De welpen hebben een top weekend gehad in Herk-de-Stad
Datum: 15/11/2021 – 29/11/2021, 56ste jaargang, nr. 5
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
21 november
27 november
Eind december
19 februari
5 maart
19-20 maart
15 mei
10-16 juli
10-16 juli
Juli
Juli

*Kan nog wijzigen wegens corona

Kristus-Koning
Karaoke Avond
Kerstmarkt
Stamdropping
Groepsfeest
Restaurantdagen
Laatste vergadering
Kapoenenkamp
Welpenkamp
Jonggiverkamp
Giverkamp

Rakkersveld
Rakkersveld
Tienen
De Schakel
CC De Kruisboog
Rakkersveld
Rakkersveld
Geel
Geel
…
…

Verjaardagen
22 november
25 november
26 november
28 november
2 december
3 december
4 december
8 december
14 december

Gust Pittomvils
Floris Willekens
Nand Van Espen
Gijs Peetermans
Leander Peeters
Apodemus
Ybe Van Meldert
Emma Visser
Jorun Lemmens

Giver
Kapoen
Kapoen
Welp
Welp
Kapoenenleiding
Jonggiver
Welp
Giver

Algemeen bericht
Lode Reynders
Jakob Van Hemelryck

0470/439.473
0499/398.194

groepsploeg@krikobea.be
lode.reynders@krikobea.be
jakob.vanhemelryck@krikobea.be

Dag iedereen,
Nu de welpen en de jonggivers afgelopen weekend ook op weekend zijn geweest, zijn alle takken nu
allemaal al een keer op weekend gegaan. De kapoenen en givers waren blij dat de welpen en
jonggivers er zondag niet waren, eindelijk een beetje rust! Maar dat duurt niet lang want komende
zondag (21 november 2021) is het een specialleke, meer info hieronder!
Corona-regels
Nu het virus weer fel aan het rondgaan is vragen wij om aan de volgende dingen goed te denken.
• Als je ziek bent blijf je thuis!
• Neem je eigen drinkbus mee!
Kristus-Koning
Volgende zondag 21 november 2021 is het Kristus-Koning. Na een paar jaren van een wat afgezwakte
traditie gaan we dit terug volop vieren! Hiervoor doen wij komende zondag een hele dag activiteit.
Iedereen wordt verwacht om 9u ’s ochtends op het rakkersveld en kan worden afgehaald zoals alle
zondagen om 17u30 ook op het rakkersveld. In de middag voorzien wij hiervoor een heerlijke
maaltijd, hiervoor moet iedereen 3 euro meenemen naar de scouts. Wij hopen dat jullie talrijk
aanwezig gaan zijn want de leiding voorziet een speciale activiteit met alle takken tezamen!
Kriko-Karaokeavond
Dit jaar lanceert Kriko-Bea opnieuw een nieuw evenement, namelijk een karaokeavond. Kan je goed
zingen, of zing je graag, dan is dit het ideale moment om dit met de hele wereld mee te delen! We
proberen alle liedjes te voorzien, geen enkele suggestie is te gek! Net als op al onze andere
evenementen voorzien wij drankjes en versnaperingen aan democratische prijzen zodat je niet te
kort komt en de stem tijdig kan smeren!
Financiële tegemoetkoming van de mutualiteit
Verschillende mutualiteiten betalen, tot op 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. Als je hiervan gebruik wil maken moet je het juiste
formulier bij je mutualiteit aanvragen en ingevuld aan de groepsploeg bezorgen.
Individuele steekkaart
Normaal gezien moet bij iedereen die mee op weekend is geweest de medische fiche (individuele
steekkaart) in orde zijn. Als je medische fiche nog niet in orde is maak deze dan zo snel mogelijk in
orde!!! Via deze informatie kan de leidingsploeg van je kind op een veilige en juiste manier reageren
in een noodsituatie.

