Datum: 21/02/2022 – 07/03/2022, 56ste jaargang, nr. 12
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
5 maart
19-20 maart
15 mei
10-16 juli
10-16 juli
3-14 juli
13-26 juli

*Kan nog wijzigen wegens corona

Groepsfeest
Restaurantdagen
Laatste vergadering
Kapoenenkamp
Welpenkamp
Jonggiverkamp
Giverkamp

CC De Kruisboog
Rakkersveld
Rakkersveld
Geel
Geel
Auby-Sur-Semois
Auby-Sur-Semois

Verjaardagen
21 februari
23 februari
4 maart
5 maart
6 maart
6 maart
17 maart
17 maart
21 maart
24 maart
24 maart

Raul Catriscau
Amber Calders
Eloïse Latteur
Mathis Latteur
Emma Reynders
Casper Wispenninckx
Nette Verherrewegen
Celeste Benne
Stan Bollen
Marie Happaerts
Simon Van Hemelryck

Welp
Jonggiver
Welp
Kapoen
KrikOma
Kapoen
Jonggiver
Kapoen
Kapoen
Leiding
Leiding

Algemeen bericht
Lode Reynders
Jakob Van Hemelryck

0470/439.473
0499/398.194

groepsploeg@krikobea.be
lode.reynders@krikobea.be
jakob.vanhemelryck@krikobea.be

Dag iedereen,
De eerste weekends van dit jaar zijn vlot verlopen. Zo hebben de kapoenen en welpen van een
fantastisch weekend kunnen genieten. De jonggivers en givers hebben dan weer van hun sportieve
kant laten zien en deelgenomen aan de stamdropping, het was nat maar wel geslaagd! Binnenkort is
het ook het groepsfeest, hiervoor zijn wij, de leiding en alle helpende handen (kostuummama’s,
decorpapa’s,…), hard aan het werk om er weer een top editie van te maken, vergeet zeker geen
ticketje te kopen.
Corona-regels
De geldende maatregelen zijn: er weer mogen binnen activiteiten (tot 80 personen) en weekends
(overnachtingen) doorgaan. Volgende regels hanteren we nog steeds.
• Als je ziek bent of symptomen hebt blijf je thuis!
• Iedereen neemt een eigen drinkbus mee.
Groepsfeest
Naar onze 2-jaarlijkse gewoonte organiseren we dit jaar opnieuw het groepsfeest. Het groepsfeest is
een zelfgemaakte toneelvoorstelling die we doen in CC de Kruisboog. De leden staan op het podium
(samen met de leiding) onder begeleiding van oud-leiding die vanaf het balkon de juiste tekst bij de
toneelprestatie voegen.
De dag van de voorstelling zelf (5 maart) is er team dat eten, drinken en de 4-uurtjes voorziet. Deze
voorstelling is een leuke ervaring voor veel leden, het geeft de kans om een hele dag in de
theaterzaal de kunnen rondlopen en op het podium te mogen staan. Dit jaar zal het groepsfeest
plaatsvinden op 5 maart, dit jaar met als titel “Steve in het internet”.
De dag voor het optreden (vrijdag 4 maart 2022) vinden de eerste repetities al plaats in de kruisboog.
Alle leden worden dan verwacht op het moment dat hun tak de scene oefent. Hieronder zijn de uren
te vinden wanneer welke tak verwacht wordt op vrijdag 4 maart.
•
•
•
•

Kapoenen: 17u30 – 18u30
Welpen: 18u30 – 19u30
Jonggivers: 20u-21u
Givers: 21u-22u

Wil je graag deel uitmaken van deze editie en wil je er mee voor zorgen dat de leden weer kunnen
stralen op het podium, laat dan zeker iets weten! Dit kan via het volgende mailadres:
tom.reynaerts@krikobea.be
Ook zijn we nog op zoek naar materiaal, kijk zeker welke rol je kind heeft om nodige kledij te
voorzien zodat de kostuummama’s niet voor verrassingen komen te staan. Ook zijn we nog op zoek
naar OUDE ZWARTE BROEKKOUSEN die kapot mogen gaan, heeft u dit liggen mag u deze zeker
meebrengen naar de scouts.

Toegangskaarten zijn elke zondag op de scouts te verkrijgen voor 5€.
Restaurantdagen
Op 19 en 20 maart 2022 doen wij onze jaarlijkse restaurantdagen. Hier kan u lekker komen smullen
van onze heerlijke gerechten en uiteraard hiermee de scouts steunen. Vergeet dit zeker niet in jullie
agenda te zetten!!!
Stapweekend
De nieuwe editie van het stapweekend staat vast, dit zal doorgaan van vrijdag 29 april tot en met
zondag 1 mei. Hou zeker dit weekend vrij als je zin hebt in een weekend van steengoede
wandelingen, heerlijke maaltijden en uiteraard heel veel gezelligheid.
Vriendelijke scoutsgroeten, Jakob en Lode

