien hebben en daarom zullen we nog eens samen wat
herinneringen ophalen. Ik moet toch wel toegeven, vrienden, dat de paasvergadering onvergetelijk was. De
givers waren met vier hele exemplaren de grootste tak. Proficiat, vrienden.

Voor zij die er waren was dit natuurlijk extra voordelig. Want zoals jullie weten, vrienden: minder is meer. Zo kon
elke aanwezige ongeveer 40 (semi-gesmolten) paaseitjes mee naar huis nemen.
Afgelopen zondag, vrienden, vonden er twee vermeldingswaardige ‘gebeurtenissen’ plaats. Als eerste mogen
toch een aantal onder jullie (lees: iedereen) nog wat oefenen voor het Kubb-toernooi, dat zal plaatsvinden op de
laatste vergadering van het jaar. Want amai, afgelopen zondag was het maar triestig, hoor, vrienden.
Als tweede maakte Ian een legendarische terugkeer. En ja, soms, vrienden, zegt een foto meer dan duizend
woorden, bij deze:

P.S.: De stijl waarin deze rommelpot geschreven is, vrienden, is geïnspireerd op een bekend persoon. Degene die
kan raden wie, krijgt over twee weken een extra vieruurtje.
Vele groetjes en een fijne schoolweek,
De leiding.

AGENDA:
Zondag 5 mei: geen vergadering want de leiding is op weekend.
Zondag 12 mei: fietsvergadering van 14:00 tot 17:30u. Kom dus met de fiets. Doe ook een gillet jaune aan. Pak
best ook een drinkbus met water mee en een hoofddeksel, want we verwachten goed weer.
Zondag 19 mei: laatste vergadering van 14:00 tot 17:30 op het Rakkersveld. Kubbtoernooi! We zullen met de
givers meestrijden naar de overwinning. Ouders die willen meespelen zijn ook altijd welkom, voor meer info zie
algemeen bericht.

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

Yoowww
Ja dus vero had een nice ontwerp voor onze jin truien en ik hoop da we die nemen in de
kleur babyroze zoals guus zei xd.
De plaats en datum van het kamp ligt ook al vast (rip woohah) maar ik ben er zeker van dat
het kamp wel fijner gaat worden.

Onze agenda zeker ni vergeten:
volgende week geen vergadering want het is leidingsweekend en het weekend daarna is het
gewone vergadering

