
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 2/04/2018 – 16/02/2018, 52ste jaargang, nr. 16 
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 



 

 

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! 

Wij hopen dat jullie allemaal genoten hebben van het lekkere eten op onze restaurantdagen en het 

groepsfeest vorige maand! Bij deze willen wij graag iedereen die ons geholpen heeft met dit allemaal 

klaar te spelen nog eens extra bedanken! Als er ouders geïnteresseerd zijn om volgend jaar mee te 

helpen, kan je altijd de leiding aanspreken! Voor de maand april bieden wij onderstaande activiteiten 

aan: 

 

STAMDROPPING 2018 (22 APRIL) 

Uitzonderlijk gaat de jaarlijkse stamdropping door op een zondag namiddag aangezien het de 20ste 

editie is. Je kan kiezen uit drie wandelingen (7 km, 12 km en 17 km). ’s Avonds wordt er eten voorzien 

voor de deelnemers.  

Meer info kan u vinden op het Facebookevenement: 

https://www.facebook.com/events/529091590823746/ 

 

Weekend der Krikobeanen (27/29 APRIL) 

Het weekend van 27 tot 29 april gaat het weekend der krikobeanen door. Dit is een weekend 

georganiseerd door oud scouts. Ze voorzien vele activiteiten waaraan u kan deelnemen. Het 

weekend gaat door in de Kluis (niet zo ver van huis). Bent u geïnteresseerd? Dan kan u meer info 

vinden op hun Facebookevenement: https://www.facebook.com/events/908490069319377/ 

De welpentak gaat hier ook aanwezig zijn!! 

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 en een vrolijk Pasen! 

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 lieve kapoenen !!  

Eerst en vooral moeten wij iets belangrijk vertellen: jullie hebben tijdens het groepsfeest, 

dat allemaal super mega kei zot neig goed gedaan!!!! Ik denk dat zowel wij, als alle mama’s 

en papa’s heel fier zijn op jullie. Jullie hebben die dat het beste van jullie zelf gegeven, heel 

mooi gedanst en hopelijk ook herinneringen gemaakt die jullie nog lang mogen bij blijven. ( 

traantje wegpinken mag) 

Nu is het tijd om uitgebreid te genieten van een verdiende 2 weken vakantie. Heeft de 

paashaas bij jullie ook al eitjes gebracht? Mijn buik doet alvast pijn van zoo veeeeel 

chocolade te eten!!!  

De vakantie is ook de perfecte periode om eens een uitstapje te maken of zelfs op vakantie 

te gaan. Daarom zullen wij jullie ook 2 weekends vrij geven op de scouts. MAAR het laatste 

weekend staan wij ( hopelijk jullie ook) weer paraat voor een grote dosis plezier!  

Voor de kapoentjes die zich toch zouden vervelen:  de tekening op deze en de volgende 

pagina kunnen jullie inkleuren en meebrengen naar de scouts zodat we onze lokalen wat 

kleurrijker kunnen maken! Veel plezier ermee  

 

 

AGENDA :  

8/4/2018: PAASVAKANTIE  geen vergadering.  

15/4/2018: Vergadering van 14.00 – 17:30 u  

22/4/2018: vergadering van 14.00 – 17:30 u 

27-29/4/2018: WEEKEND, meer info volgt  
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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  

 

Dag welpjes  

Eerst en vooral willen wij dit even zeggen: PROFICIAT aan alle welpen! De leiding is heel trots op jullie 

dans- en acteerkunsten van vorige week op het groepsfeest! Wie had ooit gedacht dat ninja’s en 

monniken zo goed konden dansen?!  

Na dit groepsfeest hebben jullie wel eventjes rust verdiend… Eindelijk paasvakantie! Jullie gaan ons 

spijtig genoeg 2 weken moeten missen… Maaaarrr niet getreurd want na de paasvakantie staan ons 

nog enkele supercoole activiteiten te wachten:  

1) Achterstevoren vergadering 

Wat wilt dit zeggen? De hele vergadering gebeurt ACHTERSTEVOREN. De tijd, de spelletjes, 

de kledij,… Wees voorbereid voor de gekste vergadering ooit!  

2) Het 3e en laatste WELPENWEEKEND !!!  

Het welpenweekend is van 27-29 april in de Kluis, samen met het ‘Weekend Der Kriko-

beanen’. 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: 

Kluis 1, 3051 Sint-Joris-Weert. Niet vergeten: 25 euro en Kids-ID 

 

Laten we hopen dat die paasvakantie maar snel achter de rug is, dan kunnen we eindelijk terug 

plezier maken met de scouts!! 😉  

 

AGENDA 

08/04: geen vergadering (paasvakantie) 

15/04: gewone vergadering van 14u tot 17u30 op het Rakkersveld 

22/04: Achterstevoren vergadering van 14u tot 17u30 op het Rakkersveld 

27-29 april: WEEKEND! Vergeet niet in te schrijven via email!  
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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  

 

Halloooo super coole lieve leuke en nog zo veel meer jonggivertjes!!! 

