Datum: 20/09/2021 – 4/10/2021, 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

De geslaagde kinderhalloweenfuif
Datum: 01/11/2022 – 13/11/2022, 57ste 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
26 november
16-18 december*
5 februari
24-26 februari
3-5 maart
3-5 maart
18-19 maart
24-26 maart
31 maart – 2 april
5 mei
2-8 juli
3-14 juli*
8-13 juli
13-26 juli*

(* onder voorbehoud)

Kriko-Karaoke
Kerstmarkt
Nieuwjaarsreceptie
Welpenweekend
Jonggiverweekend
Giverweekend
Restaurantdagen
Kapoenenweekend
Jonggiverweekend
Rakkersveldquiz
Welpenkamp
Jonggiverkamp
Kapoenenkamp
Giverkamp

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

Verjaardagen
7 november
10 november
13 november
13 november
22 november
22 november
25 november
28 november

Lea Claes
Ward Evers
Saar Hendrickx
Merel Bollens
Naomi Willems Uwizeye
Gust Pittomvils
Floris Willekens
Gijs Peetermans

Jonggiver
Giver
Welp
Giver
Kapoen
Jin
Welp
Welp

Algemeen bericht groepsploeg@krikobea.be
Lode Reynders
Jakob Van Hemelryck

0470/439.473
0499/398.194

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

Dag allemaal,

Het scoutsjaar is nu al een tijdje bezig, afgelopen weekend hebben we voor de tweede keer opnieuw
de kinderhalloweenfuif georganiseerd vooraleer de Jin hun halloweenfuif hadden als geld in kas actie
voor hun buitenlands kamp. Beide waren een succes!
De komende weken komen er nog wat leuke activiteiten aan. Zo gaan we binnenkort op
groepsweekend, organiseren we een karaokeavond en wie weet komt de Sint wel langs in
december…
Kriko-Karaoke avond
Dit jaar organiseren we voor de tweede keer de kriko-karaoke avond.
Kan je goed zingen, of zing je graag, dan is dit het ideale moment om dit met de wereld mee te
delen! We proberen alle liedjes te voorzien, geen enkele suggestie is te gek! Net als op al onze
andere evenementen voorzien we drankjes en versnaperingen aan democratische prijzen zodat je
niets te kort komt!

Groepsweekend
Om de 2 jaar gaan op Kristus-Koning met alle takken samen op weekend. Nadat de vorige editie in
het water was gevallen door Corona zijn we blij dat we dit jaar terug op groepsweekend kunnen.
Van 18 tot 20 november gaan we op weekend met alle groepen naar het jeugdterrein Zozimus
(Witteweg 30, 3390 Bekkevoort). Het groepsweekend kost 30€ per lid. Dit mag gestort worden op
BE02 7340 1000 3840 met als vermelding groepsweekend en de naam van uw Zo(o)n(en)/dochter(s).
Zoals altijd op groepsweekend voorzien wij een bus naar de weekendplaats, omdat het dit jaar niet
zo ver is zal dezelfde bus twee keer rijden, daarom worden de verschillende takken op een ander
moment verwacht, we spreken af op het Houtemveld.
- De kapoenen en welpen spreken af om 18u30
- De jonggivers, givers en jin spreken af om 20u
We sluiten het groepsweekend af met een brunch waarop jullie allemaal zijn uitgenodigd. De brunch
is gratis, maar vrije giften zijn steeds welkom. De brunch zal van start gaan om 11u. Bij het inschrijven
kan je aangeven met hoeveel je graag zou komen, dat maakt het voor ons iets makkelijker om in te
schatten voor hoeveel mensen we eten moeten voorzien. (Vergeten aan te geven dat je komt naar
de brunch? Dat is geen probleem, we voorzien zeker voldoende, dus je kan gewoon mee aan tafel
schuiven.)
Inschrijven voor groepsweekend kan via volgende link: https://forms.gle/pxRzNtvP3jeJL2d78
(inschrijven kan tot en met 14 November)
Vergeet niet de Individuele steekkaart nog eens na te kijken (of in te vullen). Dit moet digitaal
gebeuren, meer info vind je via: https://www.krikobea.be/info/medische-fiche/

