Datum: 14/05/2019 – 31/05/2019, 53ste jaargang, nr. 19
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
19 mei om 14u
Laatste Vergadering
Rakkersveld
→ teams met ouders inschrijven via fien.vandekerchove@krikobea.be
Leden van wie de ouders niet kunnen deelnemen, hoeven niet in te schrijven.
25 mei om 20u
7 juli - 11 juli
30 juni - 7 juli
1 juli - 13 juli
12 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,
Bedankt aan iedereen die is komen quizzen op de Rakkersveldquiz, het was een geslaagde avond.
Volgende zondag 19 mei is het dan zo ver: onze laatste vergadering staat voor de deur! En op zaterdag
25 mei om 20u aan het Rakkersveld organiseren we voor alle oud-leiding, ouders en sympathisanten
een eerste brainstormavond om al eens na te denken hoe we onze 100ste verjaardag gaan vieren.
Dit is de voorlaatste Rommelpot dat u dit scoutsjaar zal ontvangen. De volgende Rommelpot zal u
begin juni ontvangen met daarin alle informatie over de komende zomerkampen. ☀☀☀

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 – 13 juli
Giverkamp: 12 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

Coucou lieve kapoentjes,

Dit is de allerlaatste “gewone” rommelpot van het scoutsjaar ☹. Jammer hé?
Wat hebben we samen leuke avonturen beleefd! We hebben jullie geleerd dat een weekendje weg
van de mama en papa eigenlijk niet zo erg is en zelfs héééééél leuk kan zijn! We hebben kastelen
gebouwd op ons megacool weekend, we hebben zoektochten gedaan door Tienen, we hebben
getest wie de slimste kapoenen waren tijdens onze kapoenenquiz en nog veel meer!
Het was een kapoenenjaar om nooit meer te vergeten! Om dat super-geweldig-fantastisch jaar af te
sluiten hebben we nog iets speciaals in petto……
Deze zondag organiseren we naar jaarlijkse traditie (lees, sinds vorig jaar) ons KUBB toernooi!
Kennen jullie het spelletje niet zo goed? Dat is helemaal niet erg want wij leren het jullie graag en we
kunnen je verzekeren dat het gewoon super leuk is!
Wie is er welkom? IEDEREEN (jong/oud, dik/dun, recht/schuin,…) is welkom → Nodig dus
iedereen uit die je wilt!
Waar? Rakkerveld – Torsinweg 12, 3300 TIENEN
Ploegen? Je mag ploegen maken van 3 tem 9 deelnemers
Inschrijven? GRATIS! Dit is inclusief 1 consumptie. Stuur een mailtje naar:
fien.vandekerkhoven@krikobea.be met vermelding van je ploegnaam en het aantal kinderen
en volwassenen in jouw team voor 17 mei.
Leden van wie de ouders niet kunnen deelnemen kunnen gewoon een ploegje maken met hun
leiding!

Zondag 19mei: KUBB toernooi
Binnenkort komt de kamprommelpot ook online

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

Heeeeeeey Welpen

Wat voor een fantastische laatste vergadering hebben we gehad??? De handtekeningen verzamelen
van de helden, op de foto met de helden, rijden in een super lange gocar! Er zijn zelfs enkelen die
gegrimd zijn, of een leuke haartooi bedacht hebben. Wij hebben super hard genoten van deze laatste
vergadering!!!
Maar nu nog beter nieuws!! Dit weekend is het weekend, en omdat jullie de leiding verslagen
hebben in 5-tegen-allen zijn wij jullie zaterdagavond een hawaï-themed feestje verschuldigd. En dat
zal er ook komen. Op de planning staan buiten dat feestje nog meer super coole activiteiten gepland.
Dus ga alvast maar op zoek naar een strooien rokje, of een hawaï hemdje met bloemetjes, want er
zal een vakantie sfeertje in de lucht hangen, met andere woorden : als je niet kan komen mis je het
beste welpen weekend uit de hele welpen geschiedenis.
Na dat weekend zien we elkaar helaas niet meer ☹. Tot het kamp, wat er stilaan dringend aan zit te
komen, over 2 weken krijgen jullie te horen wat het kampthema is, wij staan al vast te popelen om
het met jullie mee te delen.
Groetjes de Welpenleiding
P.S. Hier nog onze mooie met de helden

Zo beste welpen, dit was de super coole rommelpot. Als je nog is onze toffe vergaderingen wilt
herbeleven kunt je altijd naar de foto’s gaan kijken op onze google photos album:
https://photos.google.com/share/AF1QipNiwJ04rUegukpmk4KaORN1ZTuMqIMKF4ALzoIQ2QlzcbDZs
1HCY5HcLSZdk8dc3g?hl=nl&key=YzNLelBmUldwNzlGVFZ0cTBuZlhhZDZ4TVVwY3d3
Agenda
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

