Givers bakken brood in zelfgemaakte oven. Giverkamp, Brisy, juli
1989. Foto uit fotoboek 75 jaar Kriko-Bea.
Datum: 22/03/2021 – 05/04/2021, 55ste 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

Activiteitenkalender
10 april
23-25 april
30 april-2mei&7-9 mei
8 mei
16 mei
5-11 juli
18-24 juli
18-24 juli
12-24 juli
11-24 juli
(10)-25 juli
24 juli

*Kan nog wijzigen wegens corona

Hindernissenrun
Stapweekend
Tentoonstelling 100 jaar
Festival 100 jaar
Laatste vergadering
Reunie kamp
Kapoenenkamp
Welpenkamp
Jonggiverkamp
Giverkamp
Jinkamp
Afsluitdag Groepskamp

Houtemveld
Nog geheim
…
…
Rakkersveld
Hotton
Hotton
Hotton
Hotton
Hotton
…
Hotton

Verjaardagen
24 maart
24 maart
25 maart
28 maart
30 maart
8 april
12 april
13 april
16 april
17 april
17 april
18 april
19 april
19 april

Marie Happaerts
Simon Van Hemelryck
Timon Vandenbosch
Sara Vandeput
Maud Laermans
Gitte Lemmens
Nina Vandebroek
Louis Pierlé
Louis Merckx
Lander Luyten
Rune Luyten
Bas Nijs
Lieven Medart
Lili van Oosterwyck

Leiding
Jin
Kapoen
Leiding
Welp
Jonggivver
Welp
Welp
Kapoen
Jonggiver
Jonggiver
Welp
Giver
Welp

Algemeen bericht
Arne Ma Ja
Milan Vandeput
Lode Reynders
Jakob Vanhemelryck

groepsploeg@krikobea.be

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

0470/439.473 lode.reynders@krikobea.be
0499/398.194jakob.vanhemelryck@krikobea.be

Dag allemaal
Vanaf zondag (28/03) is er opnieuw een nieuwe regeling voor de Kapoenen en Welpen, voor de
oudere takken verandert er niets. Ook de kapoenen en welpen vergaderingen zullen nu net zoals de
oudere takken opnieuw in bubbels van 10 leden doorgaan. De regeling die we hanteren zal dezelfde
zijn als die van enkele weken geleden, we gaan er dan ook vanuit dat de scouts even soepel zal
kunnen blijven verlopen als voorheen. We sommen de regels hieronder nog eens op.
Corona regels:
•
•
•
•
•

Er worden bubbels gemaakt van maximaal 10 leden.
Leden en leiding dragen gedurende de hele activiteit een mondmasker. (Enkel Jonggivers,
Givers en Jin)
Er wordt sterk aangeraden om maar 1 hobby per week te kiezen.
Inschrijven voor de activiteiten. (Enkel Kapoenen en Welpen)
Drinkbus meenemen.

Inschrijven voor de activiteiten:
Bij de kapoenen en welpen worden telkens 3 bubbels voorzien, wat neer komt op een totaal van 30
leden. Dit aantal is gekozen zodat er genoeg leiding is bij elke bubbel. Wij weten dat er mogelijks
meer dan 30 leden per tak kunnen komen, om hier op voorhand rekening mee te houden gaat er
gebruik gemaakt worden van inschrijvingen voor de activiteit. Concreet wil dat zeggen dat er elke
maandagavond om 20u een formulier te vinden zal zijn op onze website en onze facebookpagina,
waarmee u uw kind kan inschrijven voor de vergadering van komende zondag.
Tot zondag!
Stay safe!
Arne, Milan, Lode en Jakob

Kapoenen
Apodemus
Nala
Gigi
Xebo
Asjra

kapoenenleiding@krikobea.be
0499/398.194 jakob.vanhemelryck@krikobea.be
0471/340.261 Kalina.parthoens@krikobea.be
0468/163.142 anneleen.deklerck@krikobea.be
0495/616.846 janne.van.roosbroeck@krikobea.be
0473/253.879 maarten.medart@krikobea.be

Dag kapoentjes en ouders,

Omdat jullie deze week jullie zo mooi geel hadden verkleed heb ik een verhaaltje over een geel
mannetje genaamd Lennie.

