Deze dappere givers hebben zich dit weekend aan de nieuwjaarsduik gewaagd
Datum: 7/01/2019 – 01/10/2018, 53ste jaargang, nr. 10
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
13 januari om 9u30
3 februari
16 maart
23-24 maart
6 april
26-28 april
11 mei
19 mei
7 juli - 11 juli
30 juni - 7 juli
1 juli - 12 juli
11 juli - 24 juli

Stapdag
Nieuwjaarsreceptie
Stamdropping
Restaurantdagen
Aprilfest
Stapweekend
Rakkersveld Quiz
Laatste Vergadering
Kapoenenkamp
Welpenkamp
Jonggiverkamp
Giverkamp

Veemarkt
Rakkersveld
OC Schakel
Rakkersveld
‘t Paenhuys
Ardennen
Manege
Rakkersveld

Verjaardagen
5 januari
13 januari
21 januari
25 januari
31 januari

Alexia Veuchelen
Ayla Hindryckx
Andries De Klerck
Scout Ertrijckx
Louis Niclaes

Welpen
Kapoenen
Givers
Kapoenen
Jonggivers

Algemeen bericht

groepsploeg@krikobea.be

Arne Ma Ja
Sander Medart
Femke Parthoens
Milan Vandeput

arne.maja@krikobea.be
sander.medart@krikobea.be
femke.parthoens@krikobea.be
milan.vandeput@krikobea.be

0470/505.878
0474/217.216
0471/198.093
0468/283.402

Dag iedereen,
Vanwege de voltallige leidingsploeg onze beste nieuwjaarswensen voor iedereen, hopelijk heeft
iedereen haar/zijn nieuwjaarsresoluties en goede voornemens al volgehouden. Onze gemotiveerde
leiders en leidsters zullen voor een actief en scoutsvol 2019 zorgen!

Vervangleiding
Bij deze vragen we om al de leiding die ”normaal gezien” volop aan het studeren is voor de komende
examens nog heel veel moed te wensen de komende weken. Voor de kinderen verandert er weinig,
de vergaderingen op zondagnamiddag gaan gewoon door, voor een aantal afwezige leiders voorzien
we vervangleiding.

Stapvergadering
Naar jaarlijkse gewoonte is er op zondag 13 januari voor de jonggivers en givers stapvergadering. We
doen dan onze stapschoenen aan om samen met onze ouders en de oud-leiding te genieten van een
leuke en mooie wandeling ergens in ons landje. We spreken af om 9u30 op de Veemarkt en zullen rond
17u30 terug zijn. Lunchpakket meebrengen en aangepaste kledij voorzien. Ouders zijn altijd welkom
om mee te stappen!
Nieuwjaarsreceptie
We nodigen jullie allen graag uit op onze nieuwjaarsreceptie op zondag 3 februari vanaf 16u! Jullie
kunnen hier genieten van een lekker hapje en een tapje dat de takken zelf gedeeltelijk zullen
voorbereiden. Voor de leden start de vergadering om 14u.

Kampen
De kampdatums zijn bekend. Iedereen kan nu beginnen aftellen naar de mooiste tijd van het jaar. De
kapoenen en welpen gaan op dezelfde kampplaats op kamp, na elkaar. De jonggivers en givers delen
ook een kampplaats.
•
•
•
•

Kapoenenkamp: 7 juli - 11 juli
Welpenkamp: 30 juni – 7 juli
Jonggiverkamp: 1 juli – 12 juli
Giverkamp: 11 juli – 24 juli

Huur een Jin

Scoutskleding
Degenen die nog niet betaald hebben kunnen dit doen via een overschrijving op de groepskas BE 02
7340 1000 3840, met vermelding: “winkeltje” + naam en voornaam (indien er voor meerdere kinderen
iets besteld is hoeft er slechts één naam vermeld te worden). Wie nog een trui, das of kentekens wilt
bestellen kan dit nog steeds doen. Spreek gewoon de leiding aan en wij zorgen dat je bij de juiste
persoon terecht komt!
Denk eraan dat het nog steeds koud is, dus kleed je kind warm aan. Verder is het ook handig dat op
elk kledingstuk voor- en familienaam vermeld staat.

