De jonggivers hadden veel plezier in het springkasteel op de eerste vergadering!

Datum: 19/09/2022-03/10/2022, 57ste jaargang, nr. 1
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 oktober
29 oktober
18-20 november
26 november
16-18 december
5 februari
18-19 maart
5 mei
1ste helft juli
2de helft juli
1ste helft juli
1ste helft juli

Zware Bieren Avond
Halloweenfuif
Groepsweekend
Kriko-Karaoke
Kerstmarkt
Nieuwjaarsreceptie
Restaurantdagen
Rakkersveldquiz
Jonggiverkamp
Giverkamp
Kapoenenkamp
Welpenkamp

Rakkersveld
Manege
Geheim
Rakkersveld
Tienen
Rakkersveld
Rakkersveld
Manege
Auby-Sur-Semois
Auby-Sur-Semois
Merelbeke
Merelbeke

Verjaardagen
26 september
27 september
3 oktober
4 oktober
6 oktober
7 oktober
8 oktober
9 oktober
11 oktober
15 oktober
15 oktober

Jules Mombaerts
Jules Vermeeren
Tor Pijpops
Milo Jacquin
Chill
Vince Vandenabeele
Mathias Vanroelen
Nala
Amber Laforce
Louis Philips
Amaris Poffé Willems

Giver
Welp
Welp
Kapoen
Leiding
Welp
Leiding
Leiding
Jonggiver
Welp
Welp

Algemeen bericht
Lode Reynders
Jakob Van Hemelryck

0470/439.473
0499/398.194

groepsploeg@krikobea.be
lode.reynders@krikobea.be
jakob.van.hemelryck@krikobea.be

Hallo iedereen,
Voor sommigen was het afgelopen weekend de eerste kennismaking met de
scouts, we hebben dan ook ons uiterste best gedaan om dat niet de laatste
scoutsvergadering te laten zijn voor hen. We hopen dat we volgende week en
daarna nog wat nieuwe gezichten mogen verwelkomen!
We gaan een nieuw scoutsjaar tegemoet wat ook wilt zeggen dat we een nieuw
jaarthema hebben. Dit jaar is dat “Das goesting”. De betekenis hierachter is
goesting in scouting, goesting om er een leuk scoutsjaar van te maken, goesting
om er opnieuw het beste van te maken! Ontdek hier meer over het nieuwe
jaarthema.
Een nieuw jaar gaat niet alleen gepaard met nieuwe leden, maar ook met voor
elke tak nieuwe leiding. Maar dat bleek alleszins wel heel goed mee te vallen!
Ook dit jaar blijven Lode en Jakob groepsleiding van onze scoutsgroep. Zit je
met vragen, opmerkingen, … dan kan je ons steeds bereiken via
groepsploeg@krikobea.be of telefonisch via de hierboven vermelde
telefoonnummers.
Inschrijven
Leden die voor de eerste keer komen moeten zich registreren via onze website:
https://www.krikobea.be/lidworden/ en daarna onderstaand bedrag storten. Voor leden die vorige
jaren al lid waren volstaat het om het lidgeld te storten op onderstaand rekeningnummer. (Deadline
10 oktober)

•
•
•

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. Voor meer informatie kan je steeds de groepsleiding contacteren via
groepsploeg@krikobea.be.

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. We voorzien dit
jaar een aantal pasmomenten, deze zullen plaatsvinden op 2 en 9 oktober na de scoutsvergadering.
Vervolgens zal u kunnen bestellen via de Google Forms die u op de website kan vinden.
Nog vragen? winkeltje@krikobea.be of https://www.krikobea.be/winkeltje/
Zware bierenavond
Net als vorig jaar organiseren we een zware bierenavond. Op deze avond voorzien we een uitgebreid
assortiment aan zware bieren zodat u eens wat nieuwe smaken kan proberen. Ook voor eventuele
BOBs wordt er een alternatief voorzien. Zeker de moeite waard om eens langs te komen! Deze zware
bierenavond vindt plaats op zaterdag 15 oktober vanaf 19u. Verdere informatie zal in de volgende
rommelpot of via sociale media verspreid worden.