Vanaf dit jaar gebeurt dit enkel digitaal: leden (of hun ouders) kunnen zelf een login aanmaken op de
Groepsadministratie en de medische fiche online invullen. Enkel de leiding en de leden zelf kunnen
die informatie opvragen.
Meer info:
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ouders/praktisch/inschrijven/individuelesteekkaart
Winkeltje
Sommige ouders hebben enkele weken terug kleding besteld. Alle kleding, op de dassen na, is
aanwezig en kan afgehaald worden. Ook deze zondag 21 november is deze mogelijkheid er, zowel
voor als na de activiteit.
Hopelijk tot zondag!
Vriendelijke scoutsgroeten,
Jakob en Lode

Kapoenen
Apodemus
Xebo
Kora
Petro
Zazoe
Toto
Gigi
Rikki
Kerrie

kapoenenleiding@krikobea.be
0499/398.194
0495/616.846
0472/870.846
0470/439.473
0497/795.927
0491/993.603
0468/278.091
0476/373.752
0475/729.998

jakob.vanhemelryck@krikobea.be
janne.van.roosbroeck@krikobea.be
delphine.avermaete@krikobea.be
lode.reynders@krikobea.be
warre.dewel@krikobea.be
chioua.lekhli.jonas@krikobea.be
nathan.de.klerck@krikobea.be
willem.pittomvils@krikobea.be
sander.van.espen@krikobea.be

Hey daar liefste kapoenen,
Het waren weer 2 fantastische vergaderingen. Ondanks het koude weer hebben jullie allemaal
opnieuw stevig jullie best gedaan. Wat een modderboel was me dat. Hopelijk heeft de mama of de
papa jullie kleren terug proper gekregen. Te proper hoeft natuurlijk ook niet, want over 2 weken is
het namelijk boerenvergadering (doe dus maar allemaal jullie mooiste overal aan) en dan kan het er
wel eens wat modderiger aan toe gaan.

Maar daarvoor is het natuurlijk eerst nog een speciale vergadering, want dan is het Kristus-Koning.
Wat een geluk, volgende zondag een extra lange dag op de scouts (joepie!). Vergeet dus zeker jullie 3
euro en vooral goed humeur niet.
Wij kijken er alvast naar uit, tot dan!

Agenda:
Zondag 21/11: Kristus-Koning: een hele dag scouts! Voor meer info zie algemeen bericht
Zondag 28/11: boerenvergadering

Welpen
Jacala
King Lowie
Baloe
Bagheera
Akela
Chill
Mao
Chikai

welpenleiding@krikobea.be
0468/283.402
0491/930.909
0471/340.261
0496/715.801
0477/097.762
0476/402.631
0478/038.132
0474/620.368

milan.vandeput@krikobea.be
elijas.vanhemelryck@krikobea.be
Kalina.parthoens@krikobea.be
niels.bergmans@krikobea.be
jonas.verstraeten@krikobea.be
casper.van.espen@krikobea.be
lieven.medart@krikobea.be
mathilde.reynders@krikobea.be

Beste welpjes
Hopelijk zijn jullie al goed uitgerust van het weekend! Met de leiding vonden wij het superleuk om na
een lange tijd nog eens op weekend te vertrekken en het hele weekend lang leuke spelletjes te
spelen in plaats van enkel een zondagnamiddag.
Van de kou en de regen moesten we ons niets aantrekken, de actieve spelletjes hielden ons de hele
dag lekker warm. Hopelijk hebben de mama’s en de papa’s jullie vuile kleren al kunnen wassen of
misschien gewoon weg gegooid :o
We zullen de hoogtepunten is overlopen. De eerste avond heeft iedereen wel dorens in zijn benen
gehad of een tak in hun ogen of dorens in ogen en takken in benen, maar dat maakte vang de Panter
en het Chips spel alleen maar leuker. En wat is er nu lekkerder dan nacho’s met dip en een beetje
blaadjes.
Het spel met de levensweg en de vulkaan uitbarsting was ook heel leuk, jammer dat niet iedereen
het overleefd heeft maar gelukkig heeft iedereen wel een mooi leven geleid (op papier).
Dan konden we met het volgend spel gelukkig terug levend worden door een hoop opdrachten
achterelkaar te doen (in de regen), gelukkig had elk team een leiding om hun te begeleiden en er
voor te zorgen dat het spel eerlijk beleef zonder hun eigen team voort te trekken (toch?).
In de avond hebben we spelletjes met breeklichtjes gespeeld, daar ook heeft iedereen flink mee
gedaan en niet vals gespeeld .
Als jullie het weekend willen herbeleven neem dan zeker is een kijkje op onze google foto’s, daar zijn
ook foto’s te vinden van andere vergaderingen. (https://photos.app.goo.gl/TS1RQBuBVZWUEtPT9 )
Jacala heeft alvast de tijd genomen om een leuke meme van ons te maken:

Agenda

•
•
•

21 november Kristus-Koning: feestdag van Kriko-Bea, de vergadering start om 9u
(meer info algemeen bericht )
28 november: sportvergadering, kom in je trainingspak of sportkleren naar de scouts
5 december Sinterklaasvergadering: gewone uren maar misschien komt de Sint wel
langs, dus zeker komen!

Jonggivers
Kobe Bergmans
Marie Happaerts
Simon Van Hemelryck
Emma Reynders
Tom Reynaerts
Maarten Medart

jonggiverleiding@krikobea.be
0472/031.561
0495/225.747
0484/716.987
0477/322.314
0498/034.256
0473/253.879

kobe.bergmans@krikobea.be
marie.happaerts@krikobea.be

simon.vanhemelryck@krikobea.be
emma.reynders@krikobea.be
tom.reynaerts@krikobea.be
maarten.medart@krikobea.be

Yihaa jonggivers,
Hopelijk zijn jullie al wat uitgeslapen van het weekend en hadden jullie niet te veel huiswerk
zondagnamiddag. Zelf ben ik nog een beetje moe van het weekend waardoor ik niet veel inspiratie heb
voor deze rommelpot. Daarom zullen we samen de mooiste herinneringen aan het weekend ophalen.
Eerst en vooral heeft de leiding EINDELIJK de patrouilles gemaakt. Spijtig genoeg hebben ze ervoor
gekozen om de eekhoorns te vervangen door de bevers. Dus helaas geen ‘eekhoorns op de tak - krak’
meer. Tenzij de bevers hun kreet aanpassen naar ‘bevers op de dam - bam’. En de herten kunnen
hetzelfde doen: ‘herten in het bos - los’ :))))) en de vossen ook: ‘vossen in de bossen - …. euhm, ja laat
maar.
De patrouilles zijn:
Bevers

Herten

Vossen

Joschka PL
Gitte HPL
Anna
Kato
Lander
Maud
Nette
Oscar
Yana

Louise PL
Dries PL
Alexia
Amber
Ellis
Nell
Rune
Staf

Ybe PL
Tuur HPL
Elias
Fenna
Fien
Fran
Jack
Jools
Linde

Voor zij die op het weekend geïnteresseerd waren in de sketch van de ideale wereld over ‘toeristische
wereldhits’ of voor zij die willen lachen met een grappig (satirisch) filmpje, hier is de link:
https://www.youtube.com/watch?v=bhAemWZN4Yg.
Dit zijn al mijn herinneringen aan het weekend. Soms denk ik dat ik lijdt aan geheugenverlies.
(Quizvraag: welke jonggiver zei deze laatste zin op weekend?)
Voor de rest is het weer bijna zover, de periode waarin iedereen (heel eventjes) een engeltje wordt en
zijn stoute schoenen voor de schoorsteen plaats. Zijn jullie al begonnen aan jullie lijstje vol verlangens?
Zo niet, lees dan zeker verder, ik kan ik jullie nog enkele zeer goede tips geven!
●
●
●
●
●
●
●

