Datum: 18/03/2019 – 01/04/2019, 53ste jaargang, nr. 15
Verschijnt 2 maal per maand
(maar niet in juli en augustus)

VZW scouts Kriko-Bea Tienen
Torsinweg 12, 3300 Tienen
Ondernemingsnummer 0828.388.314
P308952

Activiteiten
23-24 maart
6 april
26-28 april
11 mei
19 mei
25 mei
7 juli - 11 juli
30 juni - 7 juli
1 juli - 12 juli
11 juli - 24 juli

Restaurantdagen
→ inschrijven via resto@krikobea.be
Aprilfest #1
Stapweekend
Rakkersveld Quiz
→ inschrijven via quiz@krikobea.be
Laatste Vergadering
Brainstormavond 100 jaar
Kapoenenkamp
Welpenkamp
Jonggiverkamp
Giverkamp

Rakkersveld
‘t Paenhuys
Daverdisse
Manege
Rakkersveld

Verjaardagen
4 maart
6 maart
10 maart
17 maart
18 maart
24 maart
24 maart
28 maart
30 maart

Margot Lefebvre
Emma Reynders
Arne Ma Ja
Nette Vanherrewegen
Obi Herinckx
Simon Van Hemelryck
Marie Happaerts
Sara Vandeput
Maud Laermans

Givers
Leiding
Leiding
Welpen
Welpen
Givers
Jin
Leiding
Welpen

Algemeen bericht

groepsploeg@krikobea.be

Arne Ma Ja
Sander Medart
Femke Parthoens
Milan Vandeput

arne.maja@krikobea.be
sander.medart@krikobea.be
femke.parthoens@krikobea.be
milan.vandeput@krikobea.be

0470/505.878
0474/217.216
0471/198.093
0468/283.402

Dag Kriko-Beanen,
Er staan de komende maanden nog een heleboel evenementen gepland, bekijk ze snel hieronder ↓

Kriko-Bea Kookt Over
Op 23 en 24 maart haalt onze leiding zijn beste kookkunsten naar boven om iedereen te verrassen
met onze culinaire hoogstandjes. De steun van jullie is voor ons onmisbaar: kosten van elektriciteit,
water, gas, stookolie, onderhoud en spelmateriaal vergen heel wat van onze kas. Voor een lekker
diner aan democratische prijzen, bent u bij deze allemaal uitgenodigd op onze:

RESTAURANTDAGEN
(za 23 maart 17u30-22u en zo 24 maart 11u30-14u)
Steak Natuur/Champignonroom/Peperroom
Vol-au-vent
Vegetarische spaghetti
Kindermenu: Chickenfingers met frietjes en appelmoes
Kindermenu: Vol-au-vent
Kindermenu: Vegetarische spaghetti

€15
€10
€10
€8
€8
€8

Soep is gratis! Dessert en koffie verkrijgbaar.
Inschrijven is verplicht en kan t.e.m. 22 maart. Dit doe je door een mailtje te sturen naar
resto@krikobea.be. Vermeld hierbij zeker je naam, aantal personen, wat je wenst te eten en wanneer
je wil komen. Iedereen is welkom!
Voor de bediening zorgen de Givers/Jin op zaterdag van 17u – 22u en de Jonggivers/Jin op zondag
van 11u – 15u in piekfijn uniform!

