Datum: 16/09/2019 – 30/09/2019, 54ste 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
22 september
29 september
18-20 oktober
26 oktober
6 december
8 februari
7 maart
28-29 maart
25 april
9 mei
1ste-2de week juli
3de-4de week juli
1-5 juli
5-11 juli

Kennismakingsmomentje
Paskoffer
Wafelbakweekend Givers
Halloweenfuif Jin
Schaatsen
Stamdropping
Groepsfeest
Restaurantdagen
Aprilfest
Rakkersveld Quiz
Jonggiverkamp
Giverkamp
Kapoenenkamp
Welpenkamp

Rakkersveld
Rakkersveld
Rakkersveld
Manege
Haasrode
De Schakel
CC De Kruisboog
Rakkersveld
Paenhuys
Manege
Geheim
Geheim
Hechtel-Eksel
Hechtel-Eksel

Verjaardagen
3 september
4 september
5 september
13 september
26 september

Kyara Veuchelen
Rutger Parthoens
Seppe Thomas
Elias O’Sullivan
Jules Mombaerts

Kapoenen
Jin
givers
Welpen
Jonggivers

Algemeen bericht
Arne Ma Ja
Milan Vandeput

groepsploeg@krikobea.be

0470/505.878 arne.maja@krikobea.be
0468/283.402 milan.vandeput@krikobea.be

Hallo iedereen,
De startvergadering is net achter de rug. We hebben elkaar kunnen terugzien en de nieuwe tak leren
kennen. Het was ook fijn om te zien dat er een aantal nieuwe leden zijn gekomen. Hopelijk zien we
ook hen (en nog anderen) volgende week terug. We hopen er met de hele leidingsgroep een
fantastisch jaar van te maken!
Deze eerste rommelpot van het jaar staat bomvol informatie. In dit algemeen bericht kan u alle
praktische informatie terugvinden in de onderstaande rubrieken. Daarna volgen de takberichten met
een agenda van de activiteiten van die tak.

Kennismakingsmomentje
Elke leiding zal op zondag 22 september na de vergadering een 20-tal minuten uitleg geven over hun
tak in hun eigen lokaal. U kan zo kennismaken met de leiding van uw zoon/dochter.

Inschrijven
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 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 .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_steekkaart.pdf

Scoutskleren en winkeltje
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 pull van Kriko-Bea raden we wel aan.
Op zondag 29 september zal er de mogelijkheid zijn om uniformen te passen en te bestellen.
Om dit vlotter te laten verlopen werken we dit jaar met bestelformulieren.
Hoe werkt het?
1.

U vult het volgende formulier in:
https://www.krikobea.be/forum/rp/winkeltjebestelformulier.pdf
2. U verzendt het formulier naar winkeltje@krikobea.be of bezorg het aan een leiding.
3. U krijgt een mail met een bevestiging van de bestelling en de betaalgegevens.
Nog vragen? Winkeltje@krikobea.be of https://www.krikobea.be/winkeltje/

Rommelpot en website
De Rommelpot verschijnt om de 2 weken. U kan hem lezen via de website. Wilt u de rommelpot
ook via mail ontvangen, abonneer dan via volgende link:
https://www.krikobea.be/archief/newsletter-2/

Scoutsgroeten,
Arne en Milan

Kapoenen

kapoenenleiding@krikobea.be

Petro
Gigi
Zazoe
Rikki

0470/439.473 lode.reynders@krikobea.be
0495/225.747 marie.happaerts@krikobea.be
0494/707.796 guus.nagels@krikobea.be
0468/202.994 sara.vandeput@krikobea.be

Apodemus

0491/886.721jakob.vanhemelryck@krikobea.be

Hallo allerliefste kapoentjes
Het nieuwe scoutsjaar is begonnen en hier horen een aantal dingen bij:
Nieuwe spelletjes, nieuwe kapoentjes, nieuwe avonturen, nieuw jaarthema (dit jaar is het thema
scoutmoedig), nieuwe plannen en natuurlijk niet te vergeten nieuwe leiding!! Ik zal de leiding van de
kapoenen even kort voorstellen:

Petro kennen veel kapoenen al want hij was vorig jaar ook al leiding van
deze tak! Petro houdt van mopjes uithalen, tikkertje en voetbal. Hij is altijd
enthousiast en heeft altijd nieuwe spannende verhalen om te vertellen.
Petro hoopt dat er dit jaar heeeeeeeel veel kapoentjes komen en dat we
samen een geweldig jaar gaan beleven!