Vriendelijke scoutsgroeten,
Jakob en Lode

Kapoenen
Kora
Petro
Nala
Gigi
Toto

kapoenenleiding@krikobea.be
0472/870.846
0470/439.473
0468/346.427
0486/885.366
0484/716.987

delphine.avermaete@krikobea.be
lode.reynders@krikobea.be
antje.de.wel@krikobea.be
eva.de.waleffe@krikobea.be
simon.vanhemelryck@krikobea.be

Dag allerliefste kapoentjes, Na vorige vergadering weten jullie eindelijk wie jullie leiding is, we hebben
ons al heel even voorgesteld op de vergadering zelf door enkele leuke spelletjes te spelen, maar we
willen nu toch even de kans nemen om ons wat uitgebreider voor te stellen.

Dag lieve kapoentjes, ik ben het, Kora! Ik ben super blij dat ik voor een
tweede keer jullie leiding mag zijn! Joepieeee! Ooh wat was ik blij om
op de eerste vergadering zo veel lieve, nieuwe, lachende gezichtjes te
zien. Sommige kapoentjes kennen mij nog van vorig jaar. Voor de
nieuwe leden zal ik nu wat meer over mezelf vertellen. Mijn
hobby’s zijn scouts en atletiek. Wat ik het liefst speel
op de scouts is dikke Berta. Mijn lievelingskleur is
groen. Mijn lievelingseten is hete bliksem
hmmmmm… Ik kan niet wachten op weekend of
kamp zodat wij allemaal samen hete bliksem kunnen
eten!! Tot volgende week :))

Hey lieve kapoentjes, ik ben Petro. Ik ben zo blij dat ik leiding
van jullie ben! Ik hou er van om met jullie te ravotten! Maar
ik moet jullie wel teleur stellen, vanaf nu winnen jullie geen
spelletjes meer. Ik win ze allemaal! Want ik hou van
spelletjes spelen en natuurlijk ook van winnen! Ik hoop dat
ik jullie dit jaar veel ga inmaken met alle spelletjes!

Hallo! Ik ben Gigi en kan zeker niet wachten om jullie
allemaal voor de eerste keer te zien volgende week! Ik zal
me eerst even voorstellen. Jaja, voor alle Harry Potter fans,
ik ben een vaste Gryffindor! Dapper en moedig zal ik altijd
aanwezig zijn om met jullie spelletjes te spelen. Ik speel
veel piano, ik luister zeker veel muziek en ik kijk er naar uit
om jullie favoriete nummers te horen, te zingen, en erop te
dansen! Ook hou ik heel veel van dieren. Ik heb zelf veel poezen, honden,
paarden, kippen etc gehad maar jammer genoeg heb ik voorlopig slechts één
schattige poes, Charlotte. Voor de rest windsurf ik graag en bestudeer
/bewonder ik graag de natuur, de planten en bloemen, de sterren etc. Ziezo,
hopelijk leren jullie me nog wat beter kennen door het jaar en krijg ik ook de
kans om jullie te leren kennen! See you soon!

Hey kapoenen, ik ben Nala!! Ik heb super, super, super veel zin om dit jaar
jullie leiding te zijn en samen oneindig veel plezier te maken. Ik doe niets
liever dan mij amuseren en lachen tot mijn buik pijn doet.
Andere dingen die ik ook heel leuk vind zijn muziek en
lekkere taartjes bakken. Ik kijk er elke week naar uit
om jullie lachende gezichten terug te zien. Tot dan!!

Hallo allemaal, Ik ben Toto jullie zullen mij nog niet
kennen want ik was er niet op de startvergadering.
Maar ik zal wel snel jullie favoriete leiding worden! Ik
heb super veel zin om jullie te leren kennen en heel veel
leuke spelletjes te spellen. Van 1 ding ben ik wel al zeker, jullie zullen
mij nooit kunnen verslaan in een spelletje. Ik hoop dat ik jullie allemaal
volgende week kan zien!!! Tot dan!