Stapweekend: « L’édition des 3 rivières »
Een stap-evenement voor (oud-)leden en sympathisanten van Scouts en Gidsen Kriko-Bea Tienen. In
1996 werd naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van Kriko-Bea het eerste stapweekend
georganiseerd, nu gaan we voor de 13e editie.
Vrijdag 26 april vanaf 19u begint de pret, en 28 april is het weekend gedaan. Uiterste
inschrijvingsdatum is 5 april 2019. Voor meer info: jan.maja@telenet.be of bert.bollens@gmail.com
of stijn.vanherrewegen@telenet.be

Rakkersveld Quiz
Op zaterdag 11 mei organiseren Kriko-Bea, Bergrakkers en Blits hun jaarlijkse quiz. Hiervoor zijn we
nog op zoek naar mooie prijzen voor op de prijzentafel. Als je een mooie prijs kan aanbieden als
sponsoring, of via je werk aan leuke gadgets kan geraken, mag je mailen naar quiz@krikobea.be. Ook
kortings- of tegoedbonnen zijn welkom. De opbrengst van de quiz is ten voordele van de lokalen VZW
Rakkersveld, om onderhoudswerken en energiekosten te betalen.
Inschrijvingen zijn natuurlijk ook altijd welkom! Het is 25 euro voor een ploegje van maximum 5 leden.
Tafelronde wordt uitgedeeld om 20u stipt; eerste vraag om 20u15. Inschrijven via quiz@krikobea.be.

Brainstormavond Kriko-Bea 100 jaar
Onze scouts ontstond in haar huidige vorm ongeveer 45 jaar geleden door de fusie van Kristus Koning
en Beatrijs. Scouts Kristus Koning is rond 1921 opgericht en om al eens na te denken hoe we deze
historische gebeurtenis in 2021 gaan vieren nodigen we alle oud-leiding, ouders en sympathisanten
uit op een eerste brainstormavond op zaterdag 25 mei. Zet het alvast in jullie agenda, verdere details
worden later meegedeeld.

Kampen
De kampdatums zijn bekend. Iedereen kan nu beginnen aftellen naar de mooiste tijd van het jaar. De
kapoenen en welpen gaan op dezelfde kampplaats op kamp, na elkaar. De jonggivers en givers delen
ook een kampplaats.
•
•
•
•

Kapoenenkamp: 7 juli - 11 juli
Welpenkamp: 30 juni – 7 juli
Jonggiverkamp: 1 juli – 12 juli
Giverkamp: 11 juli – 24 juli

Huur een Jin

Vriendelijke scoutsgroeten,
Femke, Arne, Milan en Sander

Kapoenen
Petro
Gigi
Nala
Rikki
Toto

kapoenenleiding@krikobea.be
0470/439.473 lode.reynders@krikobea.be
0470/527.003 sigrid.lenaerts@krikobea.be

0488/870.654 nele.vanderleyden@krikobea.be
0468/202.994 sara.vandeput@krikobea.be
0472/031.561 kobe.bergmans@krikobea.be

Dag allerliefste Kapoenen,
Zijn jullie al bekomen van het super toffe kasteelweekend? Tijdens de terugweg naar huis is jullie
leiding in slaap gevallen op de achterbank! Snurken is trouwens één van Petro’s specialiteiten hihi.
Nala droomde over het fantastische weekend.
zzzZZzzzz zzZzzz ZzzzZZZZ
De droom begon vrijdagavond…. Nala eet snel een boke met choco en propt haar trekrugzak vol met
kleren die vuil mogen worden, 4 onderbroeken (voor moest een ongelukje gebeuren je weet maar
nooit), 3 paar kousen, een matras, slaapzak, zaklamp en haar knuffel Jimmy. KLAAR! Eindelijk is het
tijd om naar de weekendplaats te vertrekken. Die lokalen liggen nogal verstopt dus Nala is een paar
keer verkeerd gereden, ooooops. Nala, de andere leiding en de kapoentjes nemen moedig afscheid
van mama en papa. Het avontuur kan nu echt beginnen. Iedereen doet zijn verkleedkleren aan om
aan het eerste spel te beginnen. Als echte ridders bouwenden twee teams een groot kasteel van
karton. Iedereen verzamelde in zijn kasteel en 3 2 1 goooooooooo ten aanval!! Wie heeft er de
meeste propjes op zijn erf? Het ging er heftig aan toe, iedereen deed zijn uiterste best voor het team.

