Mmmm, lekkere paaseitjes. Kom ze deze zondag zoeken op de scouts
Datum: 16/04/2019 – 29/04/2019, 53ste jaargang, nr. 17
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
21 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

Paaseitjes rapen
Stapweekend
Rakkersveld Quiz
→ inschrijven via quiz@krikobea.be
Laatste Vergadering
Brainstormavond 100 jaar
Kapoenenkamp
Welpenkamp
Jonggiverkamp
Giverkamp

Rakkesveld
Daverdisse
Manege
Rakkersveld

Verjaardagen
3 april
8 april
12 april
13 april
13 april
17 april
17 april
18 april
19 april
22 april
22 april
23 april
30 april

Ryan Puyneers
Gitte Lemmens
Nina Vandebroeck
Louis Pierlé
Shami-Rayton Nizeyimana
Rune Luyten
Lander Luyten
Bas Nijs
Lieven Medart
Nell Deputter
Fran Deputter
Eva de Waleffe
Jack Lowies

Welpen
Welpen
Kapoenen
Kapoenen
Welpen
Welpen
Welpen
Kapoenen
Givers
Welpen
Welpen
Givers
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,
Een vrolijk Pasen en paasvakantie aan iedereen! Dat de Paashaas dit jaar extra gul mag zijn en al jullie
chocolade-paaseidromen mogen uitkomen. Dit jaar passeert hij samen met de paasklokken ook op het
Rakkersveld, alle chocoladeliefhebbers zijn welkom om paaseieren te komen rapen…

Paaseitjes rapen op de scouts
Op zondag 21 april is het Pasen. Er zal daarom geen gewone vergadering zijn, maar in
de plaats gaan we paaseitjes rapen op het Rakkersveld. Alle leden en ouders zijn
welkom tussen 14u00 en 15u00. Hopelijk heeft de paashaas ze niet te moeilijk
verstopt…
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. 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

Hey Allerschattigste kapoentjes,

Hopelijk zijn jullie allemaal aan het genieten van de prachtige vakantie. Jammer genoeg is het nog
geen scouts dus jullie zullen ons wel heel hard missen, want wij missen jullie ook… Wij snappen het
dan ook dat jullie je waarschijnlijk soms wel eens vervelen dus heb ik mijn best gedaan om een lijstje
te maken van dingen die je allemaal kan doen als je de scouts veel te hard mist en niks te doen hebt
😉.
- Genieten van het mooie weer
- Strips lezen
- Een uitstap maken met mama en papa
- Koekjes bakken
- Een kasteel maken van kussens en dekens (zoals op kasteelweekend)
- Een film kijken
- Knutsel een cadeautje voor de leiding 😉
- Leer nieuwe mopjes
- Gaan zwemmen
- Ga naar een (binnen)speeltuin
- Ruim je kamer op

En als jullie daar niks leuks in vinden heb ik goed nieuws! Want op Pasen, de laatste zondag van de
vakantie, kunnen jullie wel nog naar de scouts komen! Dan komt de paashaas en gaan we met
iedereen paaseitjes rapen tussen 14u-15u. Hopelijk zien we jullie allemaal daar!

Heel veel groetjes,
Toto, Nala, Rikki, Petro en Gigi

Agenda:
-21 april: paaseitjes rapen voor alle takken en ouders, tussen 14u en 15u
-28 april: vergadering van 14u-17u30
-5 mei: geen vergadering, de leiding is op weekend

