Datum: 17/02/2020 – 2/03/2020, 54ste jaargang, nr. 13
Verschijnt 2 maal per maand
(maar niet in juli en augustus)

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

Activiteitenkalender
7 maart
28-29 maart
25 april
9 mei
17 mei
1-11 juli
10-23 juli
1-5 juli
5-11 juli
22 juli-5 augustus

Groepsfeest
Restaurantdagen
Aprilfest
Rakkersveld Quiz
Laatste vergadering
Jonggiverkamp
Giverkamp
Kapoenenkamp
Welpenkamp
Jinkamp

CC De Kruisboog
Rakkersveld
Paenhuys
Manege
Rakkersveld
Opont
Opont
Hechtel-Eksel
Hechtel-Eksel
???

Verjaardagen
18 februari
26 februari
04 maart
04 maart
06 maart
10 maart
17 maart
18 maart
24 maart
24 maart
28 maart
30 maart

Ellis Van Eeckhout
Jade Schell
Margot Lefebvre
Eloïse Latteur
Emma Reynders
Arne Ma Ja
Nette Vanherrewegen
Obi Herinckx
Marie Happaerts
Simon Van Hemelryck
Sara Vandeput
Maud Laermans

Welpen
Welpen
Givers
Welpen
Leiding
Leiding
Welpen
Jonggivers
Leiding
Givers
Leiding
Welpen

Algemeen bericht
Arne Ma Ja
Milan Vandeput

groepsploeg@krikobea.be

0470/505.878 arne.maja@krikobea.be
0468/283.402 milan.vandeput@krikobea.be

Dag allemaal,
Vorig weekend zijn de dappere jonggivers en givers gaan wandelen op de stamdropping. De
vergadering van die zondag hebben we spijtig genoeg moeten aflassen omwille van het stormweer.
Nu kijken we al uit naar het groepsfeest over 3 weken.
Groepsfeest
Zaterdag 7 maart is het eindelijk zover, dan doen we ons groepsfeest. De repetities zijn al volop bezig
en ook de kostuumploeg en decorploeg zijn druk in de weer.
Op vrijdag 6 maart gaan we al eens oefenen in CC De Kruisboog, op het echte podium. De planning is
als volgt:
• 17:30-18:30 Kapoenen
• 21:00-22:00 Givers
• 18:30-19:30 Welpen
• 22:00-? Hoofdrollen
• 20:00-21:00 Jonggivers
Op de dag van het groepsfeest zelf repeteren we de hele dag. De leden worden dan om 9 uur in CC
De Kruisboog verwacht. Ze krijgen middag- en avondeten en moeten hiervoor 3 euro meenemen.
De leden krijgen een prachtig kostuum maar moeten hiervoor zelf nog enkele kleren meebrengen of
aandoen. In de takberichten staat een lijst. We zijn nog op zoek naar een vossenpak!
De voorstelling zelf start om 20:00 en er zal 1 pauze zijn.
Tickets kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar bij Sara Vandeput, Tom Reynaerts, Lode Reynders en Milan
Vandeput. We verkopen ook elke zondag na de vergadering tickets.
Restaurantdagen 28 en 29 maart
Wanneer: Zaterdag 28 maart 2020: 17u30 - 22u en Zondag 29 maart 2020: 11u30 - 14u
•
•
•

***MENU***
Steak Natuur/Champignonroom/Peperroom €15
Vol-au-vent €10
Vegetarische spaghetti €10

Kindermenu €8
• Chickenfingers met frietjes en appelmoes
• Vol-au-vent
• Vegetarische spaghetti
Soep is GRATIS!
Drank en dessert verkrijgbaar aan democratische prijzen.
Inschrijven is verplicht en kan t.e.m. 27 maart door een mailtje te sturen naar resto@krikobea.be.
Vermeld hierbij zeker naam, aantal personen, menukeuze en welke dag
Scoutmoedige groeten
Arne en Milan

Kapoenen

kapoenenleiding@krikobea.be

Petro
Gigi
Zazoe
Rikki

0470/439.473 lode.reynders@krikobea.be
0495/225.747 marie.happaerts@krikobea.be
0494/707.796 guus.nagels@krikobea.be
0468/202.994 sara.vandeput@krikobea.be

