De Kapoenen oefenen een laatste keer hun dansje voor het groepsfeest
Datum: 02/03/2020 – 16/03/2020, 54ste jaargang, nr. 14
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
4 maart
4 maart
6 maart
10 maart
17 maart
18 maart
24 maart
24 maart

Margot Lefebvre
Eloïse Latteur
Emma Reynders
Arne Ma Ja
Nette Vanherrewegen
Obi Herinckx
Marie Happaerts
Simon Van Hemelryck

Giver
Welp
Leiding
Kapoen
Welp
Leiding
Leiding
Giver

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,
Het is zover, deze zaterdag is ons Groepsfeest. Wekenlang is er gerepeteerd, gebouwd, gedanst en
geschilderd. Wij hopen jullie allemaal in grote getalen te verwelkomen!
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
• 18:30-19:30 Welpen
• 20:00-21:00 Jonggivers
• 21:00-22:00 Givers
• 22:00-22:30 Hoofdrollen en Delphine
Op zaterdag 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.

De voorstelling zelf start om 20:00 en er zal een pauze zijn.
Tickets kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar bij Sara Vandeput, Tom Reynaerts, Lode Reynders en Milan
Vandeput. Aan de kassa kunnen er ook tickets gekocht worden zolang er nog plaatsen zijn.
Tupperware verkoop
Net als vorig jaar houden wij een Tupperware verkoop. Deze vindt plaats op zondag 15 maart.
Vanaf 14:00 tot na de vergadering kan je in onze lokalen handige potjes, drinkbussen, enz. kopen.
Tot dan!
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
Petro
Gigi
Zazoe
Rikki
Apodemus

kapoenenleiding@krikobea.be
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
0491/886.721jakob.vanhemelryck@krikobea.be

Dag allerliefste kapoenen!!!
Wat hebben we weer een leuke activiteit achter de rug, zoveel knotsgekke dingen die we hebben
gedaan. Wauw.
We hebben ons grootste acteertalent nog eens boven gehaald voor onze toneelstukje te oefenen, en
woooooow wat zijn jullie goede holbewoners zeg! De echte zijn er niks tegen!
Op onze vergadering hebben we niet alleen geacteerd, maar we maakten ook echte prehistorische
knuppels, zoals echte holbewoners dat doen!
Die knuppels waren ook niet zomaar gewone saaie knuppels, maar die hadden alle kleurtjes van de
regenboog! Zoooo mooi!
Natuurlijk hebben we ook onze danskunsten nog eens laten zien, want dansen kunnen we als de
besten!! Ook onze nieuwe vriend Ronny was onder de indruk !!
We hebben ook maar eens bewezen dat kapoenen de sterkste (en natuurlijk de leukste) tak is, wij
alleen sleurden een omgevallen boom maar liefst tot in het midden van het grasveld!!! Toch een
dikke dankuwel aan alle andere kindjes die zijn komen helpen op het laatste
.
Over holbewoners, dansen en acteren gesproken… Dit weekend is het moment van de waarheid, het
moment waar we allemaal lang naar uitgekeken hebben: HET GROEPSFEEST!!!!! WOEHOEEEW!!
Om ervoor te zorgen dat iedereen onze dansjes en onze scène in het algemeen onder de knie heeft,
gaan we nog wat repeteren.
VRIJDAG 6 maart is iedereen (die meedoet natuurlijk, als je niet meedoet moet je niet komen)
aanwezig in CC de Kruisboog om 17u30, we repeteren een uurtje dus jullie mama’s en papa’s mogen
jullie terug komen halen om 18u30.
ZATERDAG 7 maart is iedereen om 9u ’s morgens aanwezig in de Kruisboog. We repeteren dan heel
de dag lang ons toneel. Er wordt ’s middags eten voorzien, hiervoor neemt iedereen 3 euro mee en
geeft dit af aan de leiding. De generale repetitie start om 16u30 en de voorstelling start om 20u.
Indien je zaterdag eeeecht niet heel de dag aanwezig kan zijn, laat dit dan zeker op tijd weten aan de
leiding.
ZONDAG 8 maart is er dan GEEN vergadering
WEEKEND: 13-15 maart gaan we op weekend! Er volgt nog een mail met concrete informatie.
Dus jongens en meisjes, dit is dan het einde van deze rommelpot.
Veel lieve groetjes van jullie oooh zo leuke leiding
Petro, Apodemus, Rikki, Zazou en Gigi

AGENDA
7 maart: Groepsfeest!
13-15 maart: weekend! Verdere info volgt via mail.
22 maart: gewone activiteit
28-29 maart: restaurantdagen! Inschrijven kan tot en met 27 maart door een mailtje te sturen naar
resto@krikobea.be

Welpen
Jacala
Rikki-tikki-tavi
Bagheera
King Lowie

welpenleiding@krikobea.be
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

Heey Welpen!!
Wat was me dat weer een vergadering, we zaten gewoon bij het leger. Maar niet zo maar
het leger, het was het leger in Noord Siberië. Het was daar nog al koud maar gelukkig wisten
wel een manier om ons warm te houden als we wouden slapen. Allemaal samen op elkaar
benen, lekker gezellig dat dat was. Maar veel rust hebben we
daar niet gehad hoor.
De reflexen zijn ook weer goed getraind door de vliegtuigen dat
wel eens over vlogen of de graad die ineens bij ons kwam.
Buiten dat hebben we ook een zeer zware kracht oefening
gedaan, niemand, zelfs major Jacala kon niet meer pompen op
het einde. Dat is eentje dat de leiding wel onthoud voor op
kamp als straf expeditie ofzo!!
We zijn ook buiten de kazerne geweest opzoek naar een vijand die in de buurt was gekomen.
Met de helft van de groep zijn we naar die locatie gemarcheerd en geslopen op zoek daar
deze vijand. Na een druk vuur gevecht en vuist slagen en een beetje bloed heeft de vijand
zich moeten overgeven aan de soldaat welpen. Maar er waren toch wat gewonden gevallen
en hadden dus medische bij stand nodig. Na een beetje lang wachten was de ander helft er
ook bij en die hebben de gewonden terug veilig naar de kazerne gebracht op de brancard.
Toen iedereen weer genezen was heeft de vijand wat ruzie zitten stoken, wat heeft geleid
tot een groot vuurgevecht in de kazerne zelf. Maar gelukkig kregen de welp soldaten hulp
van de rest van de scouts (buiten de givers want die waren druk aan het repeteren voor het
Groepsfeest). De vijand heeft dan iedereen uitgedacht in dikke Berta, hier zijn snel veel
gewonden gevallen maar de vijand heeft het niet overleefd.
En zo is de dag geëindigd.
Voor het groepsfeest nog even wat info, hier voor wordt er vrijdagavond in de CC de
kruisboog gerepeteerd, om 18u30. Zaterdag worden de kinderen verwacht om 9u
smorgens. Zij zullen middag en avond eten krijgen, hier voor zouden we nog 3 euro moeten
meenemen. Heel de dag wordt er dan gerepeteerd en is het dus zeker leuke als ze de
volledig dag er zijn, ook voor hen voor de ervaring enzo is het leuker zo. Voor de hooftrollen
van de scene is het zeker van belang dat ze aanwezig zijn!
Jullie moeten ook deze volgende kleren meenemen of aandoen (zaterdag):
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.
Er zijn nog altijd tickets te verkrijgen bij ons maar zeker ook nog de avond zelf! Dus kom
gerust!
Agenda:
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.
Zondag 8 maart: Geen vergadering!!
Zondag 15 maart: gewone vergadering op het Rakkerveld van 14u tot 17u30
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

Jow jow jong givers!
Stadspel, stadspel stadspel riepen jullie de hele tijd 2 weken gelden. Natuurlijk omdat wij top leiding
zijn en luisteren wij daar naar hebben wij jullie een stadspel gegeven! Zelfs toen het kermis was.
Maar wat we niet hadden verwacht waren de beroemd heden in ons prachtige stad Tienen hier is
was beeldmateriaal.

Jaja deze mensen kom je niet elke dag tegen :D
Maar nu even iets belangrijk voor deze week!
- Vrijdag 6 Maart worden jullie verwacht aan CC De Kruisboog om 20:00 tot 21:00. Iedereen die
aanwezig zal zijn op groepsfeest gelieven te komen, zeker de mensen die het dansje nog niet kennen.
De liedjes zijn ‘Raspoetin’ en ‘Turn op de love’. Je kan misschien al iemand vragen om het een beetje
te leren die het al kent. (Aub Louise sorry dat ik het nog vergeten zeggen was
)
Zaterdag 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
Kinderen die nog niet weten in wat ze moeten verkleden, kom vrijdag zeker! Kan je niet, dan neem
je best de 2soorten verkleedkleren mee!
Zondag 8 maart 2020: GEEN vergadering
Zondag 15 maart 2020: Gewone vergadering
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

Dag giversss,
Wat een top vergaderingen hebben we hier al wel niet meegemaakt met jullie!! Voor zij die er zijn
geweest, de max! Voor zij die niet gekomen zijn, das ne mindere… Maar goed het jaar duurt nog wel
even voor dat we met zen allen op kamp vertrekken, dus komen is de boodschap!
De voorbije twee vergaderingen waren echt knallers.
Kamp Waes vergadering, zonder twijfel de coolste vergadering van al de takken dit jaar! Iedereen
die op de foto stond heeft nu een beetje meer bekendheid, want jaja, er waren kandidaten van Kamp
Waes die op onze foto op Instagram een like of een reactie hebben geplaatst :o :o :o We hebben ook
geprobeerd te vliegeren in de storm maar dat is helaas niet gelukt, misschien maar goed ook of er
was iemand gaan vliegen..
En dan natuurlijk de incognito vergadering, echt top! Blij dat ik dat niet gemist heb.
Eerst dachten dat we geen leden hadden, maar jullie waren gewoon echt goed vermomt. Niet te
herkennen. Gegleden op de kermis en lekkere smoutebollen gegeten, betere vergadering kan bijna
niet (buiten dan de Kamp Waes vergadering natuurlijk).
We waren ook niet de enige die verkleed waren op de kermis, nee nee. Er waren gewoon echte
Disney figuren!!! En natuurlijk kunnen we dan niet anders dan er mee op de foto mee te gaan.

Dan even nog voor het komende groepsfeest op 7 maart. Vrijdag 6 maart spreken we af om 21u in de
kruisboog om te repeteren voor het groepsfeest. Zie dat je er op tijd bent, en laat ons weten moest
je er niet op tijd geraken! Dit zal tot ongeveer 22u duren.
Dan zaterdag 7 maart beginnen we er al vroeg aan. Jullie worden om 9u in de kruisboog verwacht om
heel de dag te acteren en te dansen, maar vooral ook plezier te maken! Neem ook 3 euro mee, dit is
voor het eten overdags.
Hier is nog is even wat jullie voor outfit moeten meenemen voor jullie rol:
• Leiding: Scouts kleren, vooral scoutshemd en das!
• Krakers: Marginaal, krakers, versleten, muts, .. (vul zelf verder aan)
• Goed humeur
• Enthousiasme
Vergeet dit niet mee te nemen!
Goed, dit was het dan weer!
Tot de volgende keeeeerrrr!!!
Jullie dreamteam Giverleiding !!

Agenda:
-

Vrijdag 6 maart: oefenen tussen 21u en 22u in de kruisboog, wees op tijd!
Zaterdag 7 maart: verzamelen om 9u in de Kruisboog. 3 euro meenemen. Outfit: voor de rol
leiding: uniform. Voor de rol krakers: sjofel, marginaal.
Zondag 8 maart: geen vergadering
13-15 maart: weekend. Verzamelen: derdejaars om 19u aan het Rakkersveld, niet-derdejaars
om 19u30. Carpoolen naar weekendplaats. Adres: Rozenbosstraat 96, 3850 Nieuwerkerken.
Einde: zondag om 11u.

Jin

jinleiding@krikobea.be

Arne Maja

0470/505.878 arne.maja@krikobea.be

Niels Bergmans

0496/715.801 niels.bergmans@krikobea.be

Yoo de manne
We zijn vorige zondag naar de kermis geweest daar hebben we geleerd dat: Voor 10 euro en je aan
alle koortjes trekt je een fantastische drinkbus kan winnen. Je beter op manne’ke pis kan schieten
dan op staafjes. Het lunapark niet altijd winstgeven is en eerder verliesgevend, maar je toch beter
alles op Amazone kan kopen omdat het daar goedkoper is. Een grijpmachine maar 1 keer echt grijpt
dankzij de weetjes van Niiiiiels. Het eendjes vissen nog altijd in de top 3 staat van beste attracties om
te doen. En dat we voor twintig punten airpods konden krijgen, maar we toch voor 4 fidget spinners
zijn gegaan.
Om de opdrachten van hartenaas niet te vergeten heb ik ze nog een mooi op een rijtje gezet
•
•
•

Rutger: zijn haar blauw verven, bleached hair, 1 dag op kamp met een mercelleke en een
roze onderbroek lopen en een tattoo zetten
Delphine: bangs en op kamp altijd als voorlaatste of laatste gaan slapen
Janne: geen chocola eten de hele maand, haar haar blauw verven en nog iets dat ik vergeten
ben

Nog een aantal ideeën voor het kamp
•
•
•
•

Een goudvis als huisdier, de naam moet nog gekozen worden (#team Dory)
Niet op de rem duwen
Gotcha voor heel het kamp (moeten we wel iemand neutraal vinden die dat wilt maken maar
voor 7 personen vinden we dat wel)
Secret Santa en het cadeautje moet op kamp gekocht worden

Ciao de Manne
Agenda: Zie Facebook en algemeen bericht!