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

Heey welpjes,
Tijd weer voor wat geschiedenis, jeeeej.
Deze keer zal het gaan over de befaamde Notre-Dame in Paris
Wat is de Notre-Dame hoor ik jullie al denken, jaja ik hoor dat
met mijn grote paasoren.
De Notre- Dame is een vrij grote kathedraal in Paris, in het
Nederlands is het de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Dat is eigen een heel grote kerk waar de
katholieke mensen nu en dan eens gaan bidden of biechten of trouwen of jawel jammer genoeg ook
begraven worden. Maar nu zijn we aan het uitwijken over wat er allemaal in een kerk gebeurt.
De Notre-Dame is gebouwd in 1163-1345, ma nu hoor ik jullie weer denken , hebben die echt 182
jaar daaraan zitten bouwen? Ja toch wel, zo een groot gebouw bouw je niet op een weekje he, dat
kunnen we allemaal zien als we eens wat rond rijden in Tienen of omstreken. Dat duurt soms al een
paar maanden voor zo een simpel huisje, wat moet dat dan zijn voor zo een kathedraal ?? Awel dus
182 jaar.
De gevel die je op de foto hier boven ziet is zo een 69m hoog, maar wacht dat is nog niet het hoogste
topje van deze gek grote kerk. Het hoogste topje van de kerk is …. Spannend ….. jawel…. 90m hoog
:o . om volledig te zijn is zij (ja het is een vrouwelijke kerk) ook nog 130m lang, 69m breed en de
torens zijn al 35m hoog. Dat is dus echt wel een groot gebouw.
In 1845 hebben ze hem voor de eerste keer gerestaureerd, dat is dat ze hem wat opknappen zodat
het niet kapot gaat. In Tienen doen ze dat ook wel is. Deze restoratie heeft zo een 23 jaar geduurd
(blijft een groot gebouw om aan te werken) dat was voor de vernielingen van de Franse revolutie
terug te herstellen. Franse revolutie ga ik nu niet over uit wijken maar heeft toch wel wat te
betekenen voor dat land.
in 1991 zijn ze dan nog is begonnen met restaureren, die vorige zullen het niet goed genoeg gedaan
hebben. Tot de dag van vandaag zijn ze daar nog mee bezig, maaaaar…. Nu komt het breaking news…
op 15 april rond 19u is er door deze restauratiewerken een brand ontstaan… en nu denken jullie
waarschijnlijk “ neeeeeeee, zo veel werk voor zo een groot gebouw en
dan staat dat gewoon in de fik”. Jaja jammer genoeg
wel, geen romantische dates maar naar Parijs om de
Notre-Dame te bezoeken voor de komende 50 jaar
ofzo, aangezien ze er altijd zo lang aan werken.
De brand die ontstaan is op 15 april 2019 heeft
(waarschijnlijk) heel veel schade aan dit monument
gebracht. Om het simpeler te zeggen. De toren van
90 meter is ingestort, het dak van 35m hoog is
helemaal opgebrand, maar nog wel een beetje goed nieuws de gevel zoals op de
foto hier boven is nog intact en zal dus nog overeind blijven, gelukkig.
Voila dat was weer onze korter les geschiedenis van Bagheera.
Groetjes van alle die beesten dat jullie entertainen
Baloe, Kottick, Jacala, Rikki-tikki-tavi en Bagheera.

Agenda:
-21 april: Pasen! Dus de paashaas is bij ons ook gepasseerd. Van 14u tot 15u kunnen jullie deze
komen rapen. Ouders mogen hun kinderen moreel steunen terwijl ze aan het zoeken zijn.
-28 april: Gewone vergadering op het rakkerveld van 14u tot 17u30.
-5 mei: Geen vergadering, De leiding is zelf op weekend geweest.
-17-19 mei: Het laatste welpenweekend: Volgende rommelpot alle info.

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

Ello Jonggivers !!!

Wij hopen dat jullie rapport zeer goed was en dat iedereen van de familie heel gelukkig is
met de punten die er behaald zijn. Dan kunnen jullie nu zeker heeeeeel hard genieten van de
vakantie. Ik heb niet echt onderwerpen waar ik kan over babbelen in deze rommelpot omdat
het nu al even geleden is dat we jullie hebben gezien. Dus ik had een idee om misschien wat
leuke activiteiten te geven die je nog kan doen in de vakantie, voor wanneer jullie je
vervelen:
1, Een paastaart maken! Waar iedereen kan van genieten tijdens de paasperiode en als je
punten niet zo geweldig waren dan kan je het toch een beetje beter maken met een taart ☺
2, Oefenen op sjortechnieken voor kamp: Dan kan je al een beetje pronken dat je beter kan
sjorren.
3, Feest vieren omdat het geen school is: Gewoon een feestje met vrienden, familie, wie je
maar wilt!
4, Uitslapen: Dit is zeer belangrijk :D
5, Minuten aftellen tot het terug scouts is!! Joepiiiee
6, Film marathon: Harry Potter, Lord of the rings, … .
7, De mama en papa is in de watten leggen: Voor de mama’ s en papa’s die deze rommelpot
lezen ;)