Apodemus

0491/886.721jakob.vanhemelryck@krikobea.be

Liefste kapoentjes,
Wat was het zondag weer een leuke activiteit! We hebben zo veel gedaan! We hebben de wereld
veroverd, onze dans geoefend en ook onze scène voor het groepsfeest voor de eerste keer geoefend!
Hoe leuk was dat. Alle rollen zijn nu ook verdeeld onder de kapoenen, dat is al een hele opluchting!
Want nu kan het aftellen beginnen. Over drie weken is het al zo ver, spannend. Wij hebben er wel
heel veel zin in, wat een feest gaat dat worden, amai!
Nodig zeker allemaal jullie mama, papa, oma, opa, meter, Peter, nobel, tante, buurman, buurvrouw,
over-en achterbuur en natuurlijk de baby uit om naar het groepsfeest te komen. Tickets kunnen jullie
kopen elke zondag aan het begin of het einde van de activiteit.
Nu het belangrijkste van afgelopen zondag… met veel moeite hebben we Dennis, de storm,
overleefd. Hoe veel wind was er? Amai we vlogen bijna weg! Gelukkig hebben we elkaar goed
vastgehouden zodat niemand is gaan vliegen!
Tot slot nog enkele weetjes:
Wist je dat…
-

De kapoenen het belangrijkste zijn op het groepsfeest. Omdat ze zo schattig zijn. ☺
Gigi en Petro heel blij zijn om terug te zijn.
De kapoentjes de leukste zijn!!!
Wij stiekem al uitkijken naar het kamp.
Kapoenen ook slimmer zijn dan alle andere takken samen.
We pas na het groepsfeest kunnen verder lezen ik ons boek…
Als het groepsfeest goed is verlopen Rikki gaat trakteren op een ijsje voor iedereen! Jippie!!!

Zo dat was het dan voor deze rommelpot. Belangrijk als je een rol hebt in het groepsfeest kan de
leiding iets gezegd hebben tegen jou/jouw ouders om mee te brengen naar de volgende vergadering,
vergeet dit zeker niet! Schud thuis zeker elke dag je heupen maar goed los, zodat het dansen nog
beter gaat en we de beste dansers zijn van heel de wereld!
Tot zondag.
Heel veel liefs, kusjes, lekjes, neuze-neuzekes, protjes en dikke dikke smakkerts.
Gigi, Rikki, Apodemus, Zazou en Petro.

Agenda:
23 februari 2020: gewone vergadering van 14u tot 17u30
1 maart 2020: gewone vergadering van 14u tot 17u30
Vrijdag 6 maart 2020: oefenen voor het groepsfeest, kapoenen worden verwacht van 17u30 tot
18u30 in DE KRUISBOOG.
Zaterdag 7 maart 2020: groepsfeest. Iedereen wordt verwacht om 9u in de kruisboog. Middag en
avondeten worden voorzien, hiervoor hebben jullie 3 eurootjes nodig.
Jullie moeten ook deze kleren meenemen of aandoen:
o
o

Jeroom: blauwe of zwarte handschoenen meenemen
Holbewoners: Dikke (bruine) kousen of berenpantoffels of blote voeten, Bruine of
zwarte T-shirt + short of legging (bruin, zwart, grijs)

Zondag 8 maart 2020: GEEN VERGADERING!!!!!

Welpen

welpenleiding@krikobea.be

Jacala
Rikki-tikki-tavi
Bagheera
King Lowie

0468/283.402 milan.vandeput@krikobea.be

0478/196.611 nele.medart@krikobea.be

0498/034.256 tom.reynaerts@krikobea.be
0491/930.909 elijas.vanhemelryck@krikobea.be

Dag welpen!
We zijn op belofteweekend geweest en hoe leuk was dat! We hebben veel gespeeld
maar ook een aantal dingen geleerd zoals het avondlied, het welpenlied en de
verschillende dieren zoals Akela, Sahi en Oe.
De 3de jaars moesten zelfs Morsecode
leren, weten jullie het nog?
Probeer dan eens deze geheime zin te
ontcijferen:

•--/•/•-••/•--•/•/-•
-••/---/•/-•
••••/••-/••-•••/•/•••/- !
Wat hebben we nog onthouden van dit weekend?
1.
2.
3.
4.
5.