Zaterdagochtend zijn we al vroeg uit de veren. We spelen spelletjes die de koningen ook spelen zoals
koningsbal, het AAAAAAA spel, en nog veel meer. Ook prinsen en prinsessen houden van knutselen,
we maken beeldschone kronen voor op de restaurantdagen. Als de mensen dorst hebben zetten ze
een kroon op hun hoofd, zo kunnen de obers zien dat ze heel veel dorst hebben. Dat deden de
ridders vroeger ook altijd. Na al die inspanningen is het tijd voor “warme hondjes” hmmm lekker met
mayonaise, ketchup en bicky ajuintjes. Na de middag volgt een zot spelletje, het zijn namelijk twee
spelletjes in één!! Kleur blauw vindt alle blauwe stenen in de ander kampen en wint. Olééé oléééé.
Ondertussen zijn er al zeker 5 kapoenen onderuit gegaan in het natte en dus modderige veld. Scout
toont ons de weg naar het skatepark. Iedereen helpt elkaar en uiteindelijk geraakt iedereen op de
hoge ramp.

We doen een super moeilijk parcours en eindigen met onze benen onder tafel. Jacala en Baloe, van
de welpen, schotelen ons macaroni voor. Hmm heerlijk, Tuur likt zelfs zijn bord schoon en Inte eet
maar liefst 4 borden op. Om de avond af te sluiten houden we een filmavond. We maken het ons
comfortabel met een bed van kussens en kijken naar de Gelaarsde kat.
“NALA WE ZIJN ER!” roept Gigi. Nala wordt wakker met een glimlach. Wat een leuk weekend, nu is
het tijd om in bad te gaan.

AGENDA :
24 maart : GEEN vergadering want het zijn restaurantdagen. Laat je bedienen, geniet van de gezellige
sfeer en smul van de overheerlijke gerechten van Kriko-Bea.
31 maart : vergadering van 14u tot 17u30
7 april : GEEN vergadering wegens paasvakantie
14 april : GEEN vergadering wegens paasvakantie

Welpen
Jacala
Baloe
Rikki-tikki-tavi
Bagheera
Kottick

welpenleiding@krikobea.be
0468/283.402 milan.vandeput@krikobea.be

0471/340.261Kalina.parthoens@krikobea.be
0478/196.611 nele.medart@krikobea.be

0498/034.256 tom.reynaerts@krikobea.be
0491/886.721jakob.vanhemelryck@krikobea.be

Halloooooo Beste Welpen,
Alles goed met jullie? Met mij gaat alles heel goed en als het niet zo goed gaat zal
het vanaf nu beter gaan bij het lezen van deze super coole rommelpot!
Als je vergeten bent wat we de afgelopen vergaderingen gedaan hebben is hier een
korte samenvatting: 2 weken gelden kwam de leiding tot de zotte beslissing om alle
leiding door elkaar te schudden en her te verdelen over de takken dus jullie hadden
die week andere leiding maar waarschijnlijk hebben jullie plezier gehad. Vorige
zondag was je goede oude vertrouwde terug (gelukkig) en hebben we er van
geprofiteerd dat we de lokalen voor onszelf hadden door een gigantische knikkerbaan
te maken in alle lokalen en we hebben ook nog glazen potten versierd voor de
restaurant dagen, een heel creatieve dag dus !
Over restaurant dagen gesproken, deze week is het zo ver! Je kan zaterdag en
zondag lekker komen eten en je mooie glazen potten komen aanschouwen op het
rakkersveld. Je kan je nog inschrijven tot 22 maart. Jammer genoeg is het die
zondag geen vergadering dus zeker komen eten als je uw favoriete leiding niet langer
als een week kunt missen want wij zullen daar zeker ook zijn!
Omdat we afgelopen weken zo pech hebben gehad met het week heb ik tips opgezocht
voor beter weer dus volg allemaal deze tips zodat het tegen volgende vergadering
beter weer is!
1. Doe eerste je melk in je kom en dan pas de cornflakes, hier door zullen de
wolken verdwijnen
2. Ga slapen met kousen aan je handen daardoor zal de zon feller gaan
schijnen, het is heel belangrijk dat je de kousen heel de dag gedragen hebt
want anders heeft dit een omgekeerd effect !
3. Doe elke ochtend een dansje voor de spiegel zodat het niet meer gaat waaien
Deze tips werken echt, dit is wetenschappelijk bewezen! Wat je natuurlijk ook altijd
kunt doen is de zonnen dans maar deze dans is zeer complex en alleen voor
professionals maar je mag altijd is proberen natuurlijk!

