Datum: 02/05/2022 – 15/05/2022, 56ste jaargang, nr. 17
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
15 mei
10-16 juli
10-16 juli
3-14 juli
13-26 juli

*Kan nog wijzigen wegens corona

Laatste vergadering
Kapoenenkamp
Welpenkamp
Jonggiverkamp
Giverkamp

Rakkersveld
Geel
Geel
Auby-Sur-Semois
Auby-Sur-Semois

Verjaardagen
2 mei
5 mei
6 mei
8 mei
9 mei
10 mei
16 mei
18 mei
18 mei
20 mei
26 mei
26 mei

Tinke Tara Mampaey
Maarten Medart
Guus Nagels
Ferre Goffart
Linde Cuypers
Marte Vanherrewegen
Arthur Merckx
Kato Deputter
Tuur Pittomvils
Jonah O’Sullivan
Karim Abu Elnasr
Omar Abu Elnasr

Giver
Leiding
Leiding
Kapoen
Jonggiver
Giver
Welp
Jonggiver
Jonggiver
Giver
Jonggiver
Jonggiver

Algemeen bericht
Lode Reynders
Jakob Van Hemelryck

0470/439.473
0499/398.194

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

Hallo allemaal,
Na lange afwezigheid was het dit weekend opnieuw vergadering, alle leiding was er dan ook met
volle goesting terug bij na de scouts zo lang te moeten missen… Hopelijk hebben de leden even hard
van het weerzien genoten als de leiding!
Afgelopen weekend was het ook meteen de Rakkersveldquiz, deze is goed verlopen en we zijn blij
dat we als Kriko-Bea op deze manier toch samen met Akabe Blits en de Bergrakkers het bestuur
kunnen steunen in de zorg voor onze lokalen, waarvoor we hun bij deze ook uitdrukkelijk voor willen
bedanken!
Deze rommelpot zal de laatste rommelpot zijn vooraleer de Kamprommelpot zal verschijnen, de
leiding is al in volle actie om er een geweldige zomer van te maken!
Coronamaatregelen
We bevinden ons nog steeds in code geel, de volgende zaken zijn van belang:
• Ben je ziek? Blijf deze week thuis en kom de week erna gezond en wel terug naar de scouts.
• Iedereen neemt zijn eigen drinkbus mee.
• Mondmasker is enkel nog nodig als we het openbaar vervoer nemen.
Laatste vergadering
Zondag 15 mei is het zover de laatste vergadering voor alle kampen. Om deze dag nog specialer te
maken, organiseren we dit jaar Kriko-Bea Family Sunday.
De hele namiddag lang kan je met je familie samen amuseren met allerlei verschillende spelen. En
om 16u genieten van een drankje om het jaar goed af te sluiten met een blik richting kamp.
Kom dus zondag 15 om 14u op het Rakkersveld met je broers, zussen, ouders, neven, nichten,... om
samen te tonen dat je de beste familie van de Kriko bent.

Fiscale attesten
Net als andere jaren voorzien wij fiscale attesten om overnachtingen bij de scouts aan te geven bij de
belastingen, dit is voor het kalenderjaar 2021 voor de kinderen die toen een leeftijd van onder de 14
jaar hadden. Met deze aangifte zal u een zeker bedrag kunnen terugtrekken van de belastingen.
Wij, de groepsleiding, voorzien de attesten voor alle leden die hiervoor in aanmerking komen.
Aangezien dit een aanzienlijk aantal leden is kan dit even tijd in beslag nemen… Deze fiscale attesten
zullen per mail bezorgd worden!