Pijlen vinden op de grond is moeilijk
Welpen zijn sneller dan de leiding bij het potjes verzamelen
Spinazie is heel lekker als de fourage het maakt, mmmm
Welpen kunnen kei goed dansen!
Het weekend is altijd te snel voorbij

Deze zondag speelden we Valentijns-Bingo. De Bergrakkers zijn nooit klaar geraakt
met kuisen, maar de andere vakjes hebben jullie wel kunnen doorstrepen. De leiding
stond zelfs even op het dak :O
Tot volgende week!
AGENDA
Zondag 23 februari: “carnaval vergadering”. Je mag verkleed komen. Van 14u tot 17u30 op het
Rakkersveld.
Zondag 1 maart: Legervergadering. IIIIIIngerukt… MARS! Van 14u tot 17u30 op het Rakkersveld.
Vrijdag 6 maart: Repetitie voor het groepsfeest van 18:30 tot 19:30 in CC De Kruisboog.
Zaterdag 7 maart: Groepsfeest! Afspraak om 9:00 aan CC De Kruisboog. Neem 3 euro mee voor het
eten.
Jullie moeten ook deze volgende kleren meenemen of aandoen:
•
•
•
•
•

Maud: Witte of lichte T-shirt (erboven komt het kostuum), Sandalen/ espadrillen/crockx
Tuur: Sandalen, zwarte of donkere broek, gewone schoenen
Fenna: Witte trui zonder kap (voor onder het kostuum)
Louise: Jeansbroek
Anna: zwarte of donkere broek, hemd

•
•
•

Fien: zwarte of donkere broek en gewone schoenen.
Ella, Souli, Davina, Eloïse, Mies, Alexia, Linde, Jools, Shiloh, Lia (apostelen):
sandalen/espadrillen/crockx
Alle andere welpen (Romeinen): sandalen, witte T-shirt en korte short (kostuum komt
erover), eventueel een schild en zwaard als je dat hebt.

Zondag 8 maart: Geen vergadering!!
Datums om in het oog te houden:
1-3 mei: Derde welpenweekend
5-11 juli: Welpenkamp

Jonggivers

jonggiverleiding@krikobea.be

Willem Reynders
Jonas Verstraeten
Kobe Bergmans

0474/198.806 willem.reynders@hotmail.com
0477/097.762 jonas.verstraeten@krikobea.be
0472/031.561 Kobe.bergmans@krikobea.be

Kalina Parthoens

0471/340.261 Kalina.parthoens@krikobea.be

Yow jonggivertjes,
Afgelopen vergadering zijn we naar de stamdropping geweest. Hier hebben we een zeer lange
afstand gestapt, dit om de beentjes al te laten wennen aan de vele kilometer die we gaan stappen op
2daagse
. Omdat we tijdens het kamp nog langer gaan stappen, ga ik jullie al toffe spelletjes leren
die je kan spelen als je je verveelt bij het wandelen op 2daagse. Deze spelen kunnen onderverdeeld
worden in verschillende categorieën: bezigheidsspelen en tempo verhogende spelen.
Bij de bezigheidsspelen is het doel dat je je minder verveeld. Typerende spelen hiervoor zijn: het kop
staart spel (hierbij moet je steeds een dier dat begint met de laatste letter van het vorig woord, wie
geen dier meer weet valt af), ik zie wat jij niet ziet (dit kennen we allemaal).
Bij de tempo verhogende spelen wordt zonder dat je het merkt het wandel tempo verhoogd. Door
het spelen van de volgende spelen kan je in korte tijd veel kilometers afleggen. Big buddy, of gewoon
wat zingen helpt ook tijdens het stappen.
Voor de mensen die niet mee waren op het stappen, probeer je maar eens uit dit doolhof te
wandelen.

