Datum: 14/10/2019 – 28/10/2019, 54ste jaargang, nr. 4
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
18 oktober
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

Dag van de jeugdbeweging
Wafelbakweekend Givers
Halloweenfuif Jin
Schaatsen
Stamdropping
Groepsfeest
Restaurantdagen
Aprilfest
Rakkersveld Quiz
Jonggiverkamp
Giverkamp
Kapoenenkamp
Welpenkamp

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

Verjaardagen
18 oktober
21 oktober
22 oktober
24 oktober
27 oktober
28 oktober
7 november
8 november

Dries Peetermans
Hugo Lefebvre
Fien Hendirckx
Willem Reynaerts
Milan Vandeput
Ferre Holsbeeks
Lea Cleas
Febe Scheys

Jonggiver
Jonggiver
Welp
Leiding
Leiding
Welp
Welp
Kapoen

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 allemaal,
Terwijl onze jongste leden, de kapoenen, pas hun eerste weekend achter de rug hebben, beleven de
oudste leden, de jin, hun eerste leefweek. Maar daar houdt het niet op, de maand oktober zit nog vol
leuke evenementen…

Dag van de jeugdbeweging
Op vrijdag 18 oktober is het dag van de
jeugdbeweging. Op deze dag gaat
iedereen die bij een jeugdbeweging zit in
uniform naar school.
Doe zeker je hemd/pull/das aan en laat
aan iedereen zien dat jij bij de scouts zit!
Wie in uniform is kan een gratis
koffiekoek krijgen op het Heldensquare
in Tienen, tussen 7:30 en 8:25

Wafelbak weekend givers
Dit weekend gaan de givers weer wafels bakken. De kans is groot dat je hen die dagen tegenkomt in
de stad. Je kan ook wafels bestellen via giverleiding@krikobea.be

Halloweenfuif Jin
Op zaterdag 26 oktober organiseren de jinners hun Halloweenfuif, dit voor de 3de keer in de
Manege.
Voor meer info en tickets: https://www.facebook.com/events/2409303379340910/

Groepsfeest: Kostuum/decor ouders gezocht
Het is weer zo ver!! De voorbereiding voor het Groepsfeest zijn volop bezig. Het Groepsfeest is een
tweejaarlijkse voorstelling die we met heel de scouts zelf maken. Het groepsfeest is dit jaar op 7
maart. De leden zijn dan voor een avond de sterren op het podium.
En zoals elk jaar moeten die kleine en grote artiesten voorzien worden van een kostuum en moet het
podium wat in thema gebracht worden.
Vandaar deze vraag:
Wie zou er willen helpen met het maken van de kostuums of het decor?
Wat houdt het in: nadenken over hoe het te maken, het effectief maken. Dit wordt meestal gedaan
tijdens de vergaderingen op zondag (startend in januari)
Laat ons zeker iets weten als je wel helpen! (tom.reynaerts@krikobea.be)
Groetjes van de Groepsfeest crew: Sara, Lode, Milan en Tom

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_steekkaar
t.pdf

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.
Meer info over o.a. verminderd lidgeld is te vinden op onze website:
https://www.krikobea.be/info/financieel/

Scoutmoedige groeten,
Arne en Milan

Kapoenen
Petro
Gigi
Zazoe
Rikki
Apodemus

kapoenenleiding@krikobea.be
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
0491/886.721jakob.vanhemelryck@krikobea.be

Dag allerliefste kapoentjes!!
Wat een topweekend hebben we gehad! En wat voor coole dingen hebben we
gedaan! We zijn gewoon heel de wereld rond gereisd, in één dag! Dat kunnen ook
alleen maar wij, de allercoolste kapoentjes!
In Parijs hing er een romantische sfeer (en ook suuupermooie muziek dankzij Gigi)!
We hebben ook met vuur gegooid: woooooow!!! Onze volgende stop was Amerika,
en daar hebben we suuuuuperveel trollen gevangen (die stonken nogal bah!!!). Ook
een van de hoogtepunten was Petro zijn verrassing:
chocolade! Wat was dat lekker!!
Vervolgens lieten we ons leiden door de
fantastische geur van, jawel, PIZZAAAAAA!!!
Daar maakten onze chefs de beste pizza’s ooit!
Ching chang ping pan, toen kwamen we aan in Japan. MOPJE we
kwamen aan in China! BADOEM TSSSS
Hier konden we ons even uitleven op de ongelooflijke
mooie springkastelen! Wat was dat leuk zeg!
En dan, onze laatste stop, maar zeker niet de minst leuke!
Tromgeroffellllllll
HELDENLAND!!!! We speelden erop los en we doken (Gigi
dook allesinds) met onze neus in het zand! Woohoow!
Toen aten we fanPastAStisch lekkere pasta pesto (Merci fourageeeee!!!!)

Toen genoten we van lekkere flankes, (SLURP)
Wat was me dat een leuk weekend! knotsgekke avonturen hebben we weer beleefd!
Wij hebben er superhard van genoten, maar jullie ongetwijfeld ook!
Op naar het volgende avontuur!!!
Met vele kusjes en knuffels en vooral veel lieve groetjes
Jullie fantastische leiding!
Gigi, Rikki, Petro, Zazou en Apodemus

AGENDA
18 oktober: Dag van de jeugdbeweging, doe allemaal jullie scoutskleren aan naar school!
20 oktober: vriendjes-vergadering, breng al jullie vriendjes mee!!!
26 oktober: Halloweenfuif voor mama en papa
27 oktober: gewone (superleuke) vergadering

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

!!!Halloooo jullie detective welpen!!!
2 weken geleden was het BRENG-JE-VRIENDJE-MEE-VERGADERING en het was een succes!!!
Jullie hebben goed jullie best gedaan met vriendjes mee te brengen. En nog veel beter er zijn
heel veel vriendjes die gaan blijven.
Na het mysterie van de verjaardag van Baghera.
Hebben jullie met succes het mysterie opgelost. Toen
Rikki-tiki-tavi de ijsjes van Baghera had proberen te
stelen had King Lowie haar bijna betrapt. Omdat ze
moest vluchten liet ze de ijskast openstaan. En
smolten de ijsjes.
Halloween komt ook steeds dichterbij. Misschien
merken jullie daar niet zo veel van want het weer is
plots weer veel beter geworden. Maar goed ook dan
kunnen we nog eens goed opwarmen voor de winter.
Groetjes de welpenleiding.
Agenda:
Zondag 20 oktober: EEGNOW vergadering. Huh wat
is dat? Van 14u00 tot 17u30
Zondag 27 oktober: Halloween vergadering. Verkleed jullie maar wij zullen ons ook
verkleden ☺ ☺☺ van 14u00 tot 17u00
Zondag 3 november: like me vergadering. Van 14u00 tot 17u30
Datums om in het oog te houden:
18 oktober: Dag van de jeugdbeweging: doe zeker je hemd aan op school en laat zien hoe
trots je bent om op de scouts te zitten ☺☺
8-10 november: ons eerste Weekend: Het thema is Zombie weekend. Het weekend kost 25
euro. Gelieve een mailtje te sturen om in te schrijven. We spreken af om 19u30 op het
houtemveld om te carpoolen of om 20u00 op de weekendplaats. Laat zeker weten of jullie
rechtstreeks rijden of niet? De weekend locatie is Overwinningstraat 96, 3010 Kessel-Lo.
meer info in de volgende rommelpot.

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

Dag beste jonggivertjes,

Deze zondag was het heel gezellig met al de vriendjes. Op de muur van het Maddi hadden we
allemaal ballonen gehangen met daarin spelletjes. Door de ballonnen kapot te prikken met een
dartpijltje konden jullie het volgende spelletje vinden!
ik hoop dat al jullie vriendjes het super leuk vonden en hopelijk komen ze allemaal volgende zondag
terug. Ook al zijn ze bij de KLJ, de scouts is 100000000 keer leuker.

Als jullie niet aanwezig waren willen jullie waarschijnlijk ook super graag weten wie er afgevallen is
bij de Homo Universalis. Jammer genoeg ga ik dit niet zeggen want ja om het te weten moeten jullie
naar de vergaderingen komen.

Verder zijn er ook nog een paar heel belangrijke dingen die jullie moeten weten:
We gaan doorheen het jaar alle foto’s die we maken samen in 1 album zetten. Jullie kunnen dit
album bekijken via volgende link: https://photos.app.goo.gl/ausnQ52TbukE9y4A8
Dit weekend hebben wij moeten vaststellen dat jullie nog steeds niet weten in welke patrouille jullie
zitten dus ik zet hier even een lijstje. (Dan weten we ook direct wie de rommelpot niet leest als jullie
volgende week terug verkeerd staan
)
HERTEN
Louis
Kato

VOSSEN
Daniel

EEKHOORNTJES
Tinke
Arend

Jonah
Gitte
Dries
Lander
Obi
Fran

Axel
Warre
Hugo
Ybe
Staf
Rune
Nell

Jules
Tuur
Joschka
Louise
Gitte
Jack

Groetjes van de Beste leiding ooit!!!!
PS: Als jullie de rommelpot tot hier hebben gelezen mogen jullie toch weten wie er zijn afgevallen bij
de homo universalis. Het waren Ybe en Rune

Agenda:
18 oktober: Dag van de jeugdbeweging! Doe je uniform aan naar school!
20 oktober: gewone vergadering
27 oktober: “Speciale” Vergadering

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

Beste Givers en Stefan,
Na al enkele zeer geslaagde zondag namiddagen is het nu tijd voor The Real Deal : Wafels
bakkeeeeuu. Of met andere woorden het perfecte moment om heel Tienen een weekend lang te
mogen lastigvallen met de welbekende woorden: ‘Dag meneer/mevrouw/kindje, wij zijn van scouts
Kriko-Bea en wij verkopen zelfgebakken wafels. Wilt u misschien een pakje kopen, ‘t is €3 voor 4 en
€5 voor 8 wafels.’
Misschien is het niet slecht om even stil te staan bij wat jullie kunnen doen indien er mensen niet
meteen willen kopen. Hier enkele tips:
-

‘Jama, het is wel voor een leuk kamp te kunnen doen hé.’
Die verleidelijke lange wimpers van jullie in de strijd gooien ( mascara wordt door ons
voorzien)
Zeggen dat ze er een gratis kusje bij krijgen
‘Is uw vader ne bakker, want ik heb een goei patteeke bij voor u’
Normaal is het €4 voor een pakje, maar voor u is het €3 -knipoogknipoogDe klassieker: ‘Maar ze zijn echt heel lekker hoor’
Zeggen dat het een wedstrijd is en jullie aan het verliezen zijn
‘Ik zou snel zijn, want het zijn de laatste, ze vliegen de deur uit!’
Allerlaatste optie: op de grond neerzakken en beginnen smeken of rond iemand zijn been
hangen en niet lossen tot ze kopen.

Voor velen onder jullie is wafelbak niets nieuws, maar voor de eerstejaars onder ons, dit staat jullie
te wachten:
-

-

-

Fase 1: JOEPIE WEEKEND! JOEPIE EERSTE WAFEL STEEKT IN HET WAFELIJZER! JOEPIE DIE ZIET
ER KEI MOOI UIT! JOEPIE EERSTE PAKJE VERKOCHT! JOEPIE JOEPIE OMG JOEPIE
Fase 2: toch nekeer van het deeg proeven… HMMMM! Oei ja deze wafel is echt te lelijk om
te verkopen, zal ik die wel op eten… HMMMMM! Oepsie, laat ik die wafel nu weeral breken,
clumsy me, achja da’s er één voor in het mondje… HMMMM!
Fase 3: Amai dat deeg begint toch wat op mijn maag te liggen precies, dit wordt mijn laatste
hap → 10 min later: oké nu stop ik echt → 3u later: waarom blijf ik van dat deeg eten?!?! →
de controle over het deeg eten is volledig verloren
Fase 4: buikpijn hebben en aan jezelf zweren dat je de komende maanden geen wafel of
deeg meer kan eten
Fase 5: thuiskomen, uw kleren die doordrongen zijn van de wafelgeur in de was doen, in de
keuken komen en toch nog een wafel eten uit het pakje dat uw ouders gekocht hebben.

Ziezo, helemaal voorbereid, het kan niet anders dan een top-editie worden!
AGENDA:
Vrijdag 18 oktober 2019: Dag van de jeugdbeweging. Ga naar school in uniform, be proud to be
scout!