Lennie leefden op de citroenplaneet. Zijn ouders waren de baas van de grote citroenfabriek. Hij
moest altijd helpen in de fabriek omdat zijn handjes zo fijn waren. Maar hij had een groot geheim.
Eigenlijk hield hij niet zo van citroenen. Hij vond maar zuur. En als hij at spetterde er ook altijd
citoenspetters in zijn ogen en dat deed enorm veel pijn.
Lennie was een slimme jongen en hij bedacht iets om zijn probleem op te lossen. Hij maakten een
pilletje waardoor hij kon kiezen naar wat de citroen smaakten. Hij vond aardbijen super lekker. Maar
dat mocht hij niet eten omdat dat de grote rivalen van zijn ouders waren. Dus maakte hij zijn pilletje
zodat de citroen naar aardbijen proefde. Soms had hij zin in hamburgers of ijsjes of hete bliksem. Hij
had dus altijd veel keuzes.
Na een tijdje dit geheim te houden vertelde hij het tegen zijn beste vriend. En hij was verbaast met
zijn antwoord. Blijkbaar vond zijn vriend citroenen ook helemaal niet lekker. Dus deelde hij zijn
pilletjes met hem. En als maar meer begonnen meer mensen zijn pilletjes te vragen. Toen zijn ouders
er achter kwamen waren ze heeeel boos. Maar na een aantal dagen ruzie makten besefte de ouders
dat altijd hetzelfde eten misschien ook niet zo goed is. Dus begonnen zij ook andere dingen te maken
in hun fabriek en hun fabriek werd hierdoor veel groter en succesvoller. En iedereen was terug
gelukkig!

De vreugde van de grotere groeten zit er weer op. Vanaf volgende week is het terug in groepjes van
10. Luister dus goed naar de leiding zodat je in het juiste groepje terecht komt. Schrijf jullie ook zeker
in zodat we op voorhand de groepjes kunnen verdelen.

Groetjes,
De kapoenenleiding

Agenda:
28/03: Gewone vergadering op het rakkersveld van 14u-17u30. Vergeet jullie niet in te schrijven!
04/04: Geen vergadering want het is pasen.
11/04: Gewone vergadering op het rakkersveld van 14u-17u30. Vergeet jullie niet in te schrijven!

Welpen
Jacala
Rikki-tikki-tavi
Bagheera
King Lowie
Baloe
Hathi

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
0472/031.561 Kobe.bergmans@krikobea.be
0472/870.846 delphine.avermaete@krikobea.be

Dag allerliefste welpentjes,

Hopelijk hebben jullie genoten van de super coole vergadering met het grote
slagveldspel. Voor iedereen die er niet was zal ik snel even uitleggen hoe het was: Er
waren twee grote kampen die elkaar moesten aanvallen. Elk kamp had zijn eigen
burcht die verdedigd werd door een grote papieren muur. Het doel was om de
burcht van het andere team te betreden door hun muur kapot te maken. Dit kon
door erop te gaan gooien met wapens die jullie konden kopen! Super cool toch?
Het was net als in de films!! Dus als jullie er vorige week niet waren zorg dat jullie er
zeker bij zijn volgende keer!!

Er is wel iets minder goed nieuws voor volgend weekend… We moeten weer in kleine
bubbels van 10 spelen op zondag
Dat is iets minder leuk maaaaaaar we gaan
wel nog altijd heel leuke spelletjes spelen!! De volgende 2 vergaderingen zijn ook in
thema dus dat word zeker extra leuk:
Eerst halen we de boer in ons naar boven want we gaan een boeren en boerinnen
vergadering doen! Dus bereidt jullie maar voor op een heel leuke en misschien
ookwel een beetje een vuile vergadering, want boeren zijn niet altijd proper he
.
Daarna is het jammer genoeg een weekje geen scouts… Maaaar het is het wachten
waard want daarna hebben we een super cool thema: de peperbollen. Voor
iedereen die dit niet kent (FOEI!), dit is een serie op ketnet waarin kinderen gaan
jagen op misdadigers en dieven gaan vangen! Super cool dus, als jullie al is willen
kijken kunnen jullie dat hier doen: https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/peperbollen/
Dus bereidt jullie maar voor op een paar knotsgekke vergaderingen!! (En vergeet
jullie niet in te schrijven)
Groetjes,
Baloe, RTT, Jacala, King Lowie, Bagheera