Groetjes, de jonggiverleiding

Agenda:
Zondag 23 februari 2020: gewone vergadering van 14h00 tot 17h30.
Zondag 1 maart 2020: gewone vergadering van 14h00 tot 17h30.
Vrijdag 6 maart 2020: repetities voor het groepsfeest de jonggivers worden verwacht van 20h00 tot
21h00 in de kruisboog in tienen. Wees zeker optijd!!!
Zaterdag 7 maart 2020: Groepsfeest!!! Jullie worden verwacht om 9h in de kruisboog in tienen.
Breng ook 3 euro mee want er wordt middag- en avondeten voorzien.
Jullie moeten ook deze kleren meenemen of aandoen:
•
•
•
•

Fran: scoutshemd, donkere broek, stapschoenen
Dries: jeansbroek, T-shirt
Feestgangers : Feestelijke, kleurrijke kledij, eventueel bloemenketting, strohoed,
lichtgevende zonnebril…
Werkers: grijze kledij van top tot teen, eventueel een overall

28 en 29 maart 2020: RESTAURANTDAGEN, zondag is er geen vergadering. Meer info in het algemeen
bericht.

Givers
Emma Reynders
Charlotte Leonard
Willem Reynaerts

giverleiding@krikobea.be
0477/322.314 emma.reynders@krikobea.be
0470/051914 charlotte.leonard@krikobea.be
0470/345026 willem.reynaerts@krikobea.be

Beste givers,
Zaterdag 8 februari was het opnieuw Stamdropping en hij was legendarisch. Proficiat aan alle givers
die er waren, we zullen in deze rommelpot samen de mooiste herinneringen ophalen. Geen proficiat
aan alle givers die er niet waren, in deze rommelpot kunnen jullie lezen was jullie gemist hebben.
Fase 1: in de Schakel: we zijn nog niet opgewarmd, het enthousiasme zit er nog niet in, en er wordt
dus heel de tijd gevraagd om maar 8 kilometer te wandelen. De leiding-dictator gaat niet akkoord:
we doen 14,5 km. De Mystery Guest arriveert. De leiding-dictator is blij met de Mystery Guest, de
leden zijn net iets minder onder de indruk.
Fase 2: slecht begonnen is een voorbode voor de rest van de dropping. We proberen de vragen op te
lossen. Ze zijn te moeilijk. We gebruiken onze gsm. We kunnen ze nog steeds niet oplossen. RIP. We
stappen uit de bus en wandelen al meteen de foute richting uit. We komen de papa van Marte tegen,
die ons in ons gezicht uitlacht. Dankzij hem komen we wel opnieuw op het juiste pad.
Fase 3: we zitten op de goede weg. We komen al snel een tweede pons tegen. Het enthousiasme
groeit. We eten koekjes en sommige mensen worden te hyper en krijgen een koekjes-verbod.
Fase 4: verwarring. We denken dat we al minstens 3,7 km hebben afgelegd, maar we komen op een
T-splitsing ‘de zatten’ tegen, die beweren dat we op dat punt nog maar 2,7 km hebben gedaan. We
geloven ze niet en bewandelen vanaf dat punt alle mogelijke opties.
Fase 5: de eerste tegenslag. Na alle mogelijke wegen te hebben bewandeld, komen we opnieuw bij
de T-splitsing. We weten nog altijd niet welke weg we opmoeten, maar zeker niet die die ‘de zatten’
hebben genomen.
Fase 6: de tweede tegenslag. In de verte zien we zaklampen, we wachten deze op. Het zijn de
mensen die een uur later dan ons zijn gedropt. We beseffen dat we effectief nog maar 2,7 km
hebben gedaan. We hebben dus een gemiddelde van 2,7 km per uur. Lichtpuntje: we weten nu waar
we zitten. Tweede lichtpuntje: „Snowy”.
Fase 7: nieuwe moed. We vertrekken opnieuw. We lopen juist. Simon kan met zijn superogen de
kaart lezen zonder een zaklamp te gebruiken.
Fase 8: de grote fout: we geven de kaart aan Nathan. We lopen fout. We komen op een V-spitsing,
terwijl we op een T-splitsing moeten uitkomen. De leiding-dictator checkt voor voetstappen, er zijn
voetstappen en we volgen deze.
Fase 9: wanhoop. We zijn opnieuw mis gelopen. De Mystery Guest breekt de geen-gsm-code en
zoekt waar we zitten. Blijkt dat ons gemiddelde nog steeds 2,7 km per uur is. Het is op dat moment
22:00, we zouden terug zijn om 23:00 en we moeten volgens Google (de snelste weg) nog 1u40min
wandelen. De leden bellen hun ouders om te laten weten dat we later gaan zijn. Marte belt naar haar
vader, die er opnieuw wel de humor van inziet. Gelukkig geeft hij ons ook een tip, waarnaar we
moeten. De leiding-dictator laat al weten aan Claude dat we later gaan zijn en dat hij frieten moet
bewaren.
Fase 10: Google is onze beste vriend. We wandelen naar de locatie die vader van Marte ons had
gegeven (dank u, meneer Vanherrewegen). Nathan valt met beide benen in een modderplas. De
leiding-dictator bereikt een dieptepunt, wanneer we voorbij een blaffende hond wandelen.
Fase 11: nieuwe moed (bis). We komen aan het punt en volgen opnieuw de kaart.