Beste jonggivers,
Het is weer zover, tijd voor de laatste gewone rommelpot ☹. afgelopen week hadden we jullie een
beetje getest. Dit door niet uit te leggen wat het spel was maar gewoon een enveloppe te geven met
een locatie in. Op deze locatie moesten jullie een opdracht doen om zo een volgende locatie vast te
krijgen. Bij sommige opdrachten hadden jullie wel onze hulp nodig bv: bij het oversteken aan de
afgebrande kerk, of over het trouw gaan zonder het aan te raken. De tofste opdracht was
ongetwijfeld met de hele groep binnen een bepaalde tijd vanboven op de toren van het station te
staan.
volgende week is het de laatste vergadering ☹. Maar hier gaan we nog is veel plezier maken. Na
deze vergadering beginnen voor ons maar ook voor jullie de eind examens (of eind toetsen). Deze
examens is nog een maand afzien. En dan komt de tofste periode van het jaar: de grote vakantie met
natuurlijk het super coole vette scoutskamp!!! Hier gaan we super veel toffe dingen beleven. Het
kamp thema kan ik echter nog niet verklappen. Maar geen nood de kamp rommelpot zal over 2
weken verstuurd worden en hier staat het thema in😉.
Agenda:
Zondag 19 mei 2019: laatste vergadering → kubb-toernooi van 14h tot 17h30. 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

Yoooow Giverssss
Jullie hebben vorige vergadering laten zien dat met de fiets naar de scouts kunnen komen en naar
Zoutleeuw fietsen lukt.(behalve de mensen die er niet waren, onder andere Emma die eventjes ging
trouwen met een Pool in Polen.) Maar terug zonder fietsen af te breken was toch al wat moeilijker.
Gelukkig moeten we alleen naar de kampplaats fietsen en niet terug. Zouden we moeten terug fietsen,
dan laten we Maarten beter achter.
Ook hebben we getest of we tussen het naar Zoutleeuw fietsen en terug naar Tienen 2 repen Prince
koeken en een ijsje met 2 bollen opkregen. Dit deden we zelfs op 2 verschillende plaatsen. Het Vinne
zo dat met die vijvers en diee speeltuin waar weeral de Maarten en Roel zich terug kind voelden en de
Bollero op de steenweg waar toch wel heel veel volk werkt.
Nu even iets anders!
Sommigen onder jullie waren al heel benieuwd naar het kampthema dusss hier het antwoord!!! Als je
aan het einde van het doolhof geraakt staat daar het antwoord!!
Succes DE GIVERLEIDING!!!

Agenda
Zondag 19 mei van 14u00 tot 17u30 is het al Kubb-toernooi….. (dit is de laatste vergadering)

Jin

jinleiding@krikobea.be

Veronique Avermaete
Wout Vandecruys
Guus Nagels

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

Rommelpot JIN!
Dag Beste Jinners,
Helaas maar waar, was dit al weer bijna een volledig scoutsjaar.
Maar niet getreurd, de jin die er laatste vergadering was, hebben besloten om
elkaar nog te zien, namelijk gaan we eind deze maand eens een kijkje nemen in
het nieuwe cafétje van de mama van Fien.
Namelijk de vianderbar.

Hier zullen we nog kunnen genieten van een lekker drankje en hopelijk ook een
warme zon. (#België) You never know....

En dan enkele weken zweten bij de examens, en dan chillen in de bus naar
kroatië, Slovenië,....
Hier zullen we een tal leuke/nice dingen gaan doen.
Zoals Burger King, ..., Burger King.
(Snorkelen, kajakken, zwemmen bij/door watervallen,...)

Eerst rijden we naar Salzburg vooraleer we aankomen in het geweldige
Slovenië.

Zoals jullie al weten mogen jullie eigen ideëen altijd laten doorvloeien naar ons,
en zullen we deze hopelijk gedaan hebben in deze 14 dagen.
We slapen voornamelijk in een tent, dus neem zeker een slaapzak en matje
mee.
Voor de rest zal je voornamelijk zwemkledij nodig hebben.
(Neem niet al te veel mee, we hebben maar 1 bus/auto.)

We komen terug aan in Tienen op zondag 14 juli.

PS.: Kampthema is 'New Kids'!!!!

!!!Belangrijk!!!
(In deze regio zijn er teken besmet met een virus, hiervoor kan je een spuit (TBE?) gaan halen bij de
apotheek. Wij raden jullie aan om deze te zetten.)
Hoe werken deze spuiten?
Je plaats je eerste spuit, vervolgens wacht je een maand en zet je je 2de spuit, als we terugkomen
van kamp en je terug thuis bent, moet je je 3de spuit gaan laten zetten.
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/nieuws/2019/05/08/vaccinatie-tegen-tbe-teken-incentraal-europa?fbclid=IwAR0etP_shOH0i0UDy3z7rW12BG6a9Z3KzFFBcIUBQvubmEdswcwwpnD0XQ

We vertrekken op kamp de 1ste van de maand Juli om 8 uur bij Vero thuis.
(Beinshoevestraat 1, 3350 Linter.)
Belangrijk: Wees op tijd, want we hebben een lange rit te gaan deze dag.
(Ps. Je kan nog in de auto verder slapen.)

Voor de ouders, zullen we een kampvoorstelling houden op zaterdag 25 mei
2019. S'avonds om 20.00.
Veel succes met de examens!!!
En hopelijk zien we jullie nog voor kamp eens terug!!!(Laatste chillings)