Zazoe is voor de eerste keer leiding bij de kapoenen. Hij vindt het
super als iedereen meespeelt en gaat er altijd voor zorgen dat
niemand vergeten wordt. Kietelen en verstoppertje spelen doet
hij heel graag en koekjes eten is ook één van zijn hobby’s. Zazoe
hoopt dat we dit jaar veel spannende dingen doen en misschien
ook een extra speciale uitstap!!

Gigi is ook nieuw en vindt dit jaar bij de kapoenen heel
spannend. Ze houdt van actieve spelletjes en gek doen 😉
Gigi zorgt voor enthousiaste kapoentjes en een leuke sfeer!
Zij hoopt dat we dit jaar allemaal lief zijn voor elkaar en geen
ruzie maken, zo wordt het nog leuker op de scouts

Apodemus is ook voor de eerste keer leiding bij de kapoenen. Hij
speelt graag kat en muis, rugby en koningsbal. Hoe meer
spelletjes we spelen hoe liever, maar ook af en toe een kleine
rustige pauze! Apodemus hoopt dat we dit jaar nieuwe spelletjes
leren en allemaal enthousiast meedoen!

Rikki kennen veel kapoenen ook al, ook zij was vorig jaar kapoenen leiding.
Ze speelt graag helikoptertje en dikke berta. Gezellig babbelen, dansen en
liedjes zingen vindt ze ook zeer leuk! Rikki hoopt dat we dit jaar fijne
weekends en een leuk kamp gaan hebben waar we lekker eten, veel spelen
en ook fijn dromen ’s nachts!!

Tot zondag
Scoutsgroetjes Petro, Zazoe, Gigi, Apodemus en Rikki

Agenda:
Zondag 22/9: gewone vergadering van 14u tot 17u30
Zondag 29/9: gewone vergadering van 14u tot 17u30, na de vergadering is er een
kennismakingsmomentje voor de ouders.
Zondag 5/10: gewone vergadering van 14u tot 17u30
Zaterdag 12/10 tot zondag 13/10: eerste weekend op het rakkersveld (meer info in de volgende
rommelpot)

Welpen
Jacala
Rikki-tikki-tavi
Bagheera
King Lowie

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

0478/196.611 nele.medart@krikobea.be

0498/034.256 tom.reynaerts@krikobea.be
0491/930.909 elijas.vanhemelryck@krikobea.be

Haaallloooo Welpen!
Welkom bij deze eerste welpenrommelpot. En een extra welkom aan alle nieuwe
welpen: jullie zitten nu in de leukste tak van de scout: proficiat!
Wie zijn wij eigenlijk?
•
•
•
•
•
•

Bagheera
4 jaar leiding, 2de jaar bij de welpen
Is te herkennen aan: joggingbroek en sportschoenen
Eet graag: Pizza (zelfgemaakt)
Talent: Handstand
Weetje: Bagheera kan 28 meter lopen op 4,3 seconden.
Dit werd bewezen in de zoo van Planckendael

•
•
•
•
•
•

Rikki-Tikki Tavi
3 jaar leiding, en altijd welpenleiding!
Is te herkennen aan: haar bekende slappe lach
Eet graag: olijven, worteltjes en mais uit blik
Talent: schilderen met echte aquarel
Weetje: Rikki-Tikki Tavi kan op de vreemdste
momenten in slaap vallen

•
•
•
•
•
•

King Lowie
3 jaar leiding, 1ste jaar bij de welpen
Is te herkennen aan:
Eet graag: kaaskroketten
Talent: foto’s maken
Weetje: King Lowie heeft maar liefst 4 broers!

•
•
•
•
•

Jacala
4 jaar leiding, 2de jaar bij de welpen
Is te herkennen aan: hemd toe
Eet graag: Hete bliksem
Talent: een nootje heel hoog in de lucht gooien en dan
met de mond opvangen, meestal
Weetje: Jacala draagt graag mutsen van welpen, pas dus
op als je een leuke muts aanhebt

•

Tot volgende week!