Mijn ideeën zijn nu op. Ik wens jullie nog een leuke vakantie en we zien jullie terug 21 april
om paaseitjes te gaan rappen!!! Tot dan.
Mvg
De leiding van de beste tak op deze scouts :D

Agenda:
-21 april: paaseitjes rapen voor alle takken en ouders, tussen 14:00 en 15:00
-28 april: wel vergadering
-5 mei: geen vergadering wegens leidingsweekend

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

Yoooow beste givertjes
Het is weer al eventjes geleden dat we mekaar nog gezien hebben… Maar, daar komt deze
zondag verandering in. Jeeeeeeeeeeeeeeeeej!!!! We gaan paaseieren rapen van de
paashaas(duhh). De paashaas heeft ook nog een liedje geschreven met zijn/haar
ervaringen hopelijk leren jullie er iets uit…
De Paashaas:
Ik ben de paashaas en ik zou eens willen zeggen
wat dat een paashaas zoal doet het hele jaar
Ik doe niks anders dan paaseieren leggen
'kan u verzekeren mijn kont groeit uit mekaar
Die eieren die komen niet uit fabrieken
nee nee die eieren komen rechtstreeks uit mijn gat
en dat doet zeer want een haas dat is geen kieken
dat is beulenwerk in 't kort samengevat
Ho Nee.. weer een wee
Haaaa...
Ik lig soms urenlang te kreunen en te persen
voor zo'n ei, neem nu zo'n groot model
en als dat buiten is dan zijn er weer tien verse
die staan te springen, de rek is uit mijn spel
Dat is afgrijselijk uit mijn keel ontsnappen reutels
als van een waterbuffel die aan scheurbuik lijdt
want mijn bodem is ontworpen ja voor keutels
en niet voor eieren maar wat wilt ge 'k moet ze kwijt
Ho Nee.. weer een wee
Haaaa...
Binnenkort is de paastijd afgelopen
dan is de lucht boven mijn kop wat opgeklaard
'k heb vorig jaar nog maanden jankend rondgekropen
voordat ik genezen was ten zuiden van mijn staart
En ho ja, dat komt me net binnengeschoten
wat is 't verschil tussen een haas en een konijn?
Een konijn dat is een wortel op vier poten
en een haas is een groot beest maar dan in 't klein
Ho Nee.. weer een wee
Haaaa...

Ik zou nog liever van een grasmachien bevallen
ik pers desnoods een fietske uit mijn onderspit
dan al die eieren die mijn monding zwaar verknallen
en honderden klein mannekes hun gebit
En dan die eieren met een strikske of een koordje
dat hangt aaneen in een tros van zes of zeven
zo'n stuitligging doorheen uw achterpoortje
Ik kan u verzekeren dan vreest ge voor uw leven
Ho Nee.. weer een wee
Haaaa...
Voor dat ik afsluit had ik nog een heel klein vraagje
aan iedereen met een kroostrijk gezin
zet naast uw nestje op de grond of op een schraagje
een hele grote pot met vaseline
Ho Nee.. weer een wee
Ja salut, wat leg ik hier nu
Kaiet, kaiet...
Een blok graniet
Haaaa...
Tot zondag!!!!
Agenda:
21 april: paaseitjes rapen en ouders zijn zeker ook welkom tussen 14u00 en 15u00
28 april: gewone vergadering van 14u00 tot 17u30 op het rakkersveld
5 mei: geen vergadering wegens leidingsweekend

Jin

jinleiding@krikobea.be

Veronique Avermaete
Wout Vandecruys
Guus Nagels

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

Yuuu de manne
Aangezien ik enorm weinig inspiratie heb is er een raadsel en wie volgende
vergadering het juiste antwoord kan geven krijgt een cadeautje x.
In een bak met 12 knikkers zitten er 5 rode, 4 blauwe en 3 gele. Joost neemt twee
knikkers uit deze bak. Wat is de kans dat deze dezelfde kleur hebben?
je boi ruben xp
Agenda:
28 mei: gewone vergadering
5 mei: geen vergadering, want het is leidingsweekend.

Kortste rommelpot ooit
Ruben Klewais
15/04/2019
(Uitgereikt door de
rommelpotredactie)