Kapoenen
Apodemus
Xebo
Kora
Petro
Zazoe
Gigi
Kerrie

kapoenenleiding@krikobea.be
0499/398.194
0495/616.846
0472/870.846
0470/439.473
0497/795.927
0468/278.091
0475/729.998

jakob.vanhemelryck@krikobea.be
janne.van.roosbroeck@krikobea.be
delphine.avermaete@krikobea.be
lode.reynders@krikobea.be
warre.dewel@krikobea.be
nathan.de.klerck@krikobea.be
sander.van.espen@krikobea.be

Halloooow beste kapoenen vriendjes en vriendinnetjes en andere,

Wat was het toch weer een geweldig kapoenenweekend met zen allen. Zelfs een hevige wind zoals
Eunice kan ons niet tegen houden! Deze wind was het levende bewijs dat wij sterker zijn dan bomen
want wij breken niet door zo een windje.

Nu het tweede semester voor iedereen begonnen is zou ik eens willen testen of jullie nog wel iets
weten van wat je allemaal geleerd hebt de afgelopen maanden.

Dit is nu wel een woordzoeker in het thema van de zomervakantie maar die is nog niet in zicht. Ik kijk
ook al uit naar de zomervakantie om samen met jullie op kamp te gaan en het een geweldige week
van te maken. Nog leuker dat het afgelopen weekend (als dat zelfs al kan).
Maar eerst nog genieten van de leuke schooldagen zonder mondmasker. Eindelijk nog eens van die
dingen af op de schoolbanken.

Wij zijn al volop aan het repeteren voor ons groepsfeest in de kruisboog. Vergeet zeker geen tickets
te kopen om jouw kapoen (en andere kinderen) te zien schitteren op het podium.

Ik wens jullie nog een leuke week en tot zondag!

Praktische informatie:
Zondag 27/02: gewone vergadering
Vrijdag 04/03: repetitie groepsfeest in de kruisboog: 17u30-18u30
Zaterdag 05/03: Groepsfeest 9u aan de kruisboog tot einde groepsfeest (rond 22u)
Zondag 06/03: Geen vergadering

Welpen
Jacala
King Lowie
Baloe
Bagheera
Akela
Chill
Mao
Chikai

welpenleiding@krikobea.be
0468/283.402
0491/930.909
0471/340.261
0496/715.801
0477/097.762
0476/402.631
0478/038.132
0474/620.368

milan.vandeput@krikobea.be
elijas.vanhemelryck@krikobea.be
Kalina.parthoens@krikobea.be
niels.bergmans@krikobea.be
jonas.verstraeten@krikobea.be
casper.van.espen@krikobea.be
lieven.medart@krikobea.be
mathilde.reynders@krikobea.be

Heeeeeyyyy Welpjes!
Wat hebben we weer een fantastisch belofteweekend gehad! Wij missen jullie alweer super hard,
hopelijk missen jullie ons toch ook een beetje?

Tijdens het Just Dance feestje hebben we weer onze gekste dansmoves kunnen bovengehalen.
Gelukkig hebben de Welpen ook de moord op Akela kunnen oplossen en ervoor gezorgd dat stoute
Mao en Jacala naar de gevangenis moesten. En natuurlijk hebben we ook met leuke opdrachtjes de
belofte voorbereid.

De eerste- en derdejaars leerden hun naam maken in morsecode, de tweedejaars hebben toen elke
naam kei snel kunnen raden. Omdat jullie dat zooo goed hebben gedaan kunnen jullie de volgende zin
eens proberen te vertalen. Veel succes!

.- -.- . .-.. .- / .. ... / . . -. / .-.. . ..- -.- . /
-... .- -. .- .- -. !

Tot zondag!

Akela, Baloe, Bagheera, Chill, Chikai, Jacala, King-Lowie en Mao

Agenda:
27 februari: Gewone vergadering op het Rakkersveld
4 maart: Repetitie voor het groepsfeest van 18u30 tot 19u30 in de kruisboog
5 maart: Groepsfeest hele dag in de kruisboog vanaf 9u tot ongeveer 22u
6 maart: Geen vergadering

PS: Als iemand toevallig een prinsessenkleed voor een 10-jarige heeft dat gebruikt mag worden voor
het groepsfeest, mag je altijd een mailtje sturen naar de leiding :)

Jonggivers
Kobe Bergmans
Marie Happaerts
Simon Van Hemelryck
Emma Reynders
Tom Reynaerts
Maarten Medart

jonggiverleiding@krikobea.be
0472/031.561
0495/225.747
0484/716.987
0477/322.314
0498/034.256
0473/253.879

kobe.bergmans@krikobea.be
marie.happaerts@krikobea.be

simon.vanhemelryck@krikobea.be
emma.reynders@krikobea.be
tom.reynaerts@krikobea.be
maarten.medart@krikobea.be

Heyyy Jonggivers
Vorige rommelpot hebben jullie informatie gekregen over Steve Jobs, een heel succesvol persoon. Nu
ben ik eens gaan zoeken van wat je moet doen om succesvol/rijk te worden. Er is 1 ding dat me is
opgevallen, kijk maar naar de volgende personen
Jeffrey Besos, The rock, Vin Diesel, Kobe over 4 jaar :))

Zoals je ziet hebben ze alle 4, 2 dingen gemeenschappelijk. Buiten dat ze mannen zijn, zijn de ook
allemaal kaal.
Nu hoor u jullie al denken van “ooh wat heeft kaalheid te maken met rijk worden”. Nu heb ik daar
dus nog meer onderzoek over gedaan en gezien hoeveel geld je kan besparen met geen haar hebben.
1) Je moet al niet meer naar de kapper. Pak dat de gemiddelde persoon om de 3 maand naar de
kapper gaat en dat €25 euro kost. Dan is dat in een jaar tijd al €100.
2) Je moet geen conditioner en shampoo voor je haar kopen. Een bus conditioner kost 3€ en
shampoo ongeveer hetzelfde. Schat dat je gemiddeld een halfjaar met een bus kunt doen.
Dan is dat €12 voor een heel jaar.
3) Je moet ook minder lang douchen en bespaart dus ook water. Na lang rekenen kom ik neer
op €55 per jaar.
4) Je moet geen kam meer kopen dus dat is ook al €5 minder

Opgeteld is dit wel al €167 per jaar zonder de kam meegerekend en dus in 50 jaar tijd €8350. Daar
kan je al wat mee kopen. Bijvoorbeeld een pruik, want geef toe niemand wilt graag kaal zijn.
Nog heel goed nieuws, na zijn 2 maanden afwezigheid komt Maarten deze zondag terug naar de
activiteit.
Voor als je onze mail nog niet had gelezen hebben we ons weekend van 25 tot 27 maart verplaatst
naar 11 tot 13 maart.

Groetjes de Jonggiverleiding

Agenda
27/02:Gewone vergadering op het Rakkersveld van 14u-17u30
4/03: Repetitie van het groepsfeest in de CC de kruisboog van 20u tot 21u
5/03: Groepsfeest, Heel de dag vanaf 9u tot na de voorstelling (ongeveer 22u)
6/03: Geen vergadering
11-13 maart: Belofteweekend!
We verzamelen om 19u15 op het Houtemveld om te carpoolen naar de weekendplaats. Zij die
rechtstreeks willen gaan, verwelkomen we om 20u op de weekendplaats. Het weekend gaat door in
de lokalen van scouts Kortenberg (Colombastraat 33, 3078 Kortenberg).
Het weekend eindigt zondag 13 maart om 11u op de weekendplaats.
Zeker meenemen:
-

(kids-)ID
Slaapzak
Toiletgerief
Matje
Veeeeeeeel goesting
Goed weer
Als je een talent hebt (dit heb je zeker!) en dit talent enkel kan demonstreren met behulp
van een voorwerp, neem dit voorwerp dan mee (bijvoorbeeld een muziekinstrument, een
moppenboek, een spel kaarten voor een goocheltruc, …) (ah en geen elektronica!)

Inschrijven doe je door je te registreren via volgend formulier
(https://docs.google.com/forms/d/10hRwaRXAzx1L5RxYPlG-mEu3DMsahjtm-QXlqcbUb7E/edit) en
25 euro te storten op het rekeningnummer BE41 7340 1041 7910 met als vermelding ‘weekend’ en
de naam van uw jonggiver.

Givers
Willem Reynaerts
Guus Nagels
Sara Vandeput
Willem Reynders
Mathias Vanroelen

giverleiding@krikobea.be

0470/345.026
0494/707.796
0468/202.994
0474/198.806
0468/088.646

willem.reynaerts@krikobea.be
guus.nagels@krikobea.be
sara.vandeput@krikobea.be
willem.reynders@krikobea.be
mathias.vanroelen@krikobea.be

Dag givertjes!!
We gaan het eens hebben over het geweldige weekend van de 3de jaars.
Nu het is geen verassing dat de echte leiding toch wel leuker zijn als leiding,
maar ja het is ook moeilijk om tegen zo een leiding op te boksen.
Nee nee mopje, het was een geweldig weekend om als lid mee te kunnen doen
met jullie originele spellen. En de leuke dansles.
Ook het repeteren ging vlotjes en was voor de fourage wel amusant om te
kijken.
Dan 1 puntje hoe makkelijk was het om te kunnen stelen uit de fourage, als we
wouden hadden we alles uit de fourage kunnen meenemen.
Allegeluk voor jullie dat we het eerst buiten legde en dan vervolgens gepakt
werden met een deeltje van de buit. ;) Het andere deel heeft ons zeer hard
gesmaakt.

Groetjes,
Emma, Kobe, Marie, Tom, Maarten en Simon

Agenda:
Zondag 27/02: gewone tiktok vergadering (rakkersveld)
Vrijdag 04/03: repetitie groepsfeest hoofdrollen 17u00 – 22u00
Givers 21u00 – 22u00.
Zaterdag 05/03: Groepsfeest om 9u aan de kruisboog tot het einde (rond 22u)
Zondag 06/03: Geen vergadering
Zondag 13/03: gewone vergadering