AGENDA:
Zondag 22 september: “Met een jeep door het oerwoud”vergadering,14:00-17:30 op het
Rakkersveld
Zondag 29 september: “NestExpeditie” vergadering, 14:00-17:30 op het Rakkersveld
Na de vergadering is er een kennismakingsmomentje voor de ouders.
Zondag 6 oktober: Breng-je-vriendjes-mee vergadering. Alle welpen en leiding nemen een
vriendje mee naar de scouts. 14:00-17:30 op het Rakkersveld
Datums om in het oog te houden:
8-10 november: 1ste welpenweekend
31 januari-2 februari: 2de welpenweekend
7 maart: groepsfeest
1-3 mei: 3de welpenweekend
5-11 juli: welpenkamp

Jonggivers

jonggiverleiding@krikobea.be

Willem Reynders
Jonas Verstraeten
Kobe Bergmans

0474/198.806 willem.reynders@hotmail.com
0477/097.762 jonas.verstraeten@krikobea.be
0472/031.561 Kobe.bergmans@krikobea.be

Kalina Parthoens

0471/340.261 Kalina.parthoens@krikobea.be

Ola jonggivers
Amai de jonggivertak is bijna verdubbeld door de nieuwe eerstejaars jeeeeeej! Hoe meer zielen hoe
meer vreugde! Het was fijn dat jullie ons gevonden hebben op het wc, een leiding had een grote
boodschap gedaan en het begon daar ferm te stinken. Dus zoals de meeste van jullie nu al weten
gaan jullie dit scoutsjaar moeten doormaken met Willy, Kalina, Kobe en mezelf (Jonas). Voor degene
die ons nog niet kennen, zal ik ze snel voorstellen

Ik ben Kobe, ik heb blond haar, een bril en ben pittig groot. Weetje over
mezelf: ik ben een groot snapchattallent, dus als je een selfie wilt sta ik zeker
klaar.

Ik ben Kalina, ik heb ook blond haar en ben pittig middelmatig. Weetje
over mezelf: soms heeft mijn haar een paar gekke kleuren, niets van
aantrekken dit is een ziekte, wel licht besmettelijk dus iet aanraken.

Ik ben Willy, ik heb bruin haar en lichtjes ros en ik ben ook pittig
middelmatig. Weetje over mezelf: ik ben de eigenaar van een groenzwarte
step en ik neem mensen altijd mee voor een ritje.

Ik ben Jonas, ik heb bruine krulharen en ben groot-middelmatig-achtig. Weetje
over mezelf: ik ken veel goeie mopjes, soms wat vies (niet aan mama en papa
vertellen)

Groetjesss,
Jonas, Kobe, Willy en Kalina
Agenda
Zondag 22/9: eerste gewone vergadering met nieuwe leiding
Zondag 29/9: brillenvergadering #gewonevergaderingmetbrillen
Zondag 6/10: voertuigvergadering #gewonevergaderingmetvoertuigen

Givers
Emma Reynders
Charlotte Leonard
Willem Reynaerts

giverleiding@krikobea.be
0477/322.314 emma.reynders@krikobea.be
0470/051914 charlotte.leonard@krikobea.be
0470/345026 willem.reynaerts@krikobea.be

Dag iedereen,
Allemaal van harte welkom in het eerste nummer van de eerste rommelpot van het nieuwe jaar.
Deze zondag hebben jullie een deel van jullie nieuwe leiding (niet, als je er niet was) ontmoet. Charlotte
was er helaas deze keer nog niet bij, omdat ze nog op huwelijksreis was. Klassiek wordt in de eerste
rommelpot de nieuwe leiding voorgesteld, maar daar heb ik geen zin in, dus het wordt wat anders.
Vandaag ga ik het hebben over ijsbergen. Een ijsberg
is een drijvende ijsmassa afkomstig van een gletsjer
of een ijskap.
Bij ijsbergen bevindt 80 tot 90% van hun ijsmassa
zich onder water. Daar is het donker, koud en nat.
What you see is not what you get. ENG dus.
Op die manier krijg je een vertekend beeld van de
werkelijke omvang van de ijsberg, en zo bestaat de
kans dat hij (te) laat wordt opgemerkt (denk maar
aan de Titanic).
Gelukkig is er een International Ice Patrol, die
waarschuwt schepen voor ijsbergen.
‘Fun’fact: In de jaren 50 en 60 werd geprobeerd om
ijsbergen te laten verdwijnen door ze op te blazen.
Spoiler: niet gelukt.
Rusland stelde voor om ijsbergen te smelten door ze
eerst te bedekken met een waterdicht ‘jasje’ en
daarna te injecteren met heet water. OMG. -_-

Groetjes,
Jullie nieuwe leiding.
Ben je niet tevreden van het huidige niveau van de rommelpot, wil je graag eeuwige roem, of heb je
aandacht tekort? Stuur jouw rommelpotbericht naar giverleiding@krikobea.be.

