Datum: 21/01/2019 – 4/02/2019, 53ste jaargang, nr. 11
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
3 februari

Nieuwjaarsreceptie
Rakkersveld
Voor leden start de vergadering vanaf 14u00.
Voor alle ouders, vrienden, sympathisanten start de receptie om 16u00.

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

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

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,
De eerste vergaderingen van het nieuwe jaar zitten er al op, 2019 is dus al goed ingezet. Als jullie
doorheen het jaar wat van onze avonturen willen bekijken (zoals evenementen, foto’s, video’s) of
gewoon wat extra informatie willen zoeken over onze scouts, kunnen jullie altijd terecht op onze
website www.krikobea.be of onze facebookpagina www.facebook.com/krikobea !

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.

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.

Restaurantdagen
Op 23 en 24 maart haalt onze scouts zijn beste kookkunsten naar boven om iedereen te verrassen met
onze culinaire hoogstandjes. De steun van jullie is voor ons onmisbaar: kosten van elektriciteit, water,
gas, stookolie, onderhoud en spelmateriaal vergen heel wat van onze kas.
Als er geïnteresseerde ouders zijn die ons graag een handje willen helpen in de keuken, of nieuwe
ideeën en suggesties hebben over hoe we het dit jaar beter kunnen doen, mogen ze ons altijd mailen
op groepsploeg@krikobea.be.

Foto’s kapoenen en welpenkamp (nieuwe link)
U heeft er lang op moeten wachten, maar hier zijn dan toch de foto’s van het kamp van de kapoenen
en de welpen. U kan ze bekijken via de volgende link:
Deel 1:
https://we.tl/t-VNAAtEjBkg

Deel 2:
https://we.tl/t-eQYw9eRoer

Voor problemen met de link kan u mailen naar tomreynaerts@hotmail.com

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 ook steeds kouder wordt, 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

Hey liefste kapoentjes,
Vorige week was het weeral is een hele leuke activiteit. Alleen zat het weer niet zo mee... Het was
heel erg koud en ja natuurlijk de regen is ook niet zo leuk... Hopelijk de volgende keer wat beter weer
hé! We hadden voor jullie een mega leuk spel voorzien maar ja door het weer is dat niet kunnen door
gaan... Maar... Misschien...
Misschien spelen we dit volgende week wel, als het weer natuurlijk iets beter is... Ik hoop allesinds
op geen regen, aan de kou gaan we in de winter niet veel kunnen doen hé
Ik wou jullie ook nog een geheimpje vertellen... Het gaat over iets dat jullie te wachten staat... Jullie
hebben het dit jaar al een paar keer gedaan, en vonden het allemaal super leuk! Allé toch diegene
die aanwezig waren 😉 Het gaat over... Ons allerlaatste weekend samen. Jammer dat het al het
laatste is, maar we gaan er wel iets mega leