Datum: 19/2/2018 – 6/3/2018, 52ste jaargang, nr. 12
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

Welpen

12 februari

Janne Van Roosbroeck

Givers

16 februari

Fien Van Hemelryck

Givers

22 februari

Uriël Kinnaer

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, mede-krikobeanen
Maart belooft een zeer drukke maand te worden vol interessante en leuke evenementen om allen
naartoe te komen. Al deze evenementen zal u waarschijnlijk ook tegenkomen op de sociale media. U
kan ons altijd een duwtje in de rug geven door deze mee met ons te delen!

9 MAART
Allereerst kan u komen quizzen op de grootste quiz van Tienen op vrijdag 9 maart. Deze gaat door in
de manege. Er zijn momenteel nog enkele tafels vrij. U kan uw team(5 personen) inschrijven via:
quiz@krikobea.be. Vergeet ook geen leuke quizteam naam te bedenken!

17-18 MAART
Dit weekend gaan onze restaurantdagen door. Hierbij proberen wij elk jaar wat centjes te
verzamelen voor onder andere nieuw spelmateriaal. Je kan voor de restaurantdagen inschrijven via :
resto@krikobea.be. Bij inschrijving vermeld je dan wat je graag wil eten. Voor de menu kan je terecht
op het facebookevenement. https://www.facebook.com/events/1229276997217119/

24 MAART
24 maart gaat ons tweejaarlijks toneelstuk door. Hiervoor wordt elk jaar hard gewerkt door
knutselmama’s en -papa’s, leiding en natuurlijk ook alle leden! Dit jaar wordt het verhaal van “Sjakie
in de chocoladefabriek” in een nieuw jasje gegoten. Het belooft een groot spektakel te worden!
Bekijk ook zeker het facebookevenement : https://www.facebook.com/events/1085056784970617/

Joyvalle op kamp
Sinds 1 februari bestaat de mogelijkheid om flapjes van de melkbussen van Joyvalle te verzamelen.
Per 10 flapjes kunnen wij hiervoor 1 melkbus krijgen. Drinkt u thuis Joyvalle? Dan zouden wij het
super vinden als u deze flapjes aan ons kan bezorgen. Alvast bedankt.

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

Dag lieve kapoentjes

Ons boeren en boerinnen weekend was fantastisch leuk!! We hebben lekker onze laarzen,
een dikke jas en handschoenen aangetrokken en zijn dan als kleine varkentjes in het veld
gaan spelen. Wat waren onze kleren vuil!! Maarja daar kunnen echte boeren en boerinnen
wel tegen he? En kapoenen nog des te meer! Hopelijk hebben jullie mama’s en papa’s de
moddervlekken er een beetje uitgekregen zodat jullie binnenkort weer spik en span kunnen
stralen op het groepsfeest.
PS: Voor de kapoentjes die er niet bij waren, geen zorgen, er komt nog een mega Cool
geweldig weekend aan! ;-)
Ook vorige zondag hebben we weer goed kunnen lachen, bijvoorbeeld tijdens CHILLIE
WILLIE. Voor de ouders die nu denken: huh chillie wilie, was da? De bedoeling is om zoveel
zoveel mogelijk Nic Nac koekjes of marshmallows in je mond te steken. Per koekje/snoepje
dat er bij komt moet je CHILLIE WILLIE kunnen zeggen. Iets om te proberen aan de
keukentafel? Scout en Fien waren er alleszins mega goed in! Wat is jullie record?

KUSJES
Van Xebo, Toto, Rikki, Gigi en Zazou

Agenda:
25/02 Gewone ( en plezante) vergadering
4/03

Gewone ( en nog plezantere) vergadering

11/03 Repetitiedag groepsfeest. Ons groepsfeest komt steeds dichterbij. Ook de kapoenen gaan
mee de show stelen op het podium. Op deze dag zouden we de hele kapoenen-act eens willen
doorlopen. Het zou dus heel leuk zijn moest iedereen aanwezig zijn om mee te kunnen oefenen.

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

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

Dag lieve welpjes!

Zoals jullie allemaal wel weten is het dit weekend “BELOFTENWEEKEND”. Dat wil dus zeggen dat alle
1ste en 3de jaars hun dit weekend mogen verwachten aan opdrachten die bewijzen dat zij welpwaardig zijn. We zullen ook wat meer informatie geven over het groepsfeest en alvast een leuk
dansje leren. Het is zou dus heel fijn zijn als jullie er allemaal kunnen bij zijn zodat we dan samen
kunnen schitteren op het podium.

PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•

•
•
•
•

We spreken vrijdag allemaal samen af op de parking van het houtemveld om 19:45.
De ouders die toch liever naar de weekendplaats rijden kunnen een berichtje sturen naar het
nummer 0488/870654 met hierin de namen van de welpen die met hun meerijden. ADRES:
Chiro Nemas, Schoolstraat in Binkom. (einde van de straat)
Op het einde van de avond krijgen de welpen nog iets kleins om te eten (soep of pudding)
maar het is dus wel belangrijk dat ze al hebben gegeten voor ze worden afgezet 😊
De kostprijs van het weekend is 25 euro/welp.
Kids-ID afgeven aan de leiding.
Het weekend eindigt om 12:30, alle ouders kunnen hun welpjes dan komen afhalen op het
bovenstaande adres.