AGENDA:
Zondag 28/03: Boeren en boerinnen vergadering op het rakkersveld van 14u-17u30.
Vergeet de inschrijving niet!
Zondag 4/04: Geen vergadering want het is pasen
Zondag 11/04: De peperbollen vergadering op het rakkersveld van 14u-17u30.
Vergeet de inschrijvingen niet!

Jonggivers

jonggiverleiding@krikobea.be

Willem Reynders

0474/198.806

willem.reynders@hotmail.com

Marie Happaerts

0471/586.050

marie.happaerts@krikobea.be

Sara Vandeput
Niels Bergmans

0468/202.994
0496/715.801

sara.vandeput@krikobea.be
niels.bergmans@krikobea.be

Warre De Wel

0497/795.927

warre.dewel@krikobea.be

Heeeeey jonggivers
We hopen dat jullie examens allemaal goed gaan. Om een ideale ontspanning te
hebben tussen al dat studeren door is het vrijdagavond FES, we gaan in de avond
op het rakkersveld vergadering doen. Zo hebben jullie heel de zondag tijd om te
leren en komen er hopelijk meer dan zes leden
Na veel verzoekjes en vragen hiernaar komt eindelijk het meest sensationele verhaal
van het jaar in de rommelpot!! Zoals sommigen al weten was Warre niet mee gaan
wandelen vorige week zaterdag. Iedereen wil natuurlijk weten wat hij in godsnaam
was aan het doen dat belangrijker was dan naar de scouts komen. Ik zal het jullie
vertellen…
Warre was op tinderdate! Na heel veel swipen en niet zo veel matches was het
eindelijk gelukt om een date te fixen. Maar deze date was niet zo flexibel en kon
alleen op zaterdag afspreken. Zo hopeloos als Warre is, stemde hij hier maar mee in
omdat het lang zou duren voor hij nog zo een kans zou krijgen.
Warre vertrok vol vertrouwen naar de date, hij had zich helemaal voorbereid en wou
er een topavond van maken. Ze hadden om 20u afgesproken om te gaan
wandelen en samen naar de zonsondergang te kijken, want ja je kan niet veel
anders doen met al die coronaregels. Helaas was zijn date na twee uur wachten
nog altijd niet opgedaagd. Net op het moment dat Warre ging vertrekken kwam er
toch nog iemand aan. De date excuseerde zich uitgebreid voor het laat komen en
gaf wat flauwe excuses hiervoor. Warre dacht er toch nog het beste van te maken,
want hij had hiervoor een scoutsvergadering gemist. En hij was natuurlijk hopeloos op
zoek naar de liefde van zijn leven.
Na wat gezellig babbelen en wandelen was het al tijd om te vertrekken, ze moesten
voor de avondklok terug thuis zijn natuurlijk. Toen ze afscheid namen heeft Warre zijn
kans gegrepen en zijn date gekust!! De dagen erna hebben ze nog veel
afgesproken en gisteren kwamen ze met belangrijk nieuws!!!!!
Ze gaan trouwen!! Jullie zijn allemaal uitgenodigd op het huwelijk! Op 18 april 2021
trouwen Warre De Wel & Tinder Date
Deze vrijdag zal Warre onthullen wie zijn mysterieuze verloofde is!