Vriendelijke scoutsgroeten,
Arne, Femke, Milan en Sander

Kapoenen
Petro
Gigi
Nala
Rikki
Toto

kapoenenleiding@krikobea.be
0470/439.473 lode.reynders@krikobea.be
0470/527.003 sigrid.lenaerts@krikobea.be

0488/870.654 nele.vanderleyden@krikobea.be
0468/202.994 sara.vandeput@krikobea.be
0472/031.561 kobe.bergmans@krikobea.be

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, GELUKKIG NIEUWJAAR !!!!!!!!!!
Tienen, 1 januari 2019
Liefste kapoen,
Bij de start van het nieuwe jaar
Staan ook wij hier met een nieuwjaarsbrief klaar.
Zoals je kan zien
Is het bye bye tweeduizendachttien.
We wensen jullie veel liefde, vriendschap, geluk
een goede gezondheid, en 2019 kan niet meer stuk!
Veel leuke scoutsmomenten die jou voor altijd bijblijven
Kiekeboe, 1 2 3 piano, dikke bertha, samen dansen op schijven.
Of het gezellig samen zijn, eventueel rond een kampvuur
Oh ja en kampen bouwen … Scouts zit boordevol avontuur !!!
Verder hopen wij dat al jullie dromen mogen uitkomen
En dat we nog heel veel leden mogen blijven verwelkomen!
Dit is het einde van onze nieuwjaarsbrief
We zien jullie zondag in het nief
Wij wensen jullie hierbij luid en klaar
“Een gelukkig Nieuwjaar !!! “

Dikke zoen van je kapoen leiding

Helaaaaas de vakantie is gedaan. Maar dat betekent dat het weer scouts is op zondagnamiddag. Ik
hoor het jullie al zeggen “JOEPIEEEE”. De leiding heeft leuke spelletjes in petto. We zien jullie dan !

Tot zondag

AGENDA :
Zondag 13/01 : een leuke vergadering van 14u tot 17u30
Zondag 20/01 : een super leuke vergadering van 14u tot 17u30
Zondag 27/01 : een mega super leuke vergadering van 14u tot 17u30
Zondag 03/02 : (een late maar super gezellige) NIEUWJAARSRECEPTIE

Welpen
Jacala
Baloe
Rikki-tikki-tavi
Bagheera
Kottick

welpenleiding@krikobea.be
0468/283.402 milan.vandeput@krikobea.be

0471/340.261Kalina.parthoens@krikobea.be
0478/196.611 nele.medart@krikobea.be

0498/034.256 tom.reynaerts@krikobea.be
0491/886.721jakob.vanhemelryck@krikobea.be

Hallo allerliefste welpen en allerbeste ouders van welpen
Hier is die dan de eerste rommelpot van het nieuwe jaar en het zal ook
meteen de beste zijn! Allereerst wil hoop ik dat jullie een gelukkige kerst
hebben gehad en een vrolijke nieuwjaar!
Ons kerstfeetjes was heel leuk met de quiz, het lekker eten en natuurlijk
de cadeautjes! En vorige zondag hebben jullie een mega tof drugsspel
gespeeld.
Na de twee weekjes vakantie zijn jullie vandaag terug naar school gegaan
mega leuk natuurlijk maar gelukkig is de scouts ook terug begonnen.
Jullie gaan het jammer genoeg komende weken moeten doen met Kottick
en vervangleiding omdat het grootste deel van de leiding voor die stomme
examens moet leren. Maar niet getreurd wat die vervangleiding is
natuurlijk wel heel leuk, maar wel nooit zo leuk als de echte leiding (duh)
Ik zal deze rommelpot afsluiten met een paar raadseltjes
•
•
•
•

Het is grijs en als het uit de boom valt is uw kachel kapot, wat is
het?
Als het in uw oog vliegt ben je dood, wat is het ?
Het is groen, heeft geen wielen en is zeker geen tank, wat is het?
Waarvoor gebruikt de koning een rode telefoon

Agenda
•
•
•
•

13/01:
20/01:
27/01:
03/02:

