Datum: 5/2/2018 – 19/2/2018, 52ste jaargang, nr. 11
Verschijnt 2 maal per maand
(maar niet in juli en augustus)

VZW scouts Kriko-Bea Tienen
Torsinweg 12, 3300 Tienen
Ondernemingsnummer 0828.38.314
P308952

Activiteitenkalender
9 maart om 20u

Rakkersveld Quiz

@Manege
17-18 maart

Restaurantdagen

@Rakkersveld
24 maart om 20u

Groepsfeest @CC De Kruisboog

22 april vanaf 13u

Stamdropping

20 mei

Laatste vergadering

1-8 juli

Kapoenen- en welpenkamp

14-26 juli

Jonggiverkamp

1-14 juli

Giverkamp

Verjaardagen
1 februari

Lune Spapen

Kapoenen

4 februari

Anneleen De Klerck

Givers

8 februari

Daniël Van Hemelryck

Welpen

10 februari

Axelle Defrancq

12 februari

Janne Van Roosbroeck

16 februari

Fien Van Hemelryck

22 februari

Uriël Kinnaer

Welpen
Givers
Givers
Givers

Algemeen bericht

groepsploeg@krikobea.be

Sander Medart
Maarten Lambeets
Willem Reynders
Arne Maja

sander.medart@krikobea.be
maarten.lambeets@krikobea.be
Willem.reynders@krikobea.be
arne.maja@krikobea.be

0474/217.216
0471/377.604
0474/198.806
0470/505.878

Beste ouders

Onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie zit er weer op! Bedankt aan iedereen die langsgekomen is en
hopelijk tot volgend jaar. Geraakte u er niet? Geen nood, volgend jaar is er weer een editie! 😉
Daarnaast zijn, na een lange maand, eindelijk de examens van de leiding gedaan! Wij zullen allen dus
terug elke zondag aanwezig zijn voor een namiddag vol spel en plezier!

Rakkersveld Quiz 9 maart 2018
Beste quiz van Tienen! Deze gaat door in de manege. Meer info kan je vinden op:
https://www.facebook.com/events/828390990664170/

Restaurantdagen Kriko-Bea 17-18 maart 2018
Dit weekend tonen haalt de scouts zijn beste kookkunsten naar boven om iedereen te verrassen met
onze culinaire hoogstandjes. Hierdoor kunnen we onze kas wat spijzen voor de aankoop van nieuw
materiaal. Wij zoeken ieder jaar steeds mama’s en papa’s die ons graag een handje willen helpen in
de keuken, of voor het uitdenken van nieuwe superlekkere ideeën. Bent u geïnteresseerd? Dan kan u
ons altijd mailen. Meer info over de menu volgt in komende rommelpotten.

Groepsfeest 24 maart 2018
Elke 2 jaar toont Kriko-Bea het beste van zichzelf op het podium. Het thema van ons toneelstuk mag
ik nog niet verklappen maar ik kan alvast zeggen dat het een spektakel wordt vol humor, verborgen
boodschappen en een magnifiek plot! Hou deze datum alvast vrij!

Vriendelijke scoutsgroeten,
De groepsploeg

Kapoenen
Sigrid Lenaerts
Charlotte Leonard
Tom Reynaerts
Jonas Verstraeten
Rik Vanhemelryck
Alexander De Klerck

kapoenenleiding@krikobea.be
0470/527.003 sigrid.lenaerts@krikobea.be
0470/051.914 leonard_charlotte@hotmail.com
0498/034.256 tom.reynaerts@krikobea.be
0477/097.762 jonas.verstraeten@krikobea.be
0487/304.557 rik.vanhemelryck@krikobea.be
0478/745.686 Alexander.deklerck@krikobea.be

Hélaba, mijn koddige kapoentjes!!

Ik hoop dat jullie vorige week een leuke vergadering gehad hebben want ik was er jammer genoeg
niet bij, ze hebben mijn wijsheidstanden getrokken … BBRRRRRRR !!!!

Ik dacht te vragen hoe het geweest was zo alleen met Petro en Asjra, en of jullie leuke spelletjes hebben
gespeeld en,...... oooohhh wat was het 4-uurtje ….. ?
Maar ik denk dat jullie wel genoeg vragen hebben moeten beantwoorden tijdens de kauwgomquiz,

Maar zal ik jullie nu eens iets vertellen mijn kleine vriendjes!!!

Volgend weekend doen wij een boeren en boerinnen weekend!

Trek jullie laarzen al maar aan , haal je dikke wolle wintertrui maar naar boven en laat eens
zien wie hier DE BOER IS VAN OPT LAND .

