
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 6/03/2018 – 20/03/2018, 52ste jaargang, nr. 13 
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 

Groetjes vanuit de leefweek!! 



 

 

Algemeen bericht groepsploeg@krikobea.be 

Sander Medart   0474/217.216   sander.medart@krikobea.be 

Maarten Lambeets   0471/377.604  maarten.lambeets@krikobea.be 

Willem Reynders   0474/198.806  Willem.reynders@krikobea.be 

Arne Maja    0470/505.878  arne.maja@krikobea.be  

 

Hallo! 

 

Maart beloofd een drukke maand te worden! Zo kan u lekker komen eten op onze restaurantdagen. 

Bovenop het lekkere eten geeft u ons een duwtje in de rug voor het aankopen van nieuw 

spelmateriaal. Vergeet dus zeker niet te reserveren via resto@krikobea.be! 

Daarnaast kan u ook gaan quizzen op de rakkersveld quiz (voorheen de Kriko-Bea quiz). Deze quiz 

wordt georganiseerd door oud-leiding. 

En tenslotte presenteren wij u met trots binnenkort ons tweejaarlijks groepsfeest waarvoor 

afgelopen weken al hard voor gewerkt is! Hou i.v.m. het groepsfeest ook zeker de rommelpot in de 

gaten. Hierin zal nog extra informatie komen voor elke tak apart! 

Vrijdag 23 maart gaan we hiervoor volop oefenen in de kruisboog zelf. Daarom is het belangrijk dat je 

aanwezig bent. Elke tak oefent op een ander moment: 

17:30-18:30 Kapoenen 

18:30-19:30 Welpen 

19:30-20:30 Jonggivers 

20:30-21:30 Givers  

17:30-22:30 Hoofdrollen 

Zaterdag 24 maart spreken we met de hele scouts (alle takken dus) af om 9u30 aan de kruisboog. Zo 

kunnen we de hele dag oefenen. ’s Middags en s’ avonds voorzien wij eten voor de kinderen.  

Hieronder extra informatie, alle evenementen kan u ook terugvinden op Facebook. Als u vragen 

heeft kan u ons steeds contacteren. 

 

Inschrijven kan via: quiz@krikobea.be, vermeld een leuke quiznaam bij inschrijving. 
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Inschrijven via resto@krikobea.be, vermeld naam, wat je wenst te eten en het aantal personen. 

Menu: gratis soep 

Steak (peperroom/Champignon/Natuur) voor 15 euro 

 Vol au vent (groot/klein) voor 10/8 euro 

 Vegetarische spaghetti (groot/klein) voor 10/8 euro 

 Kindermenu voor 8 euro 

 Dessert (ijs) en koffie ook verkrijgbaar 

  

Tickets vanaf vrijdag 9 maart beschikbaar bij de leiding. 

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. 

 

Vriendelijke scoutsgroeten! 

De groepsploeg 
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 Kapoenen   kapoenenleiding@krikobea.be 

 
Sigrid Lenaerts   0470/527.003 sigrid.lenaerts@krikobea.be 

Charlotte Leonard   0470/051.914 leonard_charlotte@hotmail.com 

Tom Reynaerts    0498/034.256 tom.reynaerts@krikobea.be 

Jonas Verstraeten   0477/097.762 jonas.verstraeten@krikobea.be 

Rik Vanhemelryck   0487/304.557 rik.vanhemelryck@krikobea.be  

Alexander De Klerck   0478/745.686 Alexander.deklerck@krikobea.be 

 

Hallo gekke kapoenen!  

Vorige vergadering hebben jullie allemaal bewezen dat jullie echte podiumbeesten zijn. Hoe dat jullie 

stonden te shaken, heb ik nog niet vaak gezien, ZO EEN GOEDE DANSERS! Ik ben er van overtuigd dat 

jullie mama’s en papa’s, oma’s en opa’s, broers en zussen, nichten en neven, vrienden en 

vriendinnen, katten en honden… grote ogen gaan trekken als jullie op het podium verschijnen op het 

groepsfeest.  

 

En de grote dag komt steeds wat dichter bij, op 24 maart ( dus minder dan 20 keer slapen) is het 

zover. Dan mogen jullie tonen wat voor een supersterren er in jullie schuilen. Maar voordat we alles 

kunnen geven, moet er natuurlijk nog een beetje geoefend worden. Volgende vergaderingen zullen 

we nog een keer het dansje overlopen. We gaan ook al een keer op voorhand op het grote podium 

oefenen. Jullie worden verwacht op vrijdag 23 maart van 17:30 tot 18:30 in de stadschouwburg in 

Tienen. Op de dag zelf wordt er gerepeteerd van 9:30 in de ochtend. Er wordt middageten en 

vieruurtje voorzien, net zoals een activiteit voor tussen het oefenen door. Na het groepsfeest ( start 

19:30) mogen jullie acteurs en actrices weer mee naar huis. 

Om een klein overzichtje te hebben van wie allemaal zal meedoen aan de show, mogen jullie een 

mailtje sturen naar de leiding.  

PS: op boerenweekend waren jullie allemaal prachtige boeren en boerinnen, deze verkleedkleren 

zouden ook van pas komen tijdens het toneel. Indien je nog een leuke boeren-outfit hebt ( botten, 

overal, klakske, geruite hemd…) mag je dit ook vermelden in de mail. Hiermee besparen we de 

kostuum mama’s een hoop werk! PPS: deze kostuums mogen vrijdag meegegeven worden in een 

zakje met daarop naam + achternaam + ook op elk kledingstuk. 

Ziezo, dit was de rommelpot weer voor deze week. Ohja voor ik het vergeet, vorige week zijn wij 

allemaal ( soms zelfs letterlijk) achterover gevallen wat een (chineese)-voetbal-talenten er tussen de 

kapoenen zitten. Kapoenen aan de top!  

KUSJES VAN  

De kapoenenleiding 

AGENDA: 

11 maart: gewone vergadering, met ongewone leiding en leden 

18 maart: ongewone vergadering met nog ongewonere leiding en leden 

24 maart: GROEPSFEEST! Zie info hierboven. BOODSCHAP AAN ALLE OUDERS: ZEKER KOMEN, HET 

WORDT EEN FANTASTISCHE VOORSTELLING  

25 maart: rust dag, geen scouts. Ook echte supersterren verdienen een dagje vrij 
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Welpen   welpenleiding@krikobea.be 

Shere Khan   0470/505.878 arne.maja@krikobea.be  

Marala    0471/435.843 lara.jonniaux@krikobea.be  

Baloe    0471/340.261 Kalina.parthoens@krikobea.be 

Rikki-tikki-tavi   0478/196.611 nele.medart@krikobea.be  

Raksha    0488/870.654 nele.vanderleyden@krikobea.be 

Akela    0493/657.773 cis.vanroosbroeck@krikobea.be  

 

Beste welpen 

 

Na een ongelooflijke rugbymatch tegen die grote Givers. Zagen we helemaal zwart door de modder. 

Wat helaas onze mama’s niet zo leuk gevonden zullen hebben… Maar daar heeft Shere Khan wijze 

woorden voor: Als een welp zwart naar huis gaat, heeft hij/zij net de leukste vergadering van het jaar 

achter de rug! 

 

Natuurlijk zijn wij gewonnen van de Givers, dat allemaal dankzij onze coole Kungfu dans voor de 

match. En ja oké, de Jonggivers hadden ook wel een klein beetje geholpen. Een dikke proficiat van 

jullie leiding. Zelfs Shere Khan is nu mega trots op de welpen! Daarom heeft hij besloten dit jaar geen 

welpen op te eten.   

 

Volgende week gaan we verder met het oefenen van onze dans voor het groepsfeest. Het is 

belangrijk dat jullie allemaal komen zodat we veel kunnen oefenen! Zeker voor diegene die een rol in 

het groepsfeest hebben!! 

 

Binnen 2 weken gaan onze restaurantdagen door. Hierdoor is het spijtig genoeg geen vergadering op 

zondag. Wat jullie natuurlijk wel kunnen doen, is lekker komen eten! Dus zeg maar snel tegen je 

mama’s en papa’s dat je zin hebt in een lekkere kindermenu van de scouts!!!!! Inschrijven kan via 

resto@krikobea.be, meer info kan  je terug vinden in het algemeen bericht of op de Facebookpagina! 

 

Nog een weekje later is het zo ver! Het moment waarvoor we zo hard voor oefenen. Op 24 maart 

gaat het groepsfeest door. 

Op vrijdag 23 maart is er een repetitie voor ons in de grote zaal van de stadschouwburg! Deze 

repetitie gaat voor de welpen door van 18u30 tot 19u30. Dit is de eerste keer dat we in de zaal 

kunnen oefenen.  

Zaterdag 24 maart spreken we om 9u30 af aan de stadschouwburg. Zo kunnen we heel de dag nog 

goed oefenen. ’s Middags en ’s avonds voorzien wij lekker eten voor jullie. 

WAT MOET JE AANDOEN ALS WELP: 

De welpen (zonder rol) spelen ninja’s en monniken. Aan de ninjawelpen vragen wij om zwarte kleren 

en eventueel een bivakmuts (niet gaan kopen als je dit niet hebt) mee te nemen om als kostuum te 

gebruiken. Aan de monnikwelpen vragen we om bruine kleren mee te nemen als kostuum. De 

welpen met een gesproken rol krijgen een kostuum van de kostuummama’s. 

Heeft u nog vragen hierover? Contacteer ons dan gerust. 
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AGENDA: 

11 maart: gewone vergadering 

18 maart: geen vergadering, restaurantdagen. Vergeet niet in te schrijven 😉 

23 maart: van 18u30 tot 19u30 oefenen voor het groepsfeest. Aan de kruisboog 

24 maart: groepsfeest,  om 9u30 aan de kruisboog en dan heel de dag goed oefenen (en spelletjes 

spelen) om ’s avonds onze ouders een mooi toneelstuk te presenteren. 

  



 

 

Jonggivers   jonggiverleiding@krikobea.be 

Milan Vandeput   0468/283.402 milan.vandeput@krikobea.be  

Emma Reynders   0477/322.314 emma.reynders@krikobea.be  

Lode Reynders    0470/439.473 lode.reynders@krikobea.be 

Rob Vandecruys   0483/190.986 rob.vandecruys@krikobea.be 

Elijas Van Hemelryck   0491/930.909 elijas.vanhemelryck@krikobea.be 

Willem Reynaerts   0470/345.026 willem.reynaerts@krikobea.be  

 

Hey liefste schatjes, 

Lang geleden dat jullie nog een rommelpotje van mij kregen, rarara wie ben ik??? Maar dus 

voor het lange gemis dat jullie hebben moeten doorstaan zal ik jullie weer verblijden met 

mijn leuke tekstjes! 😉 Eerst en vooral hoe leuk was afgelopen activiteit? Echt waar! MEGA 

LEUK!!! Zou echt stom zijn geweest als je daar niet bij was… lekker in de modder ploeteren, 

zoeken wie de moord heeft gepleegd en waarom, zo spannend allemaal, WOW! 

Ik zou jullie ook nog een paar dingetjes willen vertellen, dingetjes die ik nog tegen niemand 

heb gezegd… Jaja jullie zijn de eerste die het gaan horen! Zelf mijn medeleiding weet er nog 

niks van! En zelf mijn mama niet!!! Dus het eerste wat ik wil zeggen is… ik heb me pijn 

gedaan… ja ja lach maar, maar het deed echt mega veel pijn! Ik zal jullie ook zeggen hoe het 

komt. Het begon allemaal met dat ik naar buiten moest gaan om de kippen eten te geven. 

