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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
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

Hallo!
De paasvakantie zit er weer op! Alle kindjes zitten terug op de schoolbanken en het is na 2 saaie
zondagen eindelijk terug scouts!

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 en givertak gaan 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!
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

Dag kapoentjes,
Het was weeral een tijdje geleden dat we elkaar gezien hadden, om niet te zeggen veeeeel te lang
geleden. Even een overzichtje van wat er allemaal gebeurd is sinds de laatste keer dat we elkaar
gezien hebben:
-

-

-

-

De laatste keer dat we elkaar gezien hebben was op het geweldige groepsfeest waar jullie als
boeren op het podium stonden te stralen als echte Hollywood acteurs en actrices
Na het groepsfeest was het nog een weekje school ( SAAAI ), maar hierna was het…. Prrrr
(spannend) ….. VAKANTIE !!!! YEEEY!!!
Jullie hebben allemaal kunnen genieten van de paasvakantie en in de paasvakantie komt
natuurlijk de …. Prrrrr jaja jullie kunnen het al raden….. de Paashaas natuurlijk!
En wat komt da paashaas doen dan? Prrrr …. Chocolade eitjes brengen JOEPIEE. Volgens mij
heb ik wel een kilo eitjes gegeten!!
Jammer genoeg was het in de vakantie geen vergadering, maar we zijn er van overtuigd dat
jullie allemaal de volle 100% hebben genoten van het mooie weer ( soms dan toch) en jullie
weekjes vrij. Helemaal terug zen en ontspannen om met nieuwe energie keiveel nieuwe
spelletjes te spelen op de scouts.
Vorige zondag hebben jullie dat ook bewezen. Iedereen heeft zich volop ingezet om de
spelletjes te winnen. Vastgemaakt aan een partner of niet, iedereen heeft zijn uiterste best
gedaan!
Het aftellen naar de grote vakantie kan stilletjes aan beginnen. Met andere woorden: het
aftellen naar ons giga leuke kamp kan beginnen, OLEEEEE!!
Voordat allemaal is er eerst nog iets anders waarnaar we kunnen aftellen: ONS WEEKEND!!
Ook dit weekend hebben we een thema:

Trek dus je meest flashy en fluo kleren aan , want dit weekend wordt opvallend fel oogverblindend
plezant!
Om direct in de goede sfeer te komen, mogen jullie met je verkleedkleren aan naar het weekend
komen. Het weekend zal doorgaan in de scoutslokalen van scouts Donk, adres ( Scoutsweg z/n, Ter
hoogte van Korpse straat 21, 3540 Herk-de-Stad). Net zoals vorig weekend spreken we vrijdag om
19:00u af op de parking van het Houtemveld. Zondag eindigt het weekend om 11:00u. Het weekend
kost €30 ( mag cash meegebracht worden). Gelieve ook in te schrijven door een mailtje te sturen naar
kapoenenleiding@krikobea.be .

Neem zeker kleren mee voor zonnig weer en voor regenweer. Ik doe alvast een gebedje dat we die
laatste niet nodig gaan hebben. Voor de rest neem je mee:
MATJE - SLAAPZAK - ZAKLAMP - KUSSEN/ KNUFFELS - ONDERBROEKEN/ KOUSEN (RESERVE) - T-SHIRT
- BROEKEN LANG/ KORT - PULL - JAS - JE GOED HUMEUR- TANDENBORSTEL - TANDPASTA WASHANDJE – HANDDOEKJE…

Ziezo het aftellen is begonnen! HEB ER ZIN IN !!!!
Groetjes
Zazoe, Rikki, Gigi, Petro, Toto en Xebo

Agenda
22/04: gewone vergadering van 14u tot 17u30
27-29/04: FLOU weekend, info zie hierboven
6/05: Geen vergadering, de leiding is op weekend