Antwoorden raadsels
•
•
•
•

Uw kachel
Een straaljager
Toch een tank
Om te bellen

gewone
gewone
gewone
gewone

vergadering
vergadering
vergadering
vergadering + nieuwjaarsreceptie

Jonggivers
Fien Vandekerchove
Willem Reynders
Charlotte Leonard
Jonas Verstraeten
Willem Reynaerts

jonggiverleiding@krikobea.be
0479/935.241 fien.vandekerchove@krikobea.be
0474/198.806 willem.reynders@hotmail.com
0470/051.914 leonard_charlotte@hotmail.com
0477/097.762 jonas.verstraeten@krikobea.be
0470/345.026 willem.reynaerts@krikobea.be

Liefste jonggivers en jonggiverinnen,
Waar zal ik mijn nieuwjaarsbrief beginnen?
Ik zal starten met een aantal rijmende zinnen, zodat ik jullie aandacht alvast kan winnen.
Ik ben niet goed in rijmen, maar ga deze rommelpot toch zo aan elkaar proberen lijmen.
Alstublieft, lach mij niet uit, anders een heel kamp lang beschuit. Oei oei het begint hier al op niet
meer veel te trekken, dus ik ga het niet meer zo lang rekken.
Wat wou ik nu weer zeggen? Ahja ik wou jullie mijn goede voornemens uitleggen!
In twee duizend negentien, is mijn hemd en das altijd te zien. Zo moet ik niet meer pompen en kan ik
altijd pronken ( JA pompen rijmt vanaf nu op pronken!! )
Iedereen doet goed zijn best met alle spelen, dan kunnen we extra veel liefde ( in de vorm van
4uurtjes) uit delen.
Ziezo, dat zal al wel volstaan, we moeten ons ook niet te fel laten gaan. We houden het dit jaar met
twee, en dat komt echt niet omdat ik het rijmen beu ben, neenee!!

Kusjes van jullie leiding die jullie heel graag zIEN
Jonas, Willems, Charlotte en FIEN
( applaus )

Nog een mededeling voor de derdejaars: jullie derdejaarsweekend gaat door van 15-17 maart. Het is
nog eventjes, maar jullie kunnen onderling al eens brainstormen over wat jullie graag willen doen dat
weekend.

Agenda :

13/1: STAPVERGADERING. We verzamelen om 9:30 op de Veemarkt in Tienen om van hieruit te
vertrekken naar geheime plaats. Neem een lunchpakket, drinken en een klein centje mee. Alle
ouders zijn ook van harte welkom om mee te komen stappen. Ouders die het zien zitten om leden te
vervoeren naar de beginplaats zijn uiteraard ook steeds welkom. Het eindigt in de late namiddag,
een concreter uur zal bij vertrek worden meegedeeld.
20/1: vergadering op rakkersveld van 14:00-17:30
27/1: vergadering op rakkersveld van 14:00-17:30
3 februari: gewone vergadering met achter een gezellige NIEUWJAARSRECEPTIE met hapje en
drankje

Givers

giverleiding@krikobea.be

Arne Maja

0470/505.878 arne.maja@krikobea.be

Emma Reynders
Niels Bergmans
Elijas Van Hemelryck

0477/322.314 emma.reynders@krikobea.be
0496/715.801 niels.bergmans@krikobea.be
0491/930.909 elijas.vanhemelryck@krikobea.be

Goedendag dames en heren, koele kikkers en ijsberen (toch sommigen van ons).
Aangezien er een aantal van jullie niet waren op de Nieuwjaarsduik, zullen we even de hoogtepunten
van deze onvergetelijke dag overlopen.
−

−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

We waren met 7 leden, net 1 te veel om te gaan bowlen. Niels was de enigste die er zin in
had. In totaal waren er 4750 'ijsberen' zoals ze dat noemen (lees: zotten) op de
Nieuwjaarsduik.
De deur in de trein was kapot.
In het station van Oostende speelden drie duiven tikkertje.
Rap staat voor rhytm and poetry (weetje van Niels).
De opwarming was geweldig. Als je niet kan dansen en ook niet kan improviseren, maar wel
goed kan squatten, hoor dan zeker eens bij de organisatie: misschien mag jij volgend jaar de
opwarming geven!
"Het water is warmer dan de lucht" zeiden ze. Fake news. Volgens de VRT was het water
slechts 5 graden, en de buitenlucht 6. Ha ha dat heb ik gevoeld.
“Omwille van de hevige wind, die over zee kwam werd beslist dat de deelnemers tot aan de
heupen in het water mochten.” Oeps, die mededeling heb ik gemist.
Tuur zat als vierde in het water. Proficiat!
Naast een verbeterde bloedsomloop door het koude water, is ook mijn binnenste eens
grondig gezuiverd door het zoute zeewater.
Na de duik was er slappe soep voor iedereen voorzien. Geen redbull voor -18 jarigen. Maar
wel rozijntjes yum!
Het vuur was lekker warm. Arne kreeg al ideeën toen hij hoorde over het kampvuur(tje) in
Scheveningen.
375 2319
Zoek de twee givers op de foto.
Vanaf heden mag er ook inschreven worden voor Erikatocht. Dit doe je door te mailen naar
giverleiding@krikobea.be. Info zie agenda.

Groetjes van de 4.

AGENDA:
Maandag 7 januari – maandag 28 januari: kaarsje branden voor de leiding.
Zondag 13 januari 2019: stapvergadering. We verzamelen om 9u30 op de veemarkt. We zijn terug in
de late namiddag. Breng een lunchpakket, drinken en een klein centje mee. Ouders zijn zeer welkom
om mee te stappen. Ouders die niet meestappen worden gevraagd om eventueel - indien nodig en als
het gaat - de leden bij vertrek te droppen.
Zondag 20 januari 2019: gewone vergadering met vervangleiding op het Rakkersveld van 14:00 tot
17:30.
Zondag 27 januari 2019: de echte leiding is terug-vergadering op het Rakkersveld van 14:00 tot 17:30.
Zondag 3 februari 2019: nieuwjaarsvergadering van 14:00 tot 17:30 + Nieuwjaarsreceptie voor leden
en ouders (meer info volgt).
Vrijdag 29 tot zondag 31 maart: Erikatocht. Een weekend georganiseerd door Scouts en Gidsen
Vlaaderen voor de givers van de hele Gouw. Wordt slechts een (1!) keer in drie jaar georganiseerd, dus
dit jaar is de enige kans om mee te gaan. Vanaf heden mag er ook inschreven worden. Dit doe je door
te mailen naar giverleiding@krikobea.be. Het weekend kost 25 euro. Deadline inschrijven is 1 maart.
Niet ingeschreven = niet mee.

Jin
Veronique Avermaete
Wout Vandecruys
Guus Nagels

jinleiding@krikobea.be
0471/076.150 veronique.avermaete@krikobea.be
0483/319.772 wout.vandecruys@krikobea.be
0494/707.796 guus.nagels@krikobea.be

Beste medejinners,
Om te beginnen een fantastisch 2019!!!
Het jaar waarin we eindelijk op jinkamp gaan!
De tijd gaat vanaf nu hopelijk echt vliegen en voor we het weten zijn we al op kamp.
Maar eerst en vooral moeten we de kapoenen tot jong givers nog entertainen,
en hierna komt de langverwachte leefweek eraan tijd om te boiten met de poulékes, ofni?
We wensen natuurlijk alle succes aan onze leiding die momenteel nog goed mag afzien in de blok.
Hier ga ik afsluiten, bedankt voor het lezen allemaal en nee jullie moeten niks sturen want niemand
leest dit allemaal.
Agenda:
(Dries B. en Marie, jullie worden verwacht op de veemarkt in Tienen (13 januari) om 9u30, vergeet
jullie stapschoenen niet!)
13 Januari:
·

Kapoenen: Fien – Pelle – Ruben

·

Welpen: Anneleen – Dries M

·

Jonggivers: Marie – Dries B

20 Januari:
·

Kapoenen: Dries B – Dries M – Ruben

·

Welpen: Fien – Marie

·

Jonggivers: Anneleen – Pelle

27 Januari:
·

Kapoenen: Marie – Anneleen – Pelle

·

Welpen: Ruben – Dries M

·

Jonggivers: Fien – Dries B