Het was buiten echt mega koud (zoals afgelopen week) het was ongeveer -10°C. Ik deed dus 

een dikke jas aan en mijn winter schoenen. Ook niet te vergeten mijn handschoenen. Die ik 

dan uit heb gedaan om kippen eten te pakken en dan ben vergeten terug aan te doen… 

slimmerikske dat ik ben… dus ik ging naar de kippen gaf ze eten. So far so good. Maar toen 

gebeurde het. De terugweg was een hel! Zo veel wind tegen… en dan vloog er ineens iets 

door de lucht… het was… het was… EEN VLEIGENDE SPIN… hij vloog recht op men hand en 

beet! Ik sloeg hem meteen weg! Maar ja ik had een spinnenbeet… en amai dat deed pijn.( en 

nu nog altijd eigenlijk, stttt tegen de andere leiding hé, anders ben ik een mietje) 

Het volgende dat ik wil zeggen is: ik ben echt al 17 dagen aan een stuk aan het dansen! Ik 

moet en zal de beste danser zijn van alle jonggivers! WIE MIJ KAN VERSLAAN IN DANSEN 

KRIJGT ECHT EEN CADEAUTJE! Dag in dag uit dans ik! En eerlijk gezegd, ik ben toch wel echt 

goed aan het worden! Begin maar allemaal te oefenen want het groepsfeest is niet meer zo 

ver weg… ZORG TEN EERSTE AL DAT JE HET LIEDJE KENT 😉  

Het laatste dat ik wil zeggen is: ik heb al zin in de restaurantdagen! Altijd zo veel lekker eten 

en dat allemaal voor niks (toch als je komt helpen). Nodig allemaal al je mama’s, papa’s, 

oma’s, opa’s, nokels, tantes, peters, meters, honden, katten, paarden, varkens, broers, 

zussen, overgrootmoeders, neefjes, nichtjes, vriendjes, kennissen, juffen, meesters, 

directeuren, directrices en niet te vergeten ook jullie knuffels uit om te komen eten op de 

restaurantdagen! Hoe meer mensen/dieren/dingen die komen eten (en natuurlijk betalen 

voor te eten) hoe meer geld er is voor leuke dingetjes te doen op kamp 😉  

Maar ik ga jullie nu terug laten, zodat jullie iedereen voor alles kunnen uitnodigen!  

Veel liefs jullie langgemiste rommelpotschrijver, 

Anoniempje x  
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AGENDA 

11 maart: Gewone vergadering 

18 maart: We gaan helpen op de restaurantdag. Jullie worden verwacht vanaf 11:00 tot ongeveer 

14:30. Maar neem zeker een gsm mee, of een telefoonnummer van jullie ouders. Jullie krijgen ook 

middageten 

23 maart: Repetitie voor het groepsfeest, in de Kruisboog! Van 19:30 tot 20:30 

24 maart: De grote dag! We gaan een hele dag repeteren, maar ook spelletjes spelen tussendoor 😉 

  Jullie worden verwacht om 9:30, weer aan CC de Kruisboog. 

  

  



 

Givers      giverleiding@krikobea.be 

 
Willem Reynders   0474/198.806 willem.reynders@hotmail.com 

Veronique Avermaete   0471/076.150 veronique.avermaete@krikobea.be 

Guus Nagels    0494/707.796 guus.nagels@krikobea.be 

Niels Bergmans   0496/715.801 niels.bergmans@krikobea.be 

 

Yo Givertjes, 

Deze maand wordt het een zeer drukke maand. Over 2 weken beginnen we met de restaurantdagen 

en de week erachter is het het groepsfeest. Ook mogen we niet vergeten dat sommigen onder jullie 

ook examens hebben net voor de paasvakantie . Om jullie toch door deze moeilijke periode te 

helpen heb ik een survival guide gemaakt, met deze guide zullen jullie deze maand zeker overleven. 