Hopelijk kijken jullie net zoals ons uit naar de volgende vergadering.
Groetjes de kapoenenleiding

AGENDA
Zondag 25 september: gewone vergadering van 14u tot 17u30 op het rakkersveld
Zondag 2 oktober: : gewone vergadering van 14u tot 17u30 op het rakkersveld
Zaterdag 8 oktober – zondag 9 oktober: 1e weekend voor de kapoentjes. Dit weekend vind plaats op
het rakkersveld van zaterdag 16u tot en met zondag om 13u. De inschrijflink en betalingsinfo
verschijnt in de volgende rommelpot. Belangrijk voor dit weekend zijn ook dat elke kapoen zijn eigen
matje en slaapzak meeneemt.
Zondag 16 oktober: Breng-je-vriendje mee vergadering (van 14u tot 17u30 op het rakkersveld)

Data weekends en kamp (voorlopig):
Zaterdag 8 oktober – zondag 9 oktober: Zie hierboven
Vrijdag 18 november – zondag 20 november: groepsweekend
Vrijdag 10 maart – zondag 12 maart: kapoenenweekend
Zondag 8 juli – donderdag 13 juli: kapoenenkamp

Welpen
Mao
Chikai
Baloe
Tabaqui
Kaa

welpenleiding@krikobea.be
0478/038.132
0474/620.368
0475/729.998
0499/398.194
0468/278.091

lieven.medart@krikobea.be
mathilde.reynders@krikobea.be
sander.van.espen@krikobea.be
jakob.van.hemelryck@krikobea.be
nathan.de.klerck@krikobea.be

Hey daar welpen!

De eerste vergadering van het nieuwe jaar zit er alweer op en wat was het weer leuk. Een
springkasteel, dat hebben ze volgens mij op de Chiro niet! We waren ook heel blij dat er weer een
paar nieuwe gezichtjes aanwezig waren die we natuurlijk hopelijk weer terug gaan zien, zodat we er
samen weer een top jaar van kunnen maken. Jullie nieuwe leidingsploeg (Tabaqui, Mao, Chikai, Kaa
en Baloe) heeft er alvast zin in. De datums van onze weekends zijn ook al gekozen, dus duid ze al
maar goed aan in jullie agenda en dan kunnen jullie er hopelijk allemaal bijzijn.

Hier zijn nog een paar belangrijke weetjes over jullie nieuwe leiding:

We beginnen met Kaa:






Favoriete kampeten: Hete bliksem
Favoriete kleur: (hemels) Blauw
Liever tent of binnen slapen: “Tenten zijn
geweldig!”
Bonus weetje: Heeft schoenmaat 45 (wauw
bigvoet!)

Hierna hebben we een beer van een vent, namelijk Baloe!:






Favoriete kampeten: Wrap!
Favoriete kleur: (vuur) Rood
Liever tent of binnen slapen: Tent sowieso (behalve als het
koud is)
Bonus weetje: Kan zijn adem wel 3 minuten inhouden (echt
waar)

Als derde hebben we Chikai die de meeste Welpen waarschijnlijk al kennen (de kleinste van de
hoop):






Favoriete kampeten: Spaghetti zonder handen (op Vettig dagske)
Favoriete kleur: donkergroen
Liever tent of binnen slapen: Tent
Bonus weetje: Is super competitief, dus speel altijd dubbel zo hard
mee om niet te verliezen

Iemand die we natuurlijk niet mogen vergeten, Tabaqui:






Favoriete kampeten: Chili con carne
Favoriete kleur: roodgroen
Liever tent of binnen slapen: “Ik vibe wel met
tenten, maar als het koud is toch liever
lokalen”
Bonus weetje: Dit jaar is zijn 17de scoutsjaar

En als laatste hebben we nog een bekende, namelijk Mao:






Favoriete kampeten: Macaroni
Favoriete kleur: Oranje
Liever tent of binnen slapen: Tent
Bonus weetje: Heet eigenlijk stiekem Mayo

Agenda:
Zondag 25/09: Kei leuke Mario vergadering (It’s a me!)
Zondag 02/10: Gewone vergadering
Zondag 09/10: Voertuigen vergadering
Zaterdag 15/10: Zware bierenavond (voor de mama’s en de papa’s natuurlijk)
Zondag 16/10: Breng je vriendje mee vergadering

Weekenddatums:
Weekend 1: 21 t.e.m. 23 oktober
Weekend 2 (Groepsweekend): 18 t.e.m. 20 november
Weekend 3: 10 t.e.m. 12 maart

Jonggivers
Kobe Bergmans
Mathias Vanroelen
Janne Van Roosbroeck
Casper Van Espen

jonggiverleiding@krikobea.be
0472/031.561
0468/088.646
0495/616.846
0476/402.631

kobe.bergmans@krikobea.be
mathias.vanroelen@krikobea.be
janne.van.roosbroeck@krikobea.be
capser.van.espen@krikobea.be

Hey Jonggivers!!!!!!!