Vriendelijke scoutgroeten,
Lode & Jakob

Kapoenen
Apodemus
Xebo
Kora
Petro
Zazoe
Gigi
Kerrie

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

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

Dag allerliefste kapoenen,
Vorige week zijn we gaan schaatsen, dat was superleuk!! We vonden het ook echt heel cool dat jullie
eigenlijk allemaal al heel goed konden schaatsen!
Maar nu wat minder leuk nieuws, het scoutsjaar is alweer bijna gedaan, en dit is dan ook
waarschijnlijk ons laatste kapoenenbericht dat we voor de kamprommelpot kunnen schrijven…
Gelukkig gaan we volgend weekend ook nog op weekend, er staan heel veel leuke dingen op de
agenda, voorlopig gaat het weer een beetje regenachtig zijn maar niet te koud, zorg dus dat je
genoeg kleren mee hebt om de regen te kunnen weerstaan!
Maar nu nog belangrijker over het weekend: Het thema! Dit weekend gaan we op weekend naar het
wilde westen! Kom verkleed als Cowboy of Indiaan, om samen met ons op jacht te gaan naar wilde
bizons, om te leren kaartspelen als echte cowboys en natuurlijk ook om te leren sluipen als een echte
indiaan! We zullen samen de zonnedans doen om de regen weg te houden en samen vuur maken om
te communiceren met rooksignalen! Helaas kunnen we zelf geen tipi bouwen dus zullen we warm en
droog binnen in de lokalen moeten slapen
Groetjes,
de leiding

Agenda:
6-8 mei 2022: WEEKEND!!!!!
Zondag 15 mei: Laatste vergadering (zie algemeen bericht)
PRAKTISCHE INFO KAPOENENWEEKEND 6-8 MEI
Start en einde: we spreken af om 18u30 op het Houtemveld om te carpoolen naar de weekendplaats
om 19u op de weekendplaats zelf. Het weekend eindigt om 11u en de leden worden opgehaald op
de weekendplaats. Voor de ouders die die ook een welp of een giver hebben is het geen probleem
als dit iets later of iets vroeger is.
Opmerking: de leden moeten avond gegeten hebben, er wordt geen eten meer voorzien die avond
op de weekendplaats.
Locatie: het weekend gaat door in de lokalen van Chiro Kortrijk-Dutsel (Dreef 8, 3220 Holsbeek).
Prijs: het weekend kost 25 euro, dit bedrag mag overgeschreven worden op het rekeningnummer
BE74 7340 1041 7607 (uiteraard met vermelding met de naam van de kapoen).
Inschrijven: inschrijven kan via:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnyfDgaFVl8F0n9vz1F0WtdHsMXVQgx3fpSKTHzgUMm
_T_g/viewform
Medische fiche: het is verplicht om voor het weekend de medische fiche in orde te brengen. Dit kan
digitaal (aangeraden) of op papier. Meer info: https://www.krikobea.be/info/medische-fiche/

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

Aaaaargh en ship ahoi!
Hijs de zeilen, scherp de zwaarden en poets de ooglapjes, want het
piratenweekend komt er aan! Voor 3 dagen zullen jullie de zeven
zeeën bevaren en opgeleid worden tot echte zeerovers!
Volg de aanwijzingen van de kaart:

We zien jullie daar!
Kapitein Chill, Stuurman Mao, zeebonk Bagheera, Matroos Akela, Kok Jacala,
bootsman King Lowie en zeerover Chikaï