De survival guide: 

1. Zorg dat er genoeg food in huis is. (hoofdzakelijk snack want deze scoren het hoogste op de 

“survival schaal”) 

2. Heb altijd wat goede excuses klaar voor als iemand je een taak geeft (dat niet te maken heeft 

met de scouts). 

3. Hou je aan de regel van: beter geen slaap dan maar 3h slaap. 

4. Vergeet zeker niet je autodeur te sluiten als je deze verlaat (je wilt niet de volgende dag in 

een vol gesneeuwde auto rijden). 

5. Als jij lijd moeten je vrienden ook lijden. (zorg ervoor dat als het toch te zwaar wordt dat je je 

vrienden met al je problemen lastig valt) want gedeelde last is minder last 

6. En als laatste regel laat je niet doen door de leerkrachten: ga altijd in discussie en zorg dat de 

leerkracht altijd word afgeleid van zijn/haar onderwerp. 

Als je al deze stappen tot een goed eind brengt zal je de maand wel overleven. 

PS: het volgen van deze stappen is enken op eigen risico: bv. Als je je leerkracht zo hard lastigvalt dat 

ze je meer toetsen geeft is dit volledig je eigen fout.  

Groetjes  

De leiding 
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Agenda: 

11 maart 2018: gewone vergadering van 14h tot 17h30. 

17-18 maart 2018: restaurant dagen!! Meer info in het algemeen bericht. 

De givers worden verwacht te helpen op zaterdag. Uren volgen nog op Facebook. 

23 maart 2018: deze vrijdag gaan we oefen voor het groepsfeest van de volgende dag! Jullie worden 

verwacht van 20:30 tot 21:30 in de kruisboog. 

24 maart 2018: groepsfeest!!! Jullie worden zaterdag verwacht van 9h30 (s’ochtends)  tot na het 

optreden in de kruisboog. Middageten wordt voorzien. 

 

  



 

 

Jin     jinleiding@krikobea.be 

 
Femke Parthoens   0471/198.093 femke.parthoens@krikobea.be 

Fien Vandekerchove   0479/935.241 fien.vandekerchove@krikobea.be 

Wout Vandecruys   0483/319.772 wout.vandecruys@krikobea.be 
 

 

Wel wel wel jingang hoe gaat het er weer mee. 

Ik typ dit berichtje voor jullie met mooi uitzicht op een van de beste leiders van onze groep: Jawel 

Wout! Dit feit zal verzekeren dat ik hier een prachtige rommelpot ga neerschrijven.  Aangezien ik 

echt gebrek heb aan inspiratie zeg ik jullie dit: wist je dat Fristi al op de markt is sinds  1955? Nee? Ik 

ook niet...  

Aangezien jullie allemaal mooi de vorige rommelpot hebben gelezen weten jullie ongetwijfeld ook 

het antwoord op mijn raadseltje. De beschreven youtuber was jawel, Pewdiepie! Maar welke 

youtuber past bij deze beschrijving? (deze is trouwens een eigen beschrijving en geen copy pasta bij 

gebrek aan internet!) 

Met zijn vogel verovert deze youtuber momenteel het internet. Zelfs in een maand zonder een 

enkele video geüpload te hebben wist hij een miljoen subscribers voor zich te winnen. Hij wordt door 

sommigen gezien als een echte legend, door anderen als de grootste psychopaat op heel de planeet 

aarde. Als je nog steeds niet weet over wie ik het heb, dan zou je zeker eens een kijkje moeten 

nemen op zijn website waar hij zijn merch verkoopt. De website is zijn naam.com/shop. 

Terwijl ik hier lekker in mijn zeteltje zit sluit ik hierbij mijn prachtig klein tekstje af, ik hoop dat tegen 

de tijd dat jullie dit lezen jullie allemaal nog leven na ons fatale leefweekje. 

Ya boi le youtuber x 

(ps: credits to wout zijn pc, thankssss)  
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