Frank van het weer heeft mij wel gezegd dat het héél koud kan worden en misschien ook gaat regenen dus
neem zeker extra warme kleren en je jas mee.

En voor de rest het gebruikelijke.

-

MATJE
SLAAPZAK
ZAKLAMP
KUSSEN/ KNUFFELS
ONDERBROEKEN/ KOUSEN (RESERVE)
T-SHIRTS LANG/ KORT
BROEKEN LANG/ KORT
PULL
JAS
MUTS/ SJAAL/ HANDSCHOENEN
JE GOED HUMEUR

- TOILETZAK
-

TANDENBORSTEL
TANDPASTA
WASHANDJE
HANDDOEKJE
ZEEP
BEKERTJE

Ik weet al hoe ik mij ga verkleden hoor !! maar ik ga nog niks verklappen!!

PRAKRISCHE INFO

Vrijdagavond komen we samen op het Houtemveld als echte boeren om 19 uur , zondag mogen jullie om
11 uur jullie vuile varkentjes kom ophalen.

Het weekend kost 25 euro, maar dat zal hij waard zijn!!! Deze mag je op het begin van het weekend aan
een van de leiders geven.

Gelieve ook in te schrijven door te mailen naar kapoenenleiding@krikobea.be Vermeld hierin ook als je
rechtsreeks gaat en we dus niet op je moeten wachten aan het Houtemveld.

EEN DIKKE KNUFFEL

EN KUS

Agenda
09/02-11/02

BOEREN en BOERINNEN WEEKEND

14/02

Gewone vergadering

Ander data’s
Restaurantdagen: zaterdag 17/03 – zondag 18/03
Groepsfeest: zaterdag 24/03
3de weekend: vrijdag 27/04 – zondag 29/04
Laatste vergadering: zondag 27/06

ZAZOE

Welpen
Shere Khan
Marala
Baloe
Rikki-tikki-tavi
Raksha
Akela

welpenleiding@krikobea.be
0470/505.878 arne.maja@krikobea.be
0471/435.843 lara.jonniaux@krikobea.be
0471/340.261 Kalina.parthoens@krikobea.be
0478/196.611 nele.medart@krikobea.be
0488/870.654 nele.vanderleyden@krikobea.be
0493/657.773 cis.vanroosbroeck@krikobea.be

Hallo welpjes!
Zijn jullie handen en oren al opgewarmd van zondag? Want zelfs de vurige
uitdagingen die jullie elkaar gaven tijdes het ladderspel konden de ijzige wind
niet tegenhouden. Al liet onze winnares Gitte V. haar door niets of niemand
tegenhouden! Maar van urenlang ravotten op het Rakkersveld, warmden we
wel een beetje op. En ons gezellig lokaal is ook altijd open om ons daar te
amuseren. ;)

We hebben nog een toffe activiteit om in de agenda’s te noteren, namelijk het
tweede welpenweekend! Dit gaat door van vrijdagavond 23 februari tot zondag
25 februari. De specifieke informatie (waar en wanneer) komt in de volgende
Rommelpot. :)

AGENDA
18 februari: gewone vergadering op het Rakkersveld
23 tot 25 februari: weekend

Jonggivers
Milan Vandeput
Emma Reynders
Lode Reynders
Rob Vandecruys
Elijas Van Hemelryck
Willem Reynaerts

jonggiverleiding@krikobea.be
0468/283.402 milan.vandeput@krikobea.be
0477/322.314 emma.reynders@krikobea.be
0470/439.473 lode.reynders@krikobea.be
0483/190.986 rob.vandecruys@krikobea.be
0491/930.909 elijas.vanhemelryck@krikobea.be
0470/345.026 willem.reynaerts@krikobea.be

Hallo jonggivers!
Dit is mijn eerste rommelpot van 2018 en ook eigenlijk mijn eerste rommelpot van het scoutsjaar. O la
la, spannend! Wat gaat het hieronder volgen?! Bij mij geen gebabbel over wat we afgelopen week
gedaan hebben en ook geen photoshop, helaas heb ik hiervoor niet de kwaliteiten.
Daarom heet ik jullie van harte welkom op het Wikipedia-spel. De winnaar, die als eerste het juiste
codewoord in mijn oor kan fluisteren bij aanvang van het derdejaarsweekend, krijgt een bon van -10
keer pompen. Aangezien Andries en Jorun leiding zullen zijn, kan deze bon zeer handig zijn, want
afzien zullen we! (P.S.: ik sta niet garant als de bonnen niet geldig zijn bij de derdejaarsleiding)
Dus om het codewoord te vinden moet je surfen naar www.wikipedia.be en om het niet te moeilijk
te maken: neem de Wikipedia in het Nederlands. !!!Belangrijk: blijf altijd op Wikipedia surfen! Veel
succes en let’s go!
 Zoek de naam van de leiding die dit bericht geschreven heeft op Wikipedia. Neem de zesde
blauwe optie, deze heeft iets te maken met aardrijkskunde. Ga naar deze Wikipedia-pagina.
 Zoek op deze pagina het volgende woord: 16, 12, 1, 1, 20, 19, 5, 14, waarbij a = 1, b = 2. Ga naar
deze Wikipedia-pagina.
 Zoek op deze pagina het zesde woord dat begint met een hoofdletter (de titel van de pagina telt
niet mee). Ga naar deze Wikipedia-pagina.
 Zoek op deze pagina 2 tekeningen die heel hard op elkaar gelijken. Klik op het derde blauwe
woord onder de eerste tekening, ga naar deze Wikipedia-pagina.
 Zoek de stad met 6.211 inwoners in 1846, 63.508 in 1900 en 123.671 in 1947. Ga naar de
Wikipedia-pagina van deze stad.
 Klik op deze pagina op de eerste afkorting die je tegenkomt (het is een afkorting met
hoofdletters). Ga naar de Wikipedia-pagina van deze afkorting.
 Zoek op deze pagina het volgende woord:  •  / • /  /  • / • /  . Ga naar deze Wikipediapagina.
 Zoek op deze Wikipedia-pagina de eerste doorverwijslink naar een andere Wikipedia-pagina (tip
het is een lijst). De doorverwijslink staat aangegeven met een >. Ga naar deze Wikipedia-pagina.
 Zoek op deze Wikipedia-pagina naar de categorie die met K begint. Kies het woord waar een
etenswaar in voorkomt: dit is het codewoord!

Proficiat aan allen die het codewoord gevonden hebben. Moge de snelste het woord in het oor van de
juiste leiding fluisteren en zo een bon van -10 keer pompen winnen. Denk eraan om het codewoord
tegen de juiste leiding anders pech!
Proficiat aan allen die het codewoord nog niet gevonden hebben. Veel succes bij een tweede, derde,
… poging!
Vele groeten van de (eindelijk voltallige) 6!
AGENDA:
Vrijdag 9/02 tot zondag 11/02: DERDEJAARSWEEKEND!!! We verzamelen om 19u aan het
Houtemveld, vandaaruit carpoolen we samen naar de weekendplaats in Herent, adres: Kouterstraat
92 bis, 3020 Herent. Als je rechtstreeks gaat, verwachten we je om 20 u op de weekendplaats.
Het weekend eindigt zondag om 12u. Het weekend kost 25 euro. Inschrijven door te mailen naar
jonggiverleiding@krikobea.be. Gelieve te vermelden in de mail indien je rechtstreeks gaat, vegetariër
bent of andere noden. Zeker meebrengen: identiteitskaart, slaapzak, matje, tandenborstel en veel
goesting!
Zondag 18/02/2018: gewone vergadering op het Rakkersveld van 14u tot 17u30.
Zondag 25/02/2018: gewone vergadering op het Rakkersveld van 14u tot 17u30.
Zondag 4/03/2018: gewone vergadering op het Rakkersveld van 14u tot 17u30.

Givers
Willem Reynders
Veronique Avermaete
Guus Nagels
Niels Bergmans

giverleiding@krikobea.be
0474/198.806 willem.reynders@hotmail.com
0471/076.150 veronique.avermaete@krikobea.be
0494/707.796 guus.nagels@krikobea.be
0496/715.801 niels.bergmans@krikobea.be

Dag beste givertjes
Hier komt weer eens jullie 2-wekelijkse scoutslectuur eraan. Januari is alweer achter ons en er komt
een mooie maand februari aan.

Wat jullie waarschijnlijk nog niet wisten is dat de maand februari veel meer te bieden heeft dan de
andere 11 maanden:

•

Februari telt dit jaar maar 28 dagen, maar om de vier jaar telt februari 29 dagen, tijdens een
zogenaamd schrikkeljaar.

•

De maand februari begint altijd op dezelfde dag als maart en november, behalve tijdens een
schrikkeljaar. Met andere woorden, 1 maart en 1 november beginnen dit jaar ook op een
donderdag.

•

De Angelsaksen noemden februari ‘Solmonath’, wat stond voor ‘maand van de taart’. Dus feel
free om taart mee naar de scouts te brengen!!