Wat neem je mee op het weekend?
-

-

-

Kids ID (afgeven aan leiding bij aankomst)
Eventuele medicatie (afgeven aan leiding bij aankomst)
Voor Kapoenen, Welpen en Jonggivers
o Overtrek voor matras
o Slaapzak
o (kussen)
Voor Givers en Jin
o Matje/Veldbedje
o Slaapzak
o (kussen)
Tandenborstel/ toiletgrief
Kleren die vuil mogen worden
Warme kleren
Reserve kleren
Regenjas
Zaklamp
Knuffels
Een goed humeur
Snoep, eten, speelgoed, gsm, horloge,… laten we thuis.

Vriendelijke scoutsgroeten,
Lode en Jakob

Kapoenen
Kora
Petro
Nala
Gigi
Toto

kapoenenleiding@krikobea.be
0472/870.846
0470/439.473
0468/346.427
0479/465.504
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

KAPOENEN KAPOENEN!!!!
Ik heb jullie hulp nodig!!
Weten jullie nog die geweldige halloweenfuif van vorige week? Waar iedereen zijn beste danspasjes
liet zien en dat we geweldig veel colaatjes hebben gedronken en chipies hebben gegeten?
Op het einde van het feestje werd een vriendje van ons ontvoerd door een o zo grote boze heks!
Want die heks had een toverdrankje nodig om jong en mooi te blijven. Wat was ze jaloers toen ze
jullie allemaal zag… met de jeugdige haren, die mooie witte melktanden, een gave huid en kleine
zachte handjes en voetjes. Dit deed haar smachten naar haar jeugd en verleidde haar om er een
drankje voor te maken. Daar had ze uiteraard een kindje voor nodig. Een stoutmoedige jongeling met
duivelse danspasjes. Wanneer de nacht alles verduisterde en de kindjes overal vrolijk rondliepen op
het grote Halloween feest ging de heks op jacht. Ze vloog stilletjes op haar bezem door de stille nacht
naar de lachjes van de kinderen toe. Kroop onder de schaduwen van de bomen door en toen er plots
een voetje verscheen… POEF!! Ze greep hem vast! AAAAAHHH riep het kindje dus gooide de heks
een toverspreuk en vloog er vandoor!
We moeten nu allemaal samen op zoek gaan naar ons ongelukkig scoutsvriendje!
Komen jullie zondag allemaal helpen?

Agenda:
Zondag 6/11 en 13/11: gewone vergadering
18/11-20/11: GROEPSWEEKEND! Jullie kunnen jullie allemaal inschrijven via deze link:
https://forms.gle/pxRzNtvP3jeJL2d78 ! Meer info zie algemeen bericht.

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 welpen!
Wow seg! Die halloweenkinderfuif was toch wel echt DE MAX! Jullie kwamen allemaal super leuk
verkleed en ik moet eerlijk toegeven van sommige van jullie had ik toch wel wat bang hoor. De
leiding had achteraf spierpijn van al dat dansen, jullie ook? Gelukkig konden we de zondag even
uitrusten en hopelijk hebben jullie jullie niet te hard moeten vervelen zonder scouts op zondag.
Gelukkig was dat maar voor 1 keer!
De laatste vergadering op zondag hebben we eindelijk de nesten leren kennen. Voor wie ze door al
dat schoolwerk vergeten is, geef ik hier nog eens even een overzichtje:

SNEEUW WIT

GRAS
GROEN

BLIJ GEEL

PIK ZWART

HEMELS BLAUW

VUUR ROOD

NESTLEIDER

LENA

AYLA

WIEBE

LINE

LANDER VDL

NINA VDB

NESTLEIDER

NESSA

JEANNE

JEROOM

LOUIS P

BAS N

GIJS

ESTELLE

IZZIE

STAN

KYRA

KYARA

BAS D

MIEN

ARNAUD

LORE

LUCILLE

ABEL

NORA

EMIEL

JULIA

LOTTE

NINA H

LOUIS M

EVI

ELLEMIE

FLOOR

SEPPE

BEN

ARTHUR

PAULIEN

JULES

CASPER

SAAR

MARCEL

JOLY

FEBE

AERJEN

JEF

FLORIS

LARS

SANDER

Z0Ë

TOR

INTE

ROOS

ZANA

MARIE

BRENNE

Nu staan er nog 2 kei coole vergaderingen op zondag op de planning en dan is het zo ver… ons eerste
weekend en het is niet zo maar een weekend, het is GROEPSWEEKEND!!! Dan gaan we samen met
alle andere takken op weekend, wow seg zo veel volk… Hopelijk komen jullie allemaal mee en zijn wij
de grootste tak van ze allemaal! Inschrijven kan via deze link: https://forms.gle/pxRzNtvP3jeJL2d78.
Meer info zie algemeen bericht.
Tot zondag!

De welpenleiding x
Agenda:
Zondag 6 november: gewone vergadering (maar toch niet zo gewoon) van 14u tot 17u30 op het
rakkersveld
Zondag 13 november: gewone vergadering van 14u tot 17u30 op het rakkersveld
Vrijdag 18 tot zondag 20 november: GROEPSWEEKEND! Jullie kunnen jullie allemaal inschrijven via
deze link: https://forms.gle/pxRzNtvP3jeJL2d78 ! Meer info zie algemeen bericht.

Jonggivers
Kobe Bergmans
Mathias Vanroelen
Janne Van Roosbroeck
Casper Van Espen

jonggiverleiding@krikobea.be
0472/031.561
0472/936.013
0495/616.846
0476/402.631

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

Heyyy jonggivers,
In de vorige Rommelpot heeft helaas niemand Janne gevonden in de foto. Janne had al bewezen dat
ze zich heel goed kan verstoppen maar misschien had Kobe de 9 Janne’s wel iets te goed verstopt.
Tijdens de vergadering had de leiding een paar super coole grote gezelschapsspellen bedacht zoals
levensgrote mikado wat jullie op de foto kunnen zien. Gelukkig hadden sommigen het codewoord uit
de Rommelpot nog heel goed onthouden zodat Pictionary echt heel makkelijk was.

Na de ruiltocht hebben jullie kunnen eten van al het lekkers dat jullie verzameld hadden. En met alle
zeep die jullie gekregen hebben komen jullie hopelijk eindelijk eens fris gewassen naar de
vergaderingen ;).
Volgende week is het Baywatch-vergadering. Dus nu jullie een hele week vakantie hebben kunnen
jullie al goed oefenen op jullie slow motion loopjes in het zand en leren mikken met een reddingsboei.
Groepsweekend komt ook stilaan in zicht, hier gaan we van 18 tot 20 november samen op weekend
met alle takken. JEEEEJJJ! Vergeet jullie dus zeker niet in te schrijven via de link. Dan kunnen we voor
eens en altijd duidelijk maken wat we allemaal al wisten, dat wij de beste tak zijn natuurlijk!
Tot zondag!
De jonggiverleiding
Agenda
Zondag 6/11: Baywatch-vergadering van 14u tot 17u30 op het Rakkersveld
Zondag 13/11: Gewone vergadering van 14u tot 17u30 op het Rakkersveld
Vrijdag 18/11 - zondag 20/11: GROEPSWEEKEND! Jullie kunnen jullie allemaal inschrijven via deze
link: https://forms.gle/pxRzNtvP3jeJL2d78 ! Meer info zie algemeen bericht.

Givers
Willem Reynaerts
Marie Happaerts
Warre De Wel

giverleiding@krikobea.be

0470/345.026
0471/586.050
0497/795.927

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

warre.de.wel@krikobea.be

Joww brave givertjesss

Hopelijk zijn jullie allemaal al wat bekomen van de fantastische fuif van de jin, aka Halloweenfuif. Het
was weer een banger van een fuif. Na zo een fuif en lang opruimen hoort natuurlijk ook een
katervergadering. Deze was zeer leuk. Van uithollen van pompoenen en appels met messen en
handen tot het uithollen van een cake, dan mag en kan allemaal, als het maar eng is
Hopelijk staan deze kunstwerken nu allemaal buiten bij jullie thuis met een kaarsje in, en laat ons ook
hopen dat het niet in brand vliegt zoals Ferre zijn bananenschil.
Maar over kunstwerken gesproken, misschien moeten ni alle pompoenen buiten staan, hoewel
mensen ook wel verschieten van een pompoen in de vorm van een piemel
Naast het uithollen van oranje en gele en rode dingen, waren er ook blauwe hollen XD namelijk die
van de Jos en Hugo, maar gelukkig is het nu vakantie en moeten ze niet op een stoel in de les zitten.
En wat is er nu beter op een katervergadering dan een Antikaterdrankje te brouwen. Een beetje
rodeo met wat up, even oproeren, wat cola en citroensap toevoegen voor de smaak en als kers op de
taart wat koffie erbij, en BANG, de kater is weg!!
Dan ook nog even een applausje voor julliezelf want deze editie van waffelbak was toppppppppp!!!!
Ookal hebben we een klacht gekregen van iemand in Hoegaarden dat de wafels wat zout waren,
hebben we ze nog steeds allemaal verkocht en een dikke pot gemaakt voor een onvergetelijk jaar en
kamp!! Maar liefst 3705 eurieessss in the pocket!!
Goed, ik ga stilaan afronden.
Binnenkort gaan we op groepsweekend, meer info vind je in het algemeen bericht en in de link
hieronder!

Tot zondag!!

AGENDA:
6/11: gewone vergadering op het rakkersveld van 14u tot 17:30
13/11: gewone vergadering op het rakkersveld van 14u tot 17:30
18/11-20/11: GROEPSWEEKEND! Jullie kunnen jullie allemaal inschrijven via deze link:
https://forms.gle/pxRzNtvP3jeJL2d78 ! Meer info zie algemeen bericht.

Jin
Sara Vandeput
Willem Reynders

jinleiding@krikobea.be
0468/202.994
0474/198.806

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

Hallo medelede, Sara &

Allereerst fuck you
uw opdracht suckt.
Some help: er are meerdere tale or deze rommelpot was pas de
part of leve
De les ABS (zoek maar op
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_548954
39.htm#activetab=selectie&fasen=1 ) geeft me de space om
deze rommelpot te creëre.
Deze zaterdag was zeker geslaagd (behalve de zatte losers
waarvoor kraag hemels was.)
Some Facts:
● Sara’s lover trakteert op cola als ge pas de deel waart
de groep als he staf was te scoutsgroep
●

De dartele wordt perfecte
plateprater

●

Met wat charmes lukt free
kaaskrokette score (ze smaakte
:))

Dezer dage zulle we moete wachte vooraleer de foto’s de our
party are op de facebook.

Of course was deze rommelpot al zeer drôle, maar here are
some memes cuz my head wordt het beu.

Tadaaa, me heeft welgeteld 1 uur gewerkt voor deze
rommelpot.
Maar elaba: me geslaagd:

Ps: hoe loopt de bet tusse koolmees & de dartele?
Toedels
Oru x

Agenda
Vrijdag 4 nov: 20u30 voorbereiding activiteit in de schakel
Zondag 6 nov: leiding zijn op zondag + start leefweek
Leefweek tot vrijdag 11 nov om 18u
Zondag 13 nov: activiteit
Vrij 18 - zon 20 nov: GROEPSWEEKEND! Jullie kunnen jullie allemaal inschrijven via
deze link: https://forms.gle/pxRzNtvP3jeJL2d78 ! Meer info zie algemeen bericht.