Agenda:
Vrijdag 26/3: FES 19U-22u op het rakkersveld
Zondag 4/4: GEEN VERGADERING

Givers
Emma Reynders
Willem Reynaerts
Guus Nagels

giverleiding@krikobea.be
0477/322.314 emma.reynders@krikobea.be
0470/345.026 willem.reynaerts@krikobea.be
0494/707.796 guus.nagels@krikobea.be

Alohaaaaa

Yes yes, corona is still in die townnnn, maar geen gezeur, geen gevaar, de maatregelen volgen is een
groot gebaar.
Flap, Flapp en Flappy zaten in een boom, Fla kroop er mee in, wie zit er dan nog in de boom?
Hier zijn wat interessante openingszinnen voor als je op zoek bent naar een knuffel contact (via Tinder
of andere social media chat dates):

★ Do you like the film Cars, because I
wanna make u Mcqueen ;)
★ You are a 9/10, and I'm the 1 you are
looking for ;)

★ Als jij een hamburger was, noemde ik je MacBeauty
★ Ik ben erg verlegen, kun jij het gesprek niet beginnen?
★ Let's play Titanic, you be the ocean and I’ll go down on you ;)
★ Did we have class together? I could’ve sworn we had chemistry ;)
★ Do you have a name, or can i call you mine
★ I’ll give you a kiss. If you don't like it, you can return it ;)
★ Thank God I’m wearing gloves, because you’re too hot to handle. ;)
★ Are you Google, because you have everything I’m searching for ;)
★ Roses are red, the grass is green, I want u in my bed, if you know what i mean ;)
★ Rik:pick up a leaf and walks to a girl on a bench
Rik: “dont leaf me” ;)
★ Are you a dementor?Because you just took my breath away ;)
★ Als ijij een rietje was, dan was je mijn favorietje! ;)

Bye
FlappyBigBoss, FlappyNumberOne en WillyWannesFlappy

AGENDA:

Vrijdag 26 maart 2021: FES = Friday Evening Session = vergadering vrijdagavond, van 19u tot 22u op
het Rakkersveld. Probeer indien mogelijk met de fiets te komen.

Zondag 4 maart 2021: geen vergadering want het is Pasen.

Jin

jinleiding@krikobea.be

Lode Reynders

0470/439.473 lode.reynders@krikobea.be

Charlotte Leonard
Jonas Verstraeten

0470/051914 charlotte.leonard@krikobea.be
0477/097.762 jonas.verstraeten@krikobea.be

Jow Jinners,

Dus we hebben een Koe een programma en een veld voor ons geweldige geld in kas idee! Jin 20202021 gaat bekent staan als de Jin met de koe! :D Dus 1 van deze dagen gaan we beginnen met
reclame te maken. Ook mogen er nog altijd werkjes gedaan worden dus als je nog mensen kent die
nog kleine of grote taken te doen hebben thuis, laat het ons weten.

Want die creme gaat zijn eigen niet terug betalen ze. :D En ik heb zeker dit groot reclame ding niet ge
kopie paste om de pagina meer te vullen ze ;)
Hier nog wel een grappig mopke waar een koe is in betrokken:

Klaasje komt naar beneden voor zijn ontbijt, zijn moeder vraagt hem of hij zijn klusjes al heeft
gedaan.
“Nog niet”, zegt Klaasje.
“Dan krijg je nog geen ontbijt”, zegt zijn moeder.
Dus Klaasje is helemaal chagrijnig. Hij gaat de kippen voeren en geeft een kip een schop! Dan gaat hij
de varkens voeren en geeft een varken een schop! Dan gaat hij de koeien melken en geeft een koe
een schop! Dan komt hij weer binnen.
Zijn moeder geeft hem een kom droge havermout. “Waarom krijg ik nu geen eieren en spek? En
waarom geen melk in mijn havermout?” vraagt Klaasje verontwaardigd. “Wel?, zegt moeder, ik zag je
een kip schoppen, dus je krijgt geen eieren voor een week.” “En ik zag je een varken en een koe
schoppen, dus krijg je ook geen spek en melk voor een week”, zegt zijn moeder streng.
Klaasje baalt nog meer. Dan komt zijn vader binnen, hij schopt de poes opzij en gaat zitten aan het
ontbijt. Klaasje kijkt lachend naar zijn moeder en zegt: “Vertel jij het hem of zal ik???”
Meer moppen: https://www.debestemoppen.nl
Volgende vergadering:
Gaat normaal doorgaan op 26 april

