Datum: 11/11/2019 – 25/11/2019, 54ste 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
6 december
20 – 22 december
8 februari
7 maart
28-29 maart
25 april
9 mei
1-11 juli
10-23 juli
1-5 juli
5-11 juli
22 juli – 5 augustus

Schaatsen
Kriko-Bea op de kerstmarkt
Stamdropping
Groepsfeest
Restaurantdagen
Aprilfest
Rakkersveld Quiz
Jonggiverkamp
Giverkamp
Kapoenenkamp
Welpenkamp
Jinkamp

Haasrode
Grote Markt
De Schakel
CC De Kruisboog
Rakkersveld
Paenhuys
Manege
Opont
Opont
Hechtel-Eksel
Hechtel-Eksel
Onbekend

Verjaardagen
22 november
24 november
28 november
2 december
3 december
4 december

Gust Pittomvils
Mayke Robeets
Gijs Peetermans
Leander Peeters
Jakob Van Hemelryck
Ybe Van Meldert

Giver
Giver
Kapoen
Kapoen
Leiding
Jonggiver

Algemeen bericht
Arne Ma Ja
Milan Vandeput

groepsploeg@krikobea.be

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

Dag allemaal,
Vorig weekend gingen er maar liefst 3 takken op weekend. De welpen hadden hun eerste weekend
met de tak en het was heel fijn. De givers en jin mochten op Erikatocht gaan. Dit is een 3-jaarlijks
evenement voor alle de givers van de Gouw Oost-Brabant, een fantastische ervaring dus!
Schaatsen 6 december
Op vrijdag 6 december gaan we naar jaarlijkse traditie schaatsen met de hele scouts. Dit vindt ‘s
avonds plaats in de schaatsbaan van Haasrode. Precieze uren en info komen in de volgende
rommelpot. Hou deze datum wel al vrij want ouders mogen ook mee schaatsen.
100 jaar Kriko-Bea: Logo wedstrijd (2de oproep)
U hebt het misschien al opgevangen: in het scoutsjaar
2020-2021 wordt onze scouts 100 jaar. De
voorbereidingen zijn al bezig en er staat jullie van alles
te wachten. We willen ook een eigen logo uitbrengen
en daarvoor hebben we jullie hulp nodig. We zoeken
een zelfgemaakt logo dat gebruikt kan worden op de
affiches, evenementen, kentekens, T-shirts,… Wij
zullen uit alle inzendingen het beste logo selecteren.
Deadline is 31 november2019
Veel succes
Als inspiratie tonen we deze creatie van bij 75 jaar
KrikoBea
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

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

Liefste kapoenen,
Zoals jullie al wisten, of voor de kapoentjes die het nog niet wisten...
Volgend weekend is het scouts-weekend YEEEEEEY!!!!!
Wat is er nu zo speciaal aan een weekend, wel dit is een heel weekend vol leuke scouts spellen, eten
en plezier. Ook zullen jullie het grote geheime locatie kunnen verkennen!
Hier zullen we een chiro lokaal helemaal scouts maken en er zelfs slapen voor 2 volledige nachten!
Het is dus belangrijk dat je je liefste/beste knuffelvriend meeneemt, een slaapzak, kussen en een
matje. Anders zal je op de koude grond moeten slapen.
Er komen ook 2 geweldige scouten mee om het lekkerste eten ooit voor ons te maken, namelijk Alex
en Rob. Zij zijn 2 coole oud leiding kriko-beanen, die de kneepjes van het koken zeker te pakken
hebben!
Maar wat is er nu belangrijk als we ontbeten hebben en voor we gaan slapen????
Wel we moeten onze tanden dan zeer goed poetsen.
Dat wil zeggen dat je je tandenborstel en tandpasta zeker niet mag vergeten!

Nu dat we deze belangrijke informatie al weten, zullen jullie zeker ook zeeeeeeeer benieuwd zijn
naar het weekend thema???

Het thema is oermens, jullie mogen verkleedkleren meenemen naar weekend! Zo zullen we terug in
de tijd gaan en ontdekken wat ze vroeger deden als oermensen.

Meeneemlijstje weekend: Matje, slaapzak, kussen, knuffelbeer, tandenborstel, tandpasta, warme
kleren, regenkledij, pyjama, verkleedkledij en scoutskledij.

Agenda:
- 15/16/17 november weekend.
--> Locatie: Rozenbosstrat 96, 3850 Nieuwerkerken. (Chiro eNWéka)
--> Weekend begint om 19u30 ter plaatse, we verzamelen op het rakkersveld om
(Verwittig ons als je rechtstreeks of niet rechtstreeks naar de locatie gaat.)
Het weekend is gedaan op zondag 12u bij Chiro eNWéka.
- 24 november gewone vergadering.
- 1 december gewone vergadering.
- 6 december schaatsen. (Meer info volgt in volgende rommelpot.)

19u.

Kleurplaat in weekend thema 'oermens':

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

Dag Welpen!
Wat een weekend! Ik som enkele hoogtepunten op:
•

De lekkere hamburgers, mmmmmm

•

De mega-coole glijbaan in het bos

•

De (valse) begrafenis van King Lowie: “Hij was zo
cute, ik mis hem “

•

De (toch een beetje) enge zombies in het lokaal

En dan nu tijd voor een quizvraag: Hoeveel welpen zitten er
in het wc-kotje?
Het antwoord kom je te weten op het einde van deze
rommelpot.
Volgende zondag gaan wij een gigantische knikkerbaan bouwen door alle lokalen! Hij
wordt nog groter, hoger, cooler, mooier en spectaculairder dan vorig jaar.
Om dit te laten lukken hebben we jullie hulp nodig, niet alleen bij het bouwen maar ook
om spullen mee te brengen: buizen, karton, lege wc-rollen, lege keukenrollen, wat je maar
kan verzinnen en wat we mogen gebruiken.
!!!Je neemt best geen echt speelgoed mee want dit kan alleen maar kwijtraken/kapot
gaan.
Wij kijken er al super hard naar uit!

En dan nu het antwoord op de quizvraag.
Het waren er 12! Tel ze maar:

Wil je nog meer foto’s zien?
Vanaf vandaag hebben wij een Welpen fotoalbum. Hier komen alle foto’s van onze
vergaderingen in en dus ook van het afgelopen weekend.
Veel kijkplezier!

https://photos.google.com/share/AF1QipOtP191Ti8br3Xf2lE7_ZfWQHol_6vvkXwmx6fmPBqbDFcq21gaAcGxeox7nqvVg?key=OTRQNnJ3OE40TFhIdjFYY2ItMl
ZTVEYybnJ4LTBn

AGENDA
Zondag 17 november: Meest gezellige vergadering van het jaar: een knikkerbaan bouwen dus! Breng
zoveel mogelijk bouwmaterialen mee! 14:00-17:30 op het Rakkersveld
Zondag 24 november: Zeer speciale vergadering. 14:00-17:30 op het Rakkersveld
Zondag 1 december: Sinterklaasvergadering. 14:00-17:30 op het Rakkersveld
VERDERE DATUMS:
Vrijdag 6 december: Schaatsen met de scouts. Meer info in de volgende rommelpot
Zaterdag 14 december: Kerstfeestje van de welpen!
31 januari-2 februari: Belofteweekend
Zaterdag 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

Hallo
Hier spreekt GOD!( Ik dacht in mezelf, allée ik wist het eigenlijk al, dat ik de beste persoon
zou zijn om tegen deze twee groepen te praten). Ik heb het over jullie, De Boeven en De
Agenten. Ik zie jullie allemaal als prachtige mensen omdat ik GOD ben en omdat jullie
allemaal heb geschapen, ik heb alles geschapen, ik heb zelfs schapen geschapen. Maar die
conflicten tussen jullie, het is genoeg geweest. Dus heb ik een paar van de beste boeven en
een paar van de beste agenten uitgekozen en me daarna een beetje verdiept in mails en die
topagenten en meesterlijk boeven persoonlijk gestuurd. (Want ik ben GOD en ik kan alles.)
Jullie zijn welkom op het Heilige slagveld, DON BOSCOOOOOO!!! Voor de ultimate battle
tussen deze 2 groepen.
Vergeet niet, u goed te verkleden in de rol die ik u heb gegeven via de mail. Ik ben benieuwd
wie er gaat winnen, ik kijk alvast mee (van boven in de lucht natuurlijk). Ik heb zelfs jullie
leiding verdeeld in 2 groepen, dat worden de leiders van iedere groep. Veel succes!!

De agenda:
Van vrijdag 15 november tot zondag 17 november: weekend in de lokalen van Chiro Don Bosco in
Leuven (Ortolanenstraat 4, 3010 leuven). We spreken af om 19h30 op het rakkersveld of 20h15 op
de locatie zelf (laat dit ook weten in je inschrijvingsmail)
Het weekend kost 25 euro dit is het rekeningnummer BE41 7340 1041 7910
Zondag 24 november 2019: Gewone vergadering

Zondag 1 december 2019: Gewone 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

Disclaimer: This rommelpot was written by Nathan, Jorun and Marte. The views and opinions expressed in this article are those
of the authors and do not necessarily reflect the opinions, beliefs and viewpoints or the position of de echte giverleiding.

Hey Givers!

Amai, wat een weekend was dat! Aan alle die gekomen zijn proficiat, aan alle die niet gekomen zijn,
jullie hebben wat gemist! Maar onze koude nachten ongetwijfeld niet. Om de mensen die niet mee
waren toch iets interessant te vertellen hebben we voor jullie hier een aantal leuke en grappige
weetjes/gebeurtenissen.

-

Andries had na exact 30 seconden een pokémon kameraad gevonden, de Pieter!!
Ze waren goede vrienden tot de modernisatie een ruzie opwekte, google maps of
een echte kaart, daar was het eerste meningsverschil

-

Denk snel!!!
Groep B maakte een uitstap naar de Colruyt, omdat ja het ‘noodnummer’ niet opnam
(Maarten vond het een hele mooie voicemail, zeker na het 4 keer te horen), omdat
vervolgens te horen dat er via Whatsapp te moeten bellen, en dus vervolgens om 15u aan te
komen op de eerste post.
De Manne was een beetje teleurgesteld want er waren geen chickies van zijn
leeftijdscategorie, maar gelukkig was er de Lien die het al een stuk beter maakten.
Een vissengraad kaart moeten wordt verbannen van de wereld!
Groep A heeft niet echt iets speciaals of tof mee gemaakt volgens de anonieme personen die
werden gecontacteerd.
Vraag: ‘vanwaar zijt ge?’ ‘Van Tienen’ —> Antwoorden die ge kunt verwachten: ‘oh dat ligt
de marginale driehoek.’ of ‘Waar ligt da??’
Nog wat memes:

-

Ingerukt Mars!
Nathan, Jorun en Marte

AGENDA:
Na het lezen van deze rommelpot: iedereen die mee was op Erikatocht controleer uzelf of laat u
controleren op teken.
Zondag 17 november 2019: “Fancy Willem is naar New York en daarom zal er vervangleiding zijn,
maar Charlotte en Emma zullen wel komen rip”-vergadering van 14:00 tot 17:30 op het Rakkersveld.
Zondag 24 november 2019: Kristus Koning-vergadering van 14:00 tot 17:30 op het Rakkersveld.
Zaterdag 30 november 2019: De eerste SES van dit jaar! Voor zij die het vergeten zijn: Saterday
Evening Session, scouts op zaterdagavond. Uren volgen nog.

Jin

jinleiding@krikobea.be

Arne Maja

0470/505.878 arne.maja@krikobea.be

Niels Bergmans

0496/715.801 niels.bergmans@krikobea.be

Beste Jin,
Na een aantal drukke weken is het weer tijd voor de volgende rommelpot. Aangezien we Warre niet
op tijd hadden ingelicht wanneer deze af moest zijn zal ik er nog maar eentje schrijven.
In deze paar weken is er weer veel gebeurd. Zo hadden we zowel de Halloweenfuif en Erikatocht. We
zullen beginnen met de Halloween fuif. We hebben een paar wijzen lessen geleerd op en na de
Halloweenfuif, maar de allerbelangrijkste kwam toch van Maarten. Hij vertelde ons in de auto naar
huis dat volgende week zondag, in de volgende week valt (goed dat we dat weten). Verder leerde we
ook dat Yolotanker enkele een portie gemengd vraagt om hem uit te kunnen delen aan het publiek
en dat dronken mensen niet in staat zijn om proper naar de wc te gaan.
Vervolgens was er dus ook nog Erikatocht. Hier hebben we ook een aantal waardevolle lessen
kunnen trekken. De eerste is dat meisjes blijkbaar beter zijn in vissengraten. Dit bleek na dat het
team met Delphine en Janne, 3 uur eerder aankwam aan de eerste post dan het team van Maarten.
Dit kon natuurlijk ook zijn omdat Maarten zich niet kon concentreren met al die vlinders in zijn buik.
Jaja je leest het goed Maarten had (weer) een meisje op het oog. Helaas is er ook deze keer niets van
gekomen (of dat zegt hij toch).
Nog een les die we hier geleerd hebben is hoe je overleeft bij extreme temperaturen. Er zijn hier 2
mogelijke manieren van redeneren: De eerste manier is die van Janne: we nemen geen matje mee
want dan moeten we dat meedragen tijdens het wandelen en dan verspil je energie die je zou
kunnen gebruiken om s’ nachts jezelf warm te bibberen. De tweede manier (die van iedereen): zien
dat je een warme slaapzak, pull en een goed matje meehebt zodat je vanzelf war blijft. Bij het zien
van deze tweede techniek is Janne toch overgeschakeld (met dank aan Arne).
Zo dat was het dan weer voor deze rommelpot. Tot zondag
Niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeels

Agenda:
Zondag 16 oktober: gewone vergadering
Zondag 24 oktober: de grote dag van jullie spel. Zie dat jullie er allemaal zijn
29/30 oktober: SES/FES we spreken volgende vergadering af wat voor jullie het beste uitkomt.
Vrijdag 6 december schaatsen voor de exacte uren zie volgende rommeltop.