Het was dit weekend weer Pasen. 

Weer is misschien een beetje 

overdreven zoals jullie wel weten is 

het maar een keer per jaar Pasen. Ik 

hoop voor jullie dat jullie veel super 

lekkere chocolade paaseieren  

hebben gevonden.  

 

Jammer genoeg is was het deze week 

geen scouts en volgende week ook 

niet. Maar we zien jullie graag terug 

op jongi5’l. Maar dat is nog eventjes 

dus geniet zeker nog van jullie 

welverdiende vakantie. Omdat jullie je 

sowieso eens gaan vervelen staat 

hieronder een mega moeilijke rebus. 

Groetjes Onbevreesde Arkal 
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Jongi5’l: 

En dan willen we toch nog eens graag de aandacht vestigen op de geweldige ervaring die 

Jongi5’l heet. Een weekend georganiseerd door de Gouw met meer dan 300 jonggivers 

(wauw). Dit wil je zeker niet missen. 

Het weekend gaat door in De Kluis (De Kluis 1, 3051 Sint-Joris-Weert). De leden worden daar 

verwacht om 9:30. De leiding zal er dan al zijn. Het weekend eindigt zondag om 16:00. Er zal 

een kiss&ride zijn. Maar we denken ook aan het milieu en moedigen we carpoolen zeker 

aan. 

Wat nemen we mee? Dit verschilt eigenlijk niet met een gewoon scoutsweekend: 

matje,slaapzak,toiletgerief,regenjas,stevige schoenen, warme pull, zaklamp en 

identiteitskaart. 

Doe zeker ook je scoutshemd aan! En schrijf je naam erin, anders kan het wel eens heel 

moeilijk worden om het daar terug te vinden 

Het weekend kost 15 euro, dit bedrag mag je overschrijven op  het rekeningnummer BE41 

7340 1041 7910. (met vermelding van de naam+jongi5l) 

We zijn al met veel, maar wie toch nog meewilt (moet zich haasten) en kan inschrijven door 

een mail te sturen naar jonggiverleiding@krikobea.be. Dit moet ten laatste 3 april 

gebeuren! 

Tot dan! 

AGENDA: 

Zondag 8  april:  Geen vergadering, geniet van jullie Paasvakantie 😊 

Zondag 15 april: Na alle restaurantdagen,groepsfeesten en Paasvakanties… eindelijk nog 

eens een gewone zondagnamiddagvergadering. Het is ondertussen al 20 graden warmer 

sinds de vorige vergadering, dus dat wordt een topper! 

Zaterdag 21 april,zondag 22 april: Het enige echte Jongi5’l. (meer info hierboven) Nog niet 

ingeschreven? Het kan nog (als je snel bent) ten laatste 3 april. 
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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 

 

Dag beste giver 

Alweer een nieuwe dag, een nieuw begin. 

Nu dat we helemaal losgeschud zijn van onze dans op groepsfeest, kunnen we er weer tegen aan. 

Maar omdat we dit vast en zeker nog eens willen dansen is hier het liedje nog eens. 

Ha ha ha 
Pump it 
Ha ha ha 

And pump it (louder) 
And pump it (louder) 
And pump it (louder) 
And pump it (louder) 

Turn up the radio 
Blast your stereo 
Right 

Niggas wanna hate on us (who) 
Niggas can be eenvious us (who) 
And I know why they hatin' on us (why) 
'Cause that's so fabulous (what) 
I'm a be real on us (c'mon) 
Nobody got nuttin' on us (no) 
Girls be all on us, from London back down to the US (s, s) 

We rockin' it (contagious) 
Monkey Business (outrageous) 
Just confess your girl admits that we the shit 

F-R-E-S-H (fresh) 
D-E-F, that's right we def (rock) 
We definite B-E-P, we rappin' it 

So, turn it up (turn it up) 
So, turn it up (turn it up) 
So, turn it up (turn it up) 

C'mon baby, just 

Pump it (louder) 
Pump it (louder) 
Pump it (louder) 
Pump it (louder) 
Pump it (louder) 
Pump it (louder) 

And say, oh oh oh oh 
Say, oh oh oh oh 
Yo, yo 

Turn up the radio 
Blast your stereo 
Right now 
This joint is fizzlin' 
It's sizzlin' 
Right 
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Dude wanna hate on us (dude) 
Dude need'a ease on up (dude) 
Dude wanna act on up 
But dude get shut like Flava shut (down) 
Chicks say, she ain't down 
But chick backstage when we in town (ha) 
She like man on drunk (fool) 
She wanna hit n' run (errr) 
Yeah, that's the speed 
That's what we do 
That's who we be 
B-L-A-C-K-E-Y-E-D-P to the E, then the A to the S 
When we play you shake your ass 
Shake it, shake it, shake it girl 
Make sure you don't break it, girl 
Cause we gonna 