Zo beste welpen, dit was de super coole rommelpot. Als je nog is onze toffe
vergaderingen wilt herbeleven kunt je altijd naar de foto’s gaan kijken op onze
google photos album:
https://photos.google.com/share/AF1QipNiwJ04rUegukpmk4KaORN1ZTuM
qIMKF4ALzoIQ2QlzcbDZs1HCY5HcLSZdk8dc3g?hl=nl&key=YzNLelB
mUldwNzlGVFZ0cTBuZlhhZDZ4TVVwY3d3
Groetjes, de welpen leiding
Agenda
• 24 maart: geen vergadering door de restaurant dagen
• 31 maart: omgekeerde dag, alles is omgekeerd dus kom met je kleren
achterste voren, in je pyjama, met je broek als T-shirt en je T-shirt als
broek,… kies zelf maar! wees creatief 😉 (14:00-17:30)
• 7 april: geen vergadering (paasvakantie)
• 14 april: geen vergadering (paasvakantie)

Jonggivers
Fien Vandekerchove
Willem Reynders
Charlotte Leonard
Jonas Verstraeten
Willem Reynaerts

jonggiverleiding@krikobea.be
0479/935.241 fien.vandekerchove@krikobea.be
0474/198.806 willem.reynders@hotmail.com
0470/051.914 leonard_charlotte@hotmail.com
0477/097.762 jonas.verstraeten@krikobea.be
0470/345.026 willem.reynaerts@krikobea.be

Liefste jonggivertjes,
Hopelijk hebben jullie al wat kunnen bekomen van het zeer plezante derdejaarsweekend. Aan alle
derde jaars: MERCI, jullie hebben dat fantastisch gedaan en zijn helemaal klaar voor het leiderschap.
Voor sommigen onder jullie staat er nu een minder plezante periode voor de boeg, ughh : de
examens. Om jullie toch wat te steunen in deze moeilijke periode, hebben we een survival guide
gemaakt over hoe je deze weken kan overleven.
1. Deze 2 weken ben jij het prinsesje of prinsje in huis. Alles wat je nodig hebt kan je vragen aan je
liefste mama en papa met het eeuwenoude excuus: ‘Jamajama, ik heb wel examens hé!!!!!’. (tip:
deze is zeer handig om te gebruiken wanneer er gevraagd wordt of je mee komt helpen
afwassen/koken/afruimen/opruimen/winkelen…..)
2. Zorg dat er genoeg comfort food in huis is. Deze weken hoeven jullie niet op de calorietjes te
letten. Boef jullie vol, zou ik zeggen! FOOD IS LIFE. Choco, chips, dessertjes, ovenhapjes, noem maar
op. Hoe vettiger hoe prettiger en geef toe, het is gewoon de perfecte ontspanning. GOOD FOOD =
GOOD MOOD. (tip: vraag aan je ouders om je lievelingsgerecht klaar te maken, uiteraard met het
excuus: ‘Jamajama, ik heb wel examens hé!’)
3. Zagen en klagen is toegestaan. Deze stap hebben enkelen onder jullie al zeer goed onder de knie.
Niet gemakkelijk, want het vergt erg veel doorzettingsvermogen! Soms kan het wel eens deugd doen
om al die negatieve energie kwijt te spelen, dus deze 2 weken is het dan ook volledig toegestaan (
niet van toepassing op scoutsactiviteiten).
4. Neem voldoende ontspanning. Hiermee kunnen wij jullie heel erg goed helpen! We doen namelijk
speciaal voor jullie een ontspannende en stressvrije SES. Het ideale moment om die examens even
ver weg te steken en je te komen amuseren. WANT uit wetenschappelijk onderzoek van de scouts en
gidsen academie is gebleken dat scoutsactiviteiten een positieve invloed hebben op je
concentratievermogen en gemiddelde score op wiskunde, Frans en Nederlands.
ZO! Indien je deze tips netjes volgt, komen die examens dik in orde!!!
AGENDA:
Zondag 24 maart: geen vergadering wegens restaurantdagen. De jonggivers worden verwacht
om zondag te komen mee helpen opdienen. Jullie werken zondag van 11:30h – 15:00, uiteraard
in piekfijn uniform.
Zaterdag 30 maart: SES van 19h tot 22h op het rakkersveld.
Zondag 7 april: geen vergadering wegens paasvakantie
Zondag 14 april: geen vergadering wegens paasvakantie