GROEPSFEEST INFORMATIE
•

Het is zeer belangrijk voor alle welpen die meespelen (dansen en rol) op het groepsfeest om
zondag 4 maart aanwezig te zijn.

TOT OP HET WEEKEND XXX De leiding

AGENDA
23-25 februari: WEEKEND, vergeet je KIDS-ID en de 20 euro niet.
4 maart: gewone vergadering van 14 uur tot 17:30 uur.
11 maart: gewone vergadering van 14 uur tot 17:30 uur.

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

Dag allertofste jonggivers!!!!

Eerst en vooral, nog eens een dikke proficiat aan Jorun en Andries voor het geweldige 3 de
jaarsweekend. Wij hebben er echt van genoten. De zaklamp van Gust vond het zelfs zo leuk dat hij
zich in het bos heeft verstopt om daar te blijven, hij is nog steeds niet teruggevonden….
Maar veel tijd om na te genieten is er niet, want er staan nog veel andere dingen te gebeuren dit
scoutsjaar. Onder andere het groepsfeest. Jullie hebben afgelopen zondag al een eerste keer jullie
danstalenten kunnen showen, en er zaten een paar echte Michael Jacksons bij. Als we nu nog het
verschil tussen een demonstratie en een oefening leren, komt het helemaal in orde!
Tijdens de ruiltocht zijn er ook een aantal echte schatten gevonden. Ronan was de gelukkige die het
bord met het kasteel van Kersbeek kon meenemen. Ondertussen is het bord al geveild in het
programma “Rijker dan je denkt” voor maar liefst 500 000 euro!! Proficiat Ronan

AGENDA
Zondag 25 februari: Megacoole vergadering. Van 14:00 tot 17:30
Zondag 4 maart: Gigacoole vergadering, kan dit nog beter?? Van 14:00 tot 17:30
Zondag 11 maart: Gewone coole vergadering. Maar ook een repitie voor het groepsfeest met alle
jonggivers samen. Be there or be not there!! 14:00 tot 17:30
Zaterdag 17 en zondag 18 maart: Restaurantdagen. Meer info wanneer jullie moeten helpen volgt
nog.
Zaterdag 24 maart: Het is zover: Groepsfeest!! Meer info volgt

Givers

giverleiding@krikobea.be

Willem Reynders
Veronique Avermaete
Guus Nagels
Niels Bergmans

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,
Na vorige activiteit hebben jullie geen wc - papier meer en zullen jullie het zonder moeten doen...
HAHAHA dus als ge nu naar de wc gaat zal je zelf papier moeten meebrengen!

Je weet pas wat je mist
als het er niet meer is
Wc - papier bijvoorbeeld ;)

Zoals jullie al weten gaan jullie je beste moves boven moeten halen...
Want:
1 Het is een geweldig lied waar jullie op dansen!
2 Jullie moeten uitblinken als de best dansende tak! Cause we're awesome!
Maaaaar voor jullie deze dans gaan leren moeten we eerst nog repeteren...
WOOOHOOOO!!!!
Agenda:
25 februari 2018: gewone vergadering
4 maart 2018: gewone vergadering
11 maart 2018: gewone vergadering
Extra: 9 maart 2018: kriko quiz

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

eyo jingang what's poppin',
Ik schrijf deze rommelpot met water in de oogjes en boterhammekes in de mond op een schooldag
om 7u 20 en dat allemaal speciaal om jullie te kunnen entertainen, is dat niet mooi! Hoe is het daar
eigenlijk op de scouts? Leeft Jakob nog? Is Yolex nog eens komen opdagen?
Aangezien Ans (blijkbaar) elke week iets met een tekstje deed, start ik hierbij een nieuwe 'serie':
Raad de youtuber. Ik zal een deeltje van een youtuber zijn wiki pagina halen en jullie moeten wie het
is. Het antwoord zie je uiteraard in de volgende rommelpot!
Felix Arvid Ulf Kjellberg (Göteborg, 24 oktober 1989), beter bekend onder zijn alias ... , is
een Zweeds commentator op YouTube. In januari 2018 had hij met meer dan 60 miljoen abonnees het
YouTube-kanaal met de meeste abonnees ooit. Zijn video's zijn vooral Let's Play-filmpjes waarin
hij videospellen speelt en becommentarieert.
Deze was simpel... volgende week wat moeilijker ;)
Maar bon, allemaal komen deze zondag het schijnt weer een spetterende vergadering te worden!
ps: het antwoord is niet yolex vidz

AGENDA:
25 februari: gewone vergadering
4-9 februari: LEEFWEEK!!