Turn it up (turn it up) 
Turn it up (turn it up) 
Turn it up (turn it up) 

C'mon baby, just 

Pump it (louder) 
Pump it (louder) 
Pump it (louder) 
Pump it (louder) 
Pump it (louder) 
Pump it (louder) 

And say, oh oh oh oh 
Say, oh oh oh oh 
Yo, yo 
Turn up the radio 
Blast your stereo 
Right now 
This joint is fizzlin' 
It's sizzlin' 
Right 

Damn (damn) 
Damn (damn) 
Damn (damn) 
Damn (damn) 
Damn (damn) 

Wow 

Apl. de ap. from Philippines 
Live and direct, rocking this scene 
Waiting on down for the B-boys 
And B-girls waiting, doin' their thing 
Pump it, louder come on 
Don't stop, and keep it goin' 
Do it, lets get it on 
Move it! 

Come on, baby, do it 

La-da-di-dup-dup die dy 
On the stereo 
Let those speakers blow your mind 
(Blow my mind, baby) 
To let it go, let it go 
Here we go 
La-da-di-dup-dup die dy (c'mon, we're there) 
On the radio 
The system is gonna feel so fine 

Pump it (louder) 
Pump it (louder) 
Pump it (louder) 
Pump it (louder) 

 



 

And say, oh oh oh oh 
Say, oh oh oh oh 
 

Yo, yo 
Turn up the radio 
Blast your stereo 
Right now 
This joint is fizzlin' 
It's sizzlin' 
Right 

 

Laten we hopen dat jullie niet te dik zijn geworden na het bezoek van mister paashaas. Anders 

mogen jullie nog wel een aantal keren de dans opnieuw doen!! 

Hier hebben jullie nog een mooie foto met wat extra uitleg over suiker. 

(Tafel)suiker, kristalsuiker, bietsuiker, rietsuiker, 

of (chemisch) sa(c)charose, is een 

voedingsmiddel dat geassocieerd wordt met een 

van de primaire smaken, namelijk zoetheid. 

Sacharose is een koolhydraat, meer specifiek 

een disacharide met molecuulformule 

C12H22O11. 

 

Het product suiker wordt betrokken uit 

suikerbieten, suikerriet of suikerpalm middels 

een raffinageproces. Bij dat proces wordt de 

suiker uit de plant opgelost in heet water, en 

door middel van herkristallisatie en filtratie 

gezuiverd.[1] 

 

De energie-inhoud van suiker (sacharose) 

bedraagt 16,8 kJ per gram. 

 

Een koolhydraat bestaat uit een aantal C-

atomen met meerdere hydroxylgroepen(-OH) die zich in een ringstructuur bevinden (vaak 5- of 6-ring) 

gevormd uit het corresponderende aldehyde of keton. Een monosacharide-eenheid kan ook worden 

geschreven met de brutoformule (C·H2O)n, letterlijk een hydraat van kool(stof). 

Agenda: 

Zondag 08/04: Gewone vergadering 

Zondag 15/04: Gewone vergadering 

Zondag 22/04: Gewone vergadering 

 

  



 

 

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 
 

 

Gegroet mede collega Jinners en Leiding 

 

Voor we ter zake komen in de kwestie Jinkamp wil ik even het daverende succes van 

Sjakie en de suikerfabriek benadrukken. Dit succes is mede mogelijk gemaakt door 

onze acteercapaciteiten. Natuurlijk was ook de hoofdrol (Willy Wonka) uitstekend 

vertolkt tijdens de voorstelling door mijzelf in eigen persoon, hoewel dit exclusief was 

heb ik er toch plezier in gehad. De andere rollen waren ook oké vertolkt door een 

paar collega Jinners en een paar Givers. 

 

Dan zal ik nu even ter zake komen in hopelijk het hoogte punt van dit scoutsjaar; Het 

Jinkamp. 

- Onlangs zijn we gestart met het ontwerpen van leuke pullen voor tijdens het 

kamp zelf. Maar doordat dit verzwakt is wil ik toch even iedereen opnieuw 

activeren om zijn/haar creatieve brein aan het werk te zetten en eventuele 

mogelijke ontwerpen te delen met de rest! 

- Nu we onze interrail passen besteld hebben is het tijd om de gepaste route uit 

te stippelen. 

hiervan hebben we 2 varianten opbouwend op elkaar. Maar het grootste 

discussie punt is de startlocatie. Er wordt getwijfeld tussen 2 locaties. Ofwel 

starten we uit Boekarest ofwel uit Boedapest. Dit is een belangrijke beslissing 

dus als iedereen hier eens goed over nadenkt dan kunnen we de volgende 

vergadering beslissen! 

- Het is misschien ook belangrijk dat iedereen eens nadenkt over wat we willen 

doen in de steden die we bezoeken. Dan staan we in dat deel van de planning 

ook weer wat verder! 

Veel liefs xx 

Jakob 
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