Opening feestjaar 75 jaar scouting Tienen (1996). Tijdens het feest op de Grote Markt werd de Tiense Reus
Tiske verkleed in scoutsuniform. Foto uit fotoboek 75 jaar Kriko-Bea.
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VZW scouts Kriko-Bea Tienen
Verschijnt 2 maal per maand
Torsinweg 12, 3300 Tienen
(maar niet in juli en augustus)
Ondernemingsnummer 0828.388.314
P308952

Activiteitenkalender
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

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

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

Verjaardagen
6 april
8 april
12 april
13 april
16 april
17 april
17 april
18 april
19 april
19 april
21 april
22 april
22 april
23 april
25 april
26 april
30 april

Mien Reynaerts
Gitte Lemmens
Nina Vandebroek
Louis Pierlé
Louis Merckx
Lander Luyten
Rune Luyten
Bas Nijs
Lili van Oosterwyck
Lieven Medart
Maia Nourescu
Fran Deputter
Nell Deputter
Eva de Waleffe
Maxim Bollen
Ayman Helouaoui
Jack Lowies

Kapoenen
Jonggivers
Welpen
Welpen
Kapoenen
Jonggivers
Jonggivers
Welpen
Welpen
Givers
Kapoenen
Jonggivers
Jonggivers
Jin
Welpen
Kapoenen
Jonggivers

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 iedereen,
Na een weekje er tussen uit (Pasen) zullen er komende zondag weer activiteiten doorgaan. De
regeling blijft dezelfde zoals de laatste activiteit. Voor de duidelijkheid sommen we de regels nog een
keertje op.
Corona regels:
•
•
•
•
•

Er worden bubbels gemaakt van maximaal 10 leden.
Leden (enkel Jonggivers, givers en Jin) en de leiding dragen gedurende de hele activiteit een
mondmasker.
Er wordt sterk aangeraden maar 1 hobby per week te kiezen.
Kapoenen en welpen moeten inschrijven voor de activiteiten.
Iedereen neemt zijn eigen drinkbus mee.

Inschrijven voor de activiteit:
Zoals afgelopen week wordt er voor zowel de kapoenen als de welpen telkens 3 bubbels van 10
leden voorzien. Wat een maximaal van 30 kapoenen en 30 welpen levert. Wij weten dat de kans
bestaat dat er meer dan 30 leden per tak kunnen komen, om hiermee rekening te houden wordt er
gebruik gemaakt van inschrijvingen. Dit wil zeggen dat elke maandagavond om 20u een formulier zal
verschijnen op de website en de facebookpagina. Hiermee kan u uw kind inschrijving voor de
activiteit op zondag.
Groetjes en stay safe!
Arne, Milan, Jakob en Lode

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

Hey daar lieve kapoentjes!
Het is net Pasen geweest joepie!!! Spijtig genoeg was het vorige zondag geen scouts maar dan
hebben jullie hopelijk genoeg tijd gehad om alle paaseitjes te gaan zoeken die de paashaas is komen
brengen
Bij de leiding is de paashaas natuurlijk ook geweest. Apodemus heeft zelfs al zijn chocolade al
opgegeten! Als hij niet snel een beetje gezonder gaat eten kunnen we hem volgende zondag naar de
scouts rollen
Natuurlijk willen wij ook super graag met jullie Pasen vieren dus omdat jullie er niet waren vorige
zondag zullen we volgende zondag (11/4) een paas-vergadering doen! Dus jullie kunnen verkleed
komen als de paashaas, paasklok, paasei,… de keuze is aan jullie!
Het is nu ook eindelijk een paar weken vakantie! Als jullie even niks te doen hebben en jullie je echt
vervelen kunnen jullie dit paasdoolhof oplossen en zo de paashaas terug bij zijn paaseieren brengen.
Je kan ook altijd iets knutselen of een mooie brief schrijven naar de leiding… Wij zijn alvast benieuwd
wie het doolhof kan oplossen

Agenda:
Zondag 11/4: paas-vergadering
Zondag 18/4: gewone vergadering
Zondag 25/4: gewone vergadering