Givers

giverleiding@krikobea.be

Arne Maja

0470/505.878 arne.maja@krikobea.be

Emma Reynders
Niels Bergmans
Elijas Van Hemelryck

0477/322.314 emma.reynders@krikobea.be
0496/715.801 niels.bergmans@krikobea.be
0491/930.909 elijas.vanhemelryck@krikobea.be

Beste givers
Het is zover! Die ene vergadering, waar iedereen van droomde maar slechts enkelen de kans kregen
hem mee te maken, is geschied. Na een lang jaar hopen dat er eindelijk eens minder dan 6 leden
aanwezig zouden zijn. Hebben we eindelijk de Joker kunnen spelen. Daarnaast hebben, de moedige 5
givers die aanwezig waren, de kans gehad om 10.9 km minder te moeten wandelen op driedaagse.
Helaas zijn ze verloren van de leiding bij het bowlen en gaan ze dus toch de volle pot moeten
meewandelen! Honorable mention aan Arne die ballen tegen 10 000 km/u gooide. We hopen
allemaal dat hij ooit ergens in een verre toekomst ook eens wat kegels zal raken…

Aangezien binnenkort voor enkele de examens er weer aankomen. Leek het ons een goed idee om
jullie “de kennis van de antwoorden die altijd juist zijn” door te geven. Aangezien deze wijsheden
allemaal in een grote digitale codex genaamd: “USB-FLASH DRIVE 3.5” staan opgeslagen en deze TE
veel informatie bevat om hier neer te pennen(CTRL+C/CTRL+V) vatten we hieronder de belangrijkste
antwoorden samen.
De codex is eenvoudig opgesteld. Elk vak heeft zijn eigen antwoorden die (ongeacht bij welke vraag
je ze ook invult) je altijd wel wat punten kunnen opleveren!
Onderdeel 1: Mathematica
Antwoord 1: Mijn pizza heeft een straal ‘z’ en een hoogte ‘a’. Het volume is dan Pi x z x z x a!
Antwoord 2: (6*9) + (6+9) = 69
Antwoord 3: Boom. 2 plus 2 is 4 minus 1 that’s 3 Quick maths!
Onderdeel 2: Biologie
Antwoord 1: Elke keer als je aan een postzegel lekt, krijg je 0.1 calorieën binnen.
Antwoord 2: De hik is vervelend, wist je dat de langste tijd voordat iemand van zijn hik afgeraakte 69
jaar geduurd heeft!
Antwoord 3: Er leven meer micro organismen in 1 menselijk lichaam dan dat er mensen op aarde
rondlopen.
Onderdeel 3: Godsdienst
Volgends de bijbel ( Genesis 1:20-22) bestond de kip al voor het ei. En ja aangezien alles wat in de
bijbel staat de grote waarheid is. Is hierbij de eeuwige discussie tot een einde gekomen.
Groetjes en tot snel!
De giverleiding