18 – 20 oktober 2019: Wafelbakweekend. Vet jullie wafelijzers al maar in voor het vettigste weekend
van het jaar waarmee we hopen onze kas flink te spijzen. Het weekend gaat door in de lokalen op het
Rakkersveld zelf, begint vrijdag om 19u30 en eindigt zondag om 14u. Het weekend kost 25 euro.
Storten kan zeker en vast via BE47 7360 1974 1180, cash ter plaatse betalen kan ook.
Wat nog zeker meenemen: identiteitskaart, wafelijzer, slaapzak, matje, scoutshemd en das. Met de
fiets komen is zeker aangeraden, niet alleen goed voor het klimaat, je kan je er ook gemakkelijk meer
verplaatsen in het stad. Inschrijven voor het weekend doe je door te mailen naar
giverleiding@krikobea.be.
!!! Het is belangrijk dat je bij het wafelbakweekend ook bent ingeschreven voor het nieuwe
scoutsjaar, anders ben je niet verzekerd. Wij hebben ook opnieuw een medische fiche nodig, deze
kan ook online ingevuld worden. Meer en concrete info staat in het Algemeen Bericht.
Zondag 27 oktober 2019: Gewone vergadering op het Rakkersveld van 14u-17:30u
8 – 10 november 2019: Erikatocht! Wat is Erikatocht? Het is een groots weekend met maar liefst 300
givers, gevuld met trektochten, spelen, vrienden maken, andere scoutsen leren kennen, zot doen en
zoveel meer. Het vindt maar één keer plaats om de drie jaar dus dit is je enige kans om erbij te zijn.
Inschrijven voor het weekend doe je door te mailen naar giverleiding@krikobea.be, dit vóór 20
oktober 2019. Dit onvergetelijke weekend kost 25 euro. Storten kan zeker en vast via BE47 7360
1974 1180.

Jin

jinleiding@krikobea.be

Arne Maja

0470/505.878 arne.maja@krikobea.be

Niels Bergmans

0496/715.801 niels.bergmans@krikobea.be

Manne
Lang geleden (namelijk 9jaar) leefden Delphine, Warre, Rutger, Janne
en de Manne in vrede samen. Maar op een dag alles veranderde toen
er 3 plots verdwenen. Jarenlang leefde Rutger en de Manne in vrede
alleen verder, ze bleven trouw aan de scouts en zochten geen andere
oorden op. Alleen de scouts kon deze groep terug bij elkaar brengen,
maar op het moment dat ze het juist het meest nodig hadden waren
andere oorder sterker. Vier jaren gingen voorbij en de 3 verdwenen
personen vonden eindelijk terug een plaats in de scouts.
Vijf jaar later vonden de vijf hun meesters die hun moest voorbereiden op het echt werk om te
zorgen dat er nog vriendengroepen ontstonden. Samen gaan ze de uitdaging aan om te zorgen dat ze
een onvergetelijke tijd gaan beleven.
Nu helemaal iets anders omdat ik hier nog wat moet bijschrijven. Vorige vergadering hebben we hard
zitten te discussiëren over welke kleur pull het nu wordt en we zijn tot de conclusie gekomen dat we
eerst het loge maken en dat we geen drankje willen hebben waarvan uw kak groen wordt. We zijn er
ook achter gekomen dat Janne niet weet hoe nageltje klop werkt en ze dan maar op haar eigen nagel
slaagt.
Een echt rommelpot is niet af zonder wat weetjes.
Wist je dat De Manne zijn echt naar eigenlijk Maarten Medart is.
Het woord dat Delphine zocht dat met elke letter van jou naam een zin maakt
een acroniem noemt.
Wist je dat De Manne niet de enigste is die niet kan spellen.
Wist je dat een jin-rommelpot gemiddeld 280 woorden bevat zonder planning
meegerekend
Groetjes De Manne
AGENDA:
13-18 okt: Leefweek
18 okt: Dag van de jeugdbeweging
19 okt: 17u45 tot 22u, Werkje (meer info op fb)
20 okt: 8u30 tot 18u00, Werkje (meer info op fb)
26 okt: Halloweenfuif, Hou allemaal heel de dag vrij. Zaterdag gaan we alles klaarzetten voor de fuif.