Jawel, het nieuwe scoutsjaar is begonnen! EINDELIJK!!! Elke zondag terug ravotten, vuil worden,
lachen en onnozel doen op de scouts, ZALIG!
Deze zondag was onze eerste ontmoeting tussen leden en leiding, een begin van een fantastisch
verhaal!
Om dit zo te houden is het belangrijk dat we elkaar leren kennen. Bij deze: DE JONGGIVER LEIDING
VAN DIT JAAR:

Deze dame was vorig jaar nog een kapoen
Maar dit wil niet zeggen dat ze moet onderdoen
Ze is een echte tank dus heeft ze van niets bang
Dames en heren hier is ons JEANNE!

Deze man is bij de welpen zeer bekend
Door zijn lange lokken word hij vaak herkent
Ook met zijn humor is hij een echte grapster
Dames en heren hier is onze JASP … euh … ik bedoel CASPER!

Deze meneer is ervaren
Jullie hebben al een jaar met hem gevaren
Met hem erbij kan het zeker niet mislopen
Dames en heren hier is onze KOBEEEEUUHHHH!

Deze oude man heeft charmes niet te beschrijven
Ongelofelijk zot dat hij zolang op de scouts wilt blijven
Vorig jaar bij de givers hoe leuk dat ook was dit jaar zegt hij “nee dank
u ik pas”
Dames en heren hier is onze MATHIAS!

Dit is jullie leiding voor het komende jaar! Dit klinkt en ziet er al zeer belovend uit!
Tot zondag!

Scouteske groeten
Janne, Casper, Kobe & Mathias
AGENDA:
25/09: GAME vergadering. Het thema is dus videogames. We verwachten jullie in super coole game
outfit! 14u tot 17u30 op het Rakkersveld!
02/10 & 09/10: gewone vergadering. 14u tot 17u30 op het Rakkersveld!
15/10: Zware bierenavond voor de ouders op het rakkersveld! Uren worden nog meegedeeld!

Wij gaan in het jaar ook op drie weekends dus hou deze data zeker vrij!!! Later in het jaar sturen we
jullie alle informatie op tijd door.
18/11 tot 20/11: GROEPSWEEKEND
03/03 tot 05/03: JONGGIVERWEEKEND
31/03 tot 02/04: JONGIVERWEEKEND

Givers
Willem Reynaerts
Marie Happaerts
Warre De Wel

giverleiding@krikobea.be

0470/345.026
0495/225.747
0497/795.927

willem.reynaerts@krikobea.be
marie.happaerts@krikobea.be

warre.de.wel@krikobea.be

Dag allerliefst tofste coolste gezelligste cuteste givertjes van ‘22 ‘23,

Zo zo, het jaar is weer ingezet met een banger van een eerste vergadering. Hij vloog voorbij, en zoals
ze zeggen, time flies when you are having scouts ;)
Veel bekende gezichten en ook een paar nieuwe gezichten, altijd leuk om nieuwe mensen te leren
kennen, welkom!!
Wij als leiding gaan natuurlijk ons best doen om alle vorige jaren te overtreffen en nog meer ons best
te doen jullie een fantastisch scoutsjaar te geven!!
Maar nu wij jullie nieuwe leiding zijn, en misschien niet iedereen ons kent, gaan wij ons natuurlijk
hier nog even voorstellen en interessante weetjes over onszelf!

Dit is Marie (dag Marie),
Marie is een beast en houd van ruige spelletjes en speelt ook altijd mee om
te winnen, met respect voor de tegenstander natuurlijk. Naast beast Marie,
heeft Marie ook nog een rustiger kantje. Ze kan namelijk uitmuntend gitaar
spelen en zingen tegelijk!! Altijd gezellig aan het kampvuur dus!

Dit is Warre (dag Warre),
Warre is een echt feestbeest en zal ons zeker altijd voorzien van de beste
muziek. Van schlagermuziek tot vunzige techno. Hij laat de muziek ook niet voor
wat het is. Wanneer er een goei schijfje komt, kan hij zich niet inhouden en zal je
hem van ver luidkeels horen meezingen. Naast het meezingen is hij ook nog eens
een handige en bezige Harry. Met al je technische problemen kan je dus bij hem
terecht!!

Dit is Willem (dag Willem),
Willem is een gezelligheids beest. Hij zal altijd een groep opzoeken om gezellig
mee te praten. Met zijn rustige vibes voelt iedereen zich op zijn gemak.
Maar Willem is niet altijd rustig. Hij kan zeer kinderachtig zijn en houd zeker
ook van spel en actie en gaat (bijna) elke uitdaging aan.

Zo, nu kennen jullie ons al wat beter. Hopelijk zien wij jullie nog vaak zodat we ons allemaal kunnen
amuseren en wij jullie beter kunnen leren kennen!!

Lees zeker nog het ALGEMEEN BERICHT voor je inschrijving als je dit nog niet gedaan zou hebben!
Onderaan de giver rommelpot vind je ook de agenda voor de komende weken en weekends en
kamp. Bekijk deze dus zeker zodat je deze data vrij kan houden!!
Zorg ook dat je zo snel mogelijk in orde bent met je uniform (das, hemd en juiste jaarkenteken).
1 van de volgende vergaderingen zal het winkeltje op de scouts zijn voor kleren te bestellen of
kopen.

Bij deze, de giverleiding out!
Tot volgende week!!!

Agenda:
25 september: gewone vergadering op het rakkers van 14u tot 17:30
2 oktober: gewone vergadering op het rakkersveld van 14u tot 17:30
Jaaragenda:
Wafelbak weekend 21-23 oktober op het rakkersveld (meer info volgt nog)
Groepsweekend 18-20 november (meer info volgt nog)
Kerstfeest 17 december (meer info volgt nog)
Derdejaars weekend 3-5 maart (meer info volgt nog)
Giverkamp 13-26 juli (meer info volgt nog)

Jin
Sara Vandeput
Willem Reynders

jinleiding@krikobea.be
0468/202.994
0474/198.806

sara.vandeput@krikobea.be
willem.reynders@krikobea.be

Hallowa Jinners
Na de overgang zijn jullie eindelijk te weten gekomen dat wij (Sara en Willy) jullie leiding zijn. Ja ja
dat hadden jullie nooit verwacht he ;) Jullie kennen ons misschien omdat we vorig jaar ook leiding
van jullie waren, maar er zijn nog veel dingen die je nog niet weet. Daarom geef ik hier nog even een
interessant overzicht van ons twee.
Als eerste heb je Sara haar totem zegt genoeg. Energieke
boomklever. Soms kan ze normaal doen maar soms is ze zo
overactief dat je denkt dat ze een speciaal soort drugs heeft
genomen. Ze heeft tal van goede capaciteiten, maar roeien in een
boot is er toch geen van.

Als tweede hebben jullie Willy. Een heel serieuze
jonge knappe man, die altijd vriendelijk is. Als hij te
weinig geslapen heeft komen er altijd vreemde
woordspelingen uit zijn mond. Ooit heeft hij een
boterham gesmeerd met een choc potto. Hij is een
echte natuurlief hebber een zijn lievelings eten is
een boom.
Oke nu weten kennen jullie ons toch nog een tikkeltje beter 
Hopelijke kunnen we met onze geweldige capaciteiten jullie een tof jaar geven. Maar hier kunnen
jullie zelf ook voor zorgen, we hebben namelijk gehoord dat jullie graag zelf 4uurtjes meebrengen.
Daar zeggen wij geen nee tegen. Dus wij kijken alvast uit naar de volgende vergadering!!!
Groetjes
Sara en Willy
Agenda:
Zie jullie agenda op jullie GSM ;) (ouders kunnen dit aan hun jinner vragen)