AGENDA:
23 maart: Restaurantdagen, we zouden jullie willen vragen om ons een handje te komen helpen. We
starten om 17u00. Wij voorzien ook avondeten voor Jullie!
Zaterdag 30 maart: SES van 19u00 tot 22u00. ERIKA TOCHT GAAT DUS NIET DOOR!
Zondag 7 april: Geen vergadering, Paasvakantie
Zondag 14 april: Geen vergadering, Paasvakantie

Jin
Veronique Avermaete
Wout Vandecruys
Guus Nagels

jinleiding@krikobea.be
0471/076.150 veronique.avermaete@krikobea.be
0483/319.772 wout.vandecruys@krikobea.be
0494/707.796 guus.nagels@krikobea.be

Dag liefste medejinners!
Ik ga deze rommelpot starten met een confession (oeeeehh): Ik ben nog altijd suuuuperhard aan het
nagenieten van leefweek! Was me dat nou leuk joh! Van jumpen (en zweten) in jumsquare tot baden
in de sportoase. Van een bijna biosavond tot gewoon rijden avec le voiture naar het maddie. Van de
Mcdo tot de bowling. Van bierpong (extreme) tot centrifuge (met wijvenschijven, duuh). Kortom: Alle
gekheid op een stokje, zoals we het graag hebben.
Vrijdag was het spijtig genoeg al gedaan, maar dan konden we terug onze batterijen opladen, want
de krokusvakantie begon woohoow! (allez ’t is te zeggen: de meeste toch, ik heb heel de nacht op de
bus zitten schurften)
Ik hoop dat jullie allemaal een superleuke vakantie en eerste schoolweek achter de rug hebben! Die
van mij was alleszins zeer geslaagd, de wienerschnitzels komen wel aan mijn oren uit maar het was
kei leuk!
Ondertussen zijn er alweer twee vergaderingen gepasseerd, en ik wil jullie bedanken dat jullie zo
talrijk aanwezig waren (lol). Vorige vorige zondag, was het niet zomaar een vergadering: we hebben
namelijk van leiding geruild (werd tijd, want laten we eerlijk zijn, we werden onze 3 oudjes een klein
beetje beu). Ik (het enigste aanwezige voorbeeldlid) ben toen van 14u tot 17u30 geamuseerd door
niemand minder dan Niels en Emma! En aangezien hun spel helemaal in het water viel, zijn we naar
een van onze Belgische trotsen getrokken: Het atomium! Was zeer lit, want kheb een echte Brusselse
wafel gekregen (was echt creme de la creme) en we zijn toen ook nog even gaan dineren in de
Burger King (jullie zijn echt losers dat jullie er niet waren hahahahhaha).
Vorige zondag, was voorbeeldlit 2.0 aanwezig. De enige echte Fien Vanhemelreyk! Zei hebben hun
beste poolkunsten naar boven gehaald!
Dus jongens hierboven een kleine terugblik van onze pasgebeurde belevenissen. En btw, leefweek
was een mooi voorproefje op Portugal (IK KAN NIET WACHTEN).
Dus vrienden, dat was het dan voor vandaag!
Veel lieve groetjes van jullie kapoen
Marie xoxoxo
Agenda:
•

Zondag 24 maart: geen vergadering want restaurantdagen! Dus 23 maart en 24 maart komen
helpen!

PLUS MARIE IS JARIG OMGGGGGG (jullie mogen altijd een gift storten op het rekeningnummer BE51
6703 1030 3126 2501 4).
•
•

Zondag 7 april: geen vergadering want paasvakantie
Zondag 14 april: ook geen vergadering want paasvakantie