Fase 12: totale wanhoop. We lopen opnieuw fout. In totale wanhoop beslissen we om te bunkeren –
in vijvergebied. We doen aan teambuiliding wanneer we een gracht moeten overspringen. En we
komen als bij wonder op de ravel uit.
Fase 13: de ravel. De ravel is lang, maar we weten tenminste waar we naartoe moeten. De leidingdictator val over een boomstam. Alles voor entertainment. Jorun loopt een paaltje omver.
Fase 14: aankomst om 00:30. We krijgen toch nog een klein applaus. Een aantal hebben al geen zin
meer in frit. We proberen nog de vragen op te lossen. We kijken hoeveel stappen we hebben
gedaan: met fout wandelen hebben we in totaal 22 km gewandeld.
Fase 15: de absolute overwinning: we zijn niet als laatste aangekomen, ‘de zatten’ komen na ons
binnen. De Mystery Guest lacht hen in hun gezicht uit, ‘de zatten’ zijn niet echt blij.
We bedanken iedereen die aanwezig was op dit onvergetelijk avontuur. Zelf de Mystery Guest vond
het aangenaam en bekende dat hij/zij de leden nog wel leuk vond. HAHAHA. Dit is de uiteindelijke
score, dus al bij al was het nog niet zo slecht. Volgend jaar opnieuw!

AGENDA:
Zondag 23 februari 2020: KAMP WAES- vergadering van 14u tot 17u30 op het Rakkersveld.
Zondag 1 maart 2020: gewone, misschien ongewone, vergadering van 14u tot 17u30 op het
Rakkersveld.
Vrijdag 6 maart 2020: oefenen voor het groepsfeest in de Kruisboog. De givers oefenen van 21:00 tot
22:00. Zorg dat je er bent. P.S.: er is dan ook iemand jarig. Traktatie!
Zaterdag 7 maart 2020: GROEPSFEEST! Gelieve een seintje te geven aan ons als je meedoet.
Iedereen wordt verwacht om 9 uur. Er is middag- en avondeten voorzien, dit kost 3 euro.
Jullie moeten ook deze kleren meenemen of aandoen:
•
•

De ‘leiding’: perfect scoutsuniform, hemd en das.
De krakers: Zo marginaal mogelijk, ook versleten broeken, mutsen en handschoenen. Je mag
ook iets voor elkaar meebrengen.

13 – 15 maart: derdejaarsweekend.

Jin

jinleiding@krikobea.be

Arne Maja

0470/505.878 arne.maja@krikobea.be

Niels Bergmans

0496/715.801 niels.bergmans@krikobea.be

Yo jin,
Omdat ik weet dat iedereen ernaar verlangt zal ik voor de
eerste die dit oplost persoonlijk een stuk
Berlijnse muur kopen. Veel succes en ik zou maar men
best doen want ik heb gehoord dat het een
goed stuk muur is.
Ciao