Een liefje op de scouts
Een uniform
Een perfect uitgerust uniform waar alle tekens op de juiste plaats staan
Een legerbroek (voor aan Kobe te geven)
Een liefje op de scouts
Een liefje op de scouts
Een tegoedbon, te gebruiken om 1 strafexpeditie kwijt te schelden

● Extra dessert op het kerstfeestje
● Een liefje op de scouts
Hopelijk is de Sint goed gemijterd en brengt hij jullie iets van dit fantastische lijstje. Hij heeft me
ingefluisterd dat jullie wel eerst zeker naar de vergadering moeten komen om iets hiervan te
verdienen.

AGENDA:
Zondag 21 november: KRISTUS-KONING: een hele dag scouts! Meer info in het algemeen bericht.
Zondag 28 november: boeren-vergadering van 14u tot 17u30 op het Rakkersveld.
Vrijdag 3 december: FES: Friday Evening Session. Aangezien een aantal van jullie binnenkort examens
hebben, gaan de vergaderingen in december door op vrijdag- of zaterdagavond. Op die manier kunnen
jullie zondag de hele dag studeren *joepie*. Meer info volgt nog in de volgende rommelpot.
Zondag 5 december: geen vergadering want we hebben FES gehad.

Givers

giverleiding@krikobea.be

Willem Reynaerts
Guus Nagels
Sara Vandeput
Willem Reynders
Mathias Vanroelen

0470/345.026
0494/707.796
0468/202.994
0474/198.806
0468/088.646

willem.reynaerts@krikobea.be
guus.nagels@krikobea.be
sara.vandeput@krikobea.be
willem.reynders@krikobea.be
mathias.vanroelen@krikobea.be

Goeiendag liefste Givertjes
Hopelijk al bekomen van de vorige vergadering? Petje af voor jullie allemaal;)
Tot nu toe is het al een zeer vet scoutsjaar geweest! Kan ook niet anders met jullie als leden, wij als
leiding en alle leuke vergaderingen die we tot nu toe gehad hebben! Jullie vragen jullie waarschijnlijk
af (of niet) “Kan dit nog beter worden?”
Ik heb gelukkig zeer goed nieuws: het gaat zeker en vast nog beter worden!!!
Na super nice vergaderingen zoals hoedenvergadering, katervergadering of van een banaan eten zoals
een zotte aap of rugby met speciaal middel en zelfs een super zalig wafelbakweekend zijn wij als leiding
zeker nog niet klaar met zot coole dingen te verzinnen! Wij hebben er nog altijd even veel goesting in
om te vlammen!
Deze zondag is niet anders! We trekken de lijn van het vette scoutsjaar door om het vetste jaar ooit te
hebben!!!
Op een zeer speciale dag als KRISTUS KONING is het dan ook de ideale gelegenheid om dit nog maar
eens te bewijzen!
Jullie worden deze zondag 21/11/21 van negen uur tot half zes verwacht op het Rakkersveld.
Belangrijk om mee te nemen:
•
•
•

Drie euries
Scoutshemd
Scoutsdas

Speciaal voor KRISTUS KONING mogen jullie naar het schild zoeken van onze prachtige scouts! Veel
succes!!

Agenda
•
•
•

•
•
•

Zondag 21/11/21: KRISTUS KONING: een hele dag scouts! Extra info in algemeen bericht
Zondag 28/11/21: “Gewone” vergadering
Vrijdag 03/12/21: FES: Friday Evening Session. Aangezien een aantal van jullie binnenkort
examens hebben, gaan de vergaderingen in december door op vrijdag- of zaterdagavond. Op
die manier kunnen jullie zondag de hele dag studeren *joepie*. Meer info volgt nog in de
volgende rommelpot.
Zondag 05/12/21: Geen vergadering want we hebben FES gehad
Vrijdag 10/12/21: Schaatsen schaatsbaan Leuven. Details volgen nog!
Zondag 17/12/21: Kerstfeest! Details volgen nog!