AGENDA:
Alle info over inschrijven en medische fiches staat in het Algemeen Bericht.
22 september 2019: tweede vergadering van het scoutsjaar van 14:00 tot 17:30 op het Rakkersveld.
29 september 2019: breng-je-pet-mee-vergadering van 14:00 tot 17:30 op het Rakkersveld. Het is
belangrijk dat deze pet een klep heeft, daarom:
Toegestaan:

Niet toegestaan:

Bedankt voor de moeite maar
laat dat beest toch maar thuis:

18–20 oktober 2019: Wafelbakweekend. Meer info volgt nog. Kijk al zeker eens na of je thuis een
wafelijzer hebt, komt van pas!
8–10 november 2019: Erikatocht! Na de afgeschafte/gefaalde editie van vorig jaar organiseert de
Gouw dit najaar een nieuwe editie. Wat is Erikatocht? Erikatocht, voor de vrienden Erika is een once
in a lifetime weekend voor elke giver. Het is een groots weekend met maar liefst 300 givers, gevuld
met trektochten, spelen, vrienden maken, andere scoutsen leren kennen, zot doen, en – ik citeer
Maarten Medart “leuke chickies”. Het vindt maar één keer plaats om de drie jaar dus dit is je enige
kans om erbij te zijn.

Jin

jinleiding@krikobea.be

Arne Maja

0470/505.878 arne.maja@krikobea.be

Niels Bergmans

0496/715.801 niels.bergmans@krikobea.be

Yuuu
Als eerste rommelpot van het jaar zullen we voor een echte klassieker gaan met een fris toetsje.
In plaats van 2 oude rakkers voor te stellen waar niemand in geïnteresseerd is, ga ik deze pagina
helemaal besteden aan 1 oude rakker genaamd Nelson.
Het begon allemaal in het ziekenhuis op 14 juli 1998. Fun fact: Nelson werd eigenlijk geboren met de
naam Niels. Maar in de loop der jaren werden er duizenden bijnamen verzonnen (waarvan er enkele
niet door de censuur geraakt zijn 😉).
Ooit lang geleden was deze grote meneer nog een kleine jongen.
Zijn zwoele blik waarmee hij later vele vrouwtjes mee zal versieren was
op deze jonge leeftijd al aanwezig. Later perfectioneerde hij deze door
het groeien van een bescheiden baard.
Enkele jaren later was zijn IQ al in het kwadraat gestegen. Nelson begon
rond die tijd zijn eerste centjes te verdienen door op de beurs te spelen,
zeg maar liever de beurs te domineren.
Dit was Nelson zijn eerste auto die hij kocht. Helaas heeft hij
deze moeten verkopen omdat hij te groot werd.
Zoals jullie allemaal kunnen zien begon Niels
zijn achternaam al snel waardig te worden.
Fun fact: Nelson was stuntman voor “the
mountain” van Game of Thrones. Julius
Bjornsson leek wel een smurf met Nelson naast hem. Nelson moest zich in vele
scenes dan ook bukken.
Tot slot groeide deze beer uit tot een knappe man die zich af en toe nog steeds als
een aap gedraagt. Niels lijkt misschien perfect maar hij heeft ook enkele
mankementen, hij lust namelijk geen bier…
Na het schrijven van deze interessante biografie ben ik benieuwd wat we hier in de
volgende editie allemaal te zien krijgen.
Groetjes anoniempje x
AGENDA:
Zondag 22 september: gewone vergadering, Schilderen platen voor Halloween
Zondag 29 september: gewone vergadering, om 17u30 worden jullie ouders/ouder verwacht voor
extra informatie over hoe het jinjaar en kamp zullen verlopen. Er zullen enkele voorwaarden en
principes uitgelegd worden die zeer belangrijk zijn. Daarom is het zeer belangrijk dat iedereen
aanwezig is.
Zondag 6 oktober: gewone vergadering
Zondag 20 oktober tot vrijdag 25 oktober: Jinleefweek. Dit is de week in het jaar waarbij de meesten
(iedereen behalve Delphine) kunnen uitslapen aangezien de school zich slechts op enkele 100de
meters zal bevinden. Meer info volgt later.