Welpen

welpenleiding@krikobea.be

Jacala
Rikki-tikki-tavi
Bagheera
King Lowie

0491/930.909 elijas.vanhemelryck@krikobea.be

Baloe
Hathi

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

0468/283.402 milan.vandeput@krikobea.be

0478/196.611 nele.medart@krikobea.be

0498/034.256 tom.reynaerts@krikobea.be

Heey Welpen!
Hebben jullie veel Paaseitjes kunnen vinden? Ik wel hoor, als ik die allemaal opeet
wordt ik zelf een Paasei!
Even terug naar vorige zondag: het was mooi weer, we speelden het boeren en
boerinnenspel, maar vooral: Bollo het geitje was op de scouts! Wat hebben we daar
toch van genoten. Deze ochtend zag ik op de voorpagina van een van de boekskes:

Deze zondag zien we jullie allemaal graag terug voor de langverwachte Peperbollen
vergadering. We gaan ze zondag allemaal leren kennen, hier is alvast de intro:
Een twee
Dieven en gangsters
Drie vier
Misdadigers en oplichters
Vijf zes
Altijd op jacht
Zeven acht
We jagen dag en nacht
Op dieven en op gangsters
Op rovers en misdadigers
We jagen ze wel op de vlucht
Er hangen avonturen in de lucht
Gangsters, gangsters
We jagen ze wel op de vlucht
Gangsters, gangsters
Er hangen avonturen in de lucht
Gangsters, gangsters
Tot zondag!
Bagheera, Baloe, Hathi, Jacala, King Lowie en Rikki-Tikki-Tavi
Agenda
Zondag 11 april: De Peperbollen vergadering. 14u-17u30 op het Rakkersveld
Zondag 18 april: Reis rond de wereld vergadering. 14u-17u30 op het Rakkersveld
Zondag 25 april: Heksen en tovenaars vergadering. 14u-17u30 op het Rakkersveld

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

Hey jongergivers
Hopelijk zijn jullie examens goed gegaan en heeft iedereen een goed rapport.
Spijtig genoeg was vorige week geen scouts door Pasen, maar ik hoop dat jullie
veel paaseitjes hebben kunne eten en er niet te ziek van geworden zijn. Deze
week is het wel weer scouts en zoals gewoonlijk weer op zondag. het gaat
weer een super leuke activiteit zijn maar dat zijn jullie nu wel gewoon
geworden

. Geniet nog zeker van de vakantie en als je je verveeld kom dan

zeker naar de scouts. Hier nog een leuke paas meme

Agenda:
11/04: vergadering van 14u tot 17:30
18/04: vergadering van 14u tot 17:30
25/04: vergadering van 14u tot 17:30

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

Beste givers,
Hebben jullie allen goed kunnen genieten van de lekkere chocola van de schattige paashaas?
Hopelijk wel, in ieder geval hier is een verhaaltje over de paashaas.
Op een dag klonken de klokken ‘de paasklokken’ deze konden het harde werk van meneer de
paashaas niet meer aan. Zij besloten om te staken en de paashaas extra hard te laten werken, want
de paashaas at veel te veel van zijn eigen chocolade op. Ja dat kon die wel goed, ook verstopte hij zij
dikke laagjes onder zijn glanzende vacht.
De paasklokken hadden nu dus het goede dieet plan ‘staken’ om zo de paashaas al het werk alleen te
laten doen en zo er een heel aantal kilo’s van af te laten gaan.
Nu is de paashaas zo gewoon om te werken dat de paasklokken niet meer veel meehelpen met het
rondbrengen van de paaseiren.

Hier nog een leuke kleurplaat.

Agenda:
11 april: vergadering (fysiek)
18 april: vergadering (fysiek)
25 april: vergadering (fysiek)

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

Helleuw
WTF hoe oneerlijk is het da ik (wss 1 van de enige ben die) 2x moet schrijven. De walen moeten altijd
het werk doen, typisch.
Ma oké, ik dacht even een recap van het jaar neer te schrijven.
1. De cookies, wa een succes. Nu kunnen we stinkend rijk op kamp ^^

(side note: jonas, de originele klewais, altijd aant bellen)
2. Duzend keer afrikaanse bal en andere random spelletjes waar Lieven zijn kop geplet is tussen
tuur zijn ballen en pit zijn kont. (zie cirkel)

3. wa drinken met de matties, met mij altijd aanwezig hihi

Oké, pagina vol, ik heb genoeg geschreven xd byebye