6-8 mei: Piratenweekend
Locatie: Lokalen van scouts Herent (Kouterstraat 94A, 3020 Herent)
Start: We spreken vrijdagavond af om 19u op het Houtemveld om te carpoolen of om 19u30 op de
weekendplaats zelf. Broers en zussen van kapoenen kunnen dus van de kapoenenweekendplaats
(Holsbeek) doorrijden naar de welpenweekendplaats (15 min.). Er wordt geen avondeten meer
voorzien!
Einde: Het weekend eindigt om 11u30 en de leden worden opgehaald op de weekendplaats. Ouders
van kapoenen kunnen dus doorrijden van het kapoenenweekend naar het welpenweekend.
Prijs: Het weekend kost 25 euro, dit bedrag mag overgeschreven worden op het rekeningnummer
BE52 7340 1041 7809
Inschrijven: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDX_6PU5SP_FOn9o6bYb1KuLM_mQLY
wRVusDyS9FOALny6qw/viewform?usp=sf_link
Thema: Piraten!
Meeneemlijst: matje, slaapzak, kussen, speelkleren (ook voor koud- en regenweer), toiletgerief,
zonnecrème!, drinkbus kids-id, verkleedkleren piraat/zeelui/papegaai/...
Belangrijk: de afgelopen weekends was het een komen en gaan van leden die naar andere
hobby's/toernooien/feesten/... moesten. We vragen om dit zoveel mogelijk te beperken. Indien het
echt niet anders kan, laat dit dan wel op tijd aan ons weten.

Zondag 15 mei: Family Sunday
Neem op deze laatste vergadering je ouders, broers, zussen, oma’s, opa’s, buren, vrienden … mee
naar de scouts! 14u-17u30 op het Rakkersveld. Meer info in het algemeen bericht.
Hierna is het wachten op kamp…

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

Howdy howdy Jonggivers
Hoe is’t ermee? Het was afgelopen zondag een tijdje geleden dat we elkaar nog zagen. We hadden
bijna een namenrondje nodig. He he.
Dit is waarschijnlijk de laatste rommelpot ooit die ik in mijn leven zal schrijven. En daarom wordt het
een speciale editie! Ik zal jullie toekomst voorspellen! Jullie zijn allemaal erg nieuwsgierig naar het
kamp, wel, hieronder kom je meer te weten over wat we precies gaan doen.
Maar daarvoor moet ik eerst weten:
1. een getal tussen 1 en 11
2. je favoriete film
3. je favoriete prank/grap om bij iemand uit
te halen
4. een naam van iemand van de leiding
5. je favoriete spel op kamp
6. je favoriete kampeten
7. kleur
8. een kleur (ja, opnieuw, dit is geen fout)
9. kledingstuk

10.
11.
12.
13.
14.

een werkwoord
favoriete spel op kamp (ja, opnieuw)
een gevoel in adjectief
de naam van een mede-jonggiver
favoriete plaats op kamp (foerage, hudo,
tent, bos, …)
15. voorwerp dat je kan vinden op de
kampplaats
16. naam van iemand van de leiding
17. een spreekwoord of zegswijze

Lees nu de tekst hieronder en vul de door jou gekozen woorden in.

Op de (1)________e dag van het jonggiverkamp met als kampthema
(2)__________ zal de leiding je wakker maken door (3)__________ - een idee van
(4)___________. “Vandaag spelen we (5)________. Maar eerst ontbijt:
(6)__________. Mmmmm, lekker!”. Je kruipt uit je tent en de hemel is stralend
(7)______ dus je beslist om je favoriete (8)__________ (9)_________ aan te doen
en je bent klaar om te (10)____________.
Tijdens (11)________ voel je je een beetje (12)__________ dus beslis je om
samen met (13)__________ om naar de (14)________ gaan. Daar zullen jullie
samen (15)________werpen. Dan komt plots (16)_______ voorbij. Die zegt:
“Awel awel awel, (17)______________”.
En tot zover mijn toekomstvoorspel-vaardigheden. Je zal mee moeten komen op kamp om te zien hoe
goed mijn toekomstvoorspel-vaardigheden echt zijn.
Het was me een eer om jullie voor een laatste keer te mogen entertainen in deze rommelpot. Tot ooit.
Groetjes van de Leiding

AGENDA:
Zondag 8 mei 2022: moederdag-vergadering. Kom verkleed als je moeder.
Zondag 15 mei 2022: laatste vergadering (Meer info in het algemeen bericht)
Vrijdag 20 mei – zondag 22 mei 2022: weekend! Het weekend gaat door in de Kluis (De Kluis 1, 3051
Oud-Heverlee) in tenten! Start: we verzamelen om 19u30 op het Houtemveld om te carpoolen naar
de weekendplaats. Het weekend eindigt om 11u op de weekendplaats in de Kluis.
Prijs: het weekend kost 25 euro, dit bedrag mag overgeschreven worden op het rekeningnummer BE41
7340 1041 7910 met als vermelding weekend en de naam van uw jonggiver
Inschrijven kan via deze link: https://forms.gle/QUm87pYq1wh2R6j86.
Zeker meenemen:
−
−
−
−
−
−
−
−

Genoeg warme kleren (we slapen in tenten!)
Identiteitskaart
Slaapzak
Matje of veldbed
Regenjas
Toiletgerief
Scoutshemd- en das
Veel goesting en mooi weer

Givers
Willem Reynaerts
Guus Nagels
Sara Vandeput
Willem Reynders
Mathias Vanroelen

giverleiding@krikobea.be

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

Dag lieve givertjes,

Zoals jullie al weten is het volgend weekend te doen in tentjes, voor zij die nog wat survival tips nodig
hebben komen er hier nu nog een paar aan om te overleven tijdens het kamperen.
1. Wees lief tegen de leiding dan helpen zij jullie wel, en anders zijn er nog wat andere tips.
2. Als je geen tent hebt zul je je beste houtsprokkel skillz naar boven moeten halen, deze heb je
normaal doorheen je vorige jaren al geleerd op kamp….. En bouw er onderdak mee, wees
creatief.
3. Water zoeken en opwarmen tot deze kookt om zo de vieze microbe eruit te krijgen. Of zoek
proper water uit de kraan. Want het is in de kluis
4. Voor het water op te warmen zal je eerst vuur
moeten maken. Hiervoor opnieuw heb je
houtsprokkel skillz voor nodig voor het vuur te
voeden. Om het vuur aan te krijgen zijn er
enkele manieren zoals een zippo, lucifers, 2
stenen, 2 hout stukken en goed hard wrijven.
5. Een beer is gevaarlijk! Geef hem geen knuffel,
tenzij het je teddybeer is.
6. Maak een speer zodat je jezelf kan beschermen tegen de wrede buiten wereld.
Gebruik hiervoor een stok en een steen.

Even iets anders, helaas is het al weer bijna het einde van het jaar
Maar niet getreurd want jullie zijn nog niet van ons af, we gaan ook nog samen afzien op de fiets
naar kamp
En dan hebben we het kamp zelf nog waar we veel plezier zullen hebben. Maar meer
hierover bij de kamprommelpot

Praktische info weekend:
-

Data: Vrijdag 6 mei tot zondag 8 mei.
Start uur: 19u30 aan de kazerne in Tienen (carpoolen) of om 20u00 aan de kluis.
Eind uur: 12u00 aan de kluis.
Locatie: De Kluis 1, 3051 Oud-Heverlee.
Kostprijs: 25 euro BE47 7360 1974 1180
Slapen: Tenten, neem zelf een tent mee. (Indien je er geen hebt mag je dit aan de leiding
vragen of je kan aan een andere giver vragen of je mee in hun tent kan/mag slapen.)
- Inschrijflink:
https://forms.gle/t9wzu2SALaF6Wu3Q9?fbclid=IwAR0gUme3NIrwtkgKd3sM2Mj7uuuKZ6_rN
QwQ7XDv0jy0hB88sMdH2nrGalo
Meeneemlijst: Tent, slaapzak, toiletgerief, matje, kussen, scoutshemd + das, drinkbus,
identiteitskaart, warme kleren, regenjas, gamel/bord, bestek en tas/beker.
(Denk eraan dat het s ’nachts koud kan zijn in een tent in het bos.)

Agenda:
-

6-8 mei weekend. (De kluis)
15 mei laatste vergadering (familiedag op het rakkersveld) (Meer info in het algemeen
bericht)