•

Het is wetenschappelijk bewezen dat tijdens de maand februari het minst aantal verhuizingen
en echtscheidingen plaatshebben. Dit is zeker te danken aan Valentijn om 14 februari. Vergeet
alvast je vriendje/vriendinnetje geen cadeautje te geven.

•

Een weerspreuk die elk jaar uitkomt: ‘Is februari nat en koel, dan is juli dikwijls heet en zwoel.’
Laat het dus nog maar eventjes koud zijn want dan wordt het zeer mooi weer op scoutskamp.

Nog één laatste ding. Hoe veel a’s staan er in dit bericht??

GrOeTjEs De GiVeRs
Agenda
11 februari: gewone vergadering
18 februari: gewone vergadering

Restaurantdagen: 17-18 maart 2018
Groepsfeest: 24 maart 2018

Jin
Femke Parthoens
Fien Vandekerchove
Wout Vandecruys

jinleiding@krikobea.be
0471/198.093 femke.parthoens@krikobea.be
0479/935.241 fien.vandekerchove@krikobea.be
0483/319.772 wout.vandecruys@krikobea.be

Jow jinners!!
Zoals beloofd is hier het vervolg van het verhaal van vorige week. Ja, ja ik weet dat we geen
vervangleiding meer moeten zijn deze volgende weken en daarom ook geen verhaaltjes meer
moeten lezen op het niveau van de andere takken, maar ik wou dit verhaal toch nog afmaken. Een
zeker iemand heeft mij ingelicht dat dit niet zomaar een verhaal is, nee nee, dit is het verhaal dat
onze PO leerkracht, Meneer Vandecan (echt een topleraar(!) ), aan al zijn klassen voorlas om dan als
opdracht te geven dat wij, leerlingen, het gevoel dat bij ons werd opgewekt moesten tekenen. Dus
daarom wil ik even nog Meneer Vandecan bedanken want zonder hem had dit verhaal niet echt een
meerwaarde gehad. Dankuwel.
Het is geen ei
... ‘Grom eens vervaarlijk,’ zeg ik terwijl ik mijn oor bij het ei houd.
‘Ghhhghhh ghhhghhh,’ klinkt het. ‘Ghhh.’
‘Haha, dat lijkt niet eens op een beer,’ roept een lieveheersbeestje dat naderbij gekropen is en zich
met ons gesprek wil bemoeien.
‘Wat zei je?’ vraagt het ei.
In een reflex duw ik het lieveheersbeestje onder het zand. In de angst dat hij alles zal verpesten. Van
ver beneden mompelt hij zacht: ‘mwou mwoe.’
‘Ja,’ zeg ik, ‘je moet haast wel een beer zijn. En als jij een beer bent, dan heb je niks te vrezen, dan
vrezen anderen jou! Dan ben je groot en sterk en niemand kan je iets maken.’
Weer is het even stil en na een tijdje hoor ik met een zacht stemmetje: ‘Echt waar?’
‘Natuurlijk!’ bevestig ik.
‘Nou goed, dan kom ik nu uit. Oké?’
‘Kom uit en geniet van het leven!’ roep ik, terwijl ik spring van opwinding.
Met een vrolijke kraak breekt de schaal open, maar niks van wat er uit het ei komt lijkt ook maar in
iets op een beer. Logisch. Nog voor hij goed en wel kan beseffen dat hij een schildpadje is, wordt hij
gegrepen door een zeemeeuw.
Ik ben sterker dan de meeuw, maar zit verstijfd in het zand en doe niks om mijn nieuw verworven
vriendje te redden.
Het is de natuur, flitst het door mijn hoofd. Ik voel me een sukkel maar laat niks merken.
‘Dag meeuw,’ zeg ik.
‘Dag meneer,’ zegt de meeuw en vliegt weer weg.
In lichte shock blijf ik achter. Het lieveheersbeestje dat inmiddels weer naar boven is gekropen
spuugt wat zand uit zijn mond en kijkt de meeuw na.
‘Tja, je had hem beter in het ei kunnen laten zitten, jongen,’ zegt hij op een toontje dat mij niet
bevalt.
Met mijn duim duw ik hem weer terug in het zand, ietsje dieper dan daarvoor.
The end.
Onze jinagenda mogen we ook zeker niet vergeten:
11 februari

Ik denk dat we in de vakantie nog steeds vergaderen van 2u tot 5u30?

18 februari

Sowieso hier een super, mega, coole vergadering die is voorbereid door onze
topleiding