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!
De paasvakantie is jammer genoeg weer voorbij. Gelukkig was er toch nog een leuke
scoutsvergadering om hem met plezier af te sluiten!
Hebben jullie genoten van de ontspanning? We hopen van wel! Dan kunnen jullie allemaal weer met
frisse energie aan school beginnen!
Binnenkort gaan we weer met z’n allen op weekend! Zijn jullie al aan het aftellen? Wij zeker wel! Nog
maar 10 nachtjes slapen.
Jullie worden vrijdag 27 april om 19u45 aan het houtemveld verwacht. Gepakt en gezakt!
Het weekend is gedaan om 12u30, vraag eens aan jullie ouders of jullie vervoer hebben naar huis, zo
niet kunnen jullie zeker een plekje krijgen om mee naar tienen te rijden.
Deze zondag is het een gewone vergadering op het rakkersveld. Tot dan!

Agenda: 22 april: gewone vergadering
27-29 april: Weekend in de Kluis

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

Jooooooooooooooooooow jonggivertjessssss,
Na lang wachten was er eindelijk nog eens een vergadering met de super leuke leiding (en leden
natuurlijk ook). Maar nu vliegen we er weer dubbel en dik in en komt het mega leuke kamp
steeds korter en korter. Zoals jullie al weten is er dit weekend van zaterdag 21 april tot en met
zondag 22 april.
Het weekend gaat door in De Kluis (De Kluis 1, 3051 Sint-Joris-Weert). De leden worden daar
zaterdag 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, eigen gamel (of iets
anders om uit te eten), bestek 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)

AGENDA:
Zaterdag 21 april, zondag 22 april; het super mega coole leuk enige echt JONGI5’l (alle nodige
info is vermeld hier boven)
Zondag 29 april: super leuke gewone scoutsvergadering
Zondag 6 mei: geen vergadering want de leiding is zelf op weekend 😊

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

Geachte givers,
Aangezien jullie zo masaal op zoek zijn gegaan naar de aardappelen en ajuinen in het stad, is hier het
Albert Heijn recept dat je hiermee kan maken:

Volgende week is het tijd voor DE GROTE FIETSVERGADERING!!!!
Schut je beentjes al maar goed los elke avond, want dit is HET MOMENT om te tonen wat je allemaal
kan en hoe vlot jij op de kampweide zal aankomen. Vergeet hiervoor je fiets natuurlijk niet!

De week erna gaan we ein-de-lijk nog eens op scoutsweekend! Aangezien we op reunie-weekend
meegaan moeten we het exacte aantal van leden kunnen doorgeven tegen woensdag. Volg hiervoor
het volgende stappenplan:
STAP 1: Zet je computer aan
STAP 2: Ga naar Google
STAP 3: Ga naar Facebook
STAP 4: Ga naar de groep: Givers ’17 – ‘18
STAP 5: Zet je op ‘IK KOM NAAR HET WEEKEND’ op de poll
Of stuur een mailtje naar de giverleiding !

Agenda:
22 april: De grote fietsvergadering: vergeet je fiets niet!
27 – 29 april: Reunie-weekend
START: 19:45 aan rakkersveld
EINDE: 12:30 aan Hopper Jeugdverblij De Kluis
De Kluis 1
3051 Sint-Joris-Weert
6 mei: Geen vergadering, alle leiding is op leidingsweekend!
13 mei: Laatste vergadering

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

Hellooooow jinnertjes en leiding
Iedereen weet dat kamp nu dichtbij komt en de voorbereidingen zijn bijna op hun einde. De leiding
gaat vrijdag ons fantastische kamp voorstellen en dan moeten we alleen nog uitzoeken wat we in de
verschillende steden gaan doen. We kunnen de steden verdelen zodat iedereen voor een stad moet
zoeken ofzo.
Zondag gaan we nog is geld verdienen en zaterdag komen jullie allemaal naar de Mexicaanse
eetavond van akabe!!!
Om jullie goed te kunnen bezighouden tot zondag heb ik een geweldige woordzoeker gemaakt. Als je
deze helemaal maakt krijg je een verrassing!!
xxx

AGENDA: 22 april werken op OUTLETBEURS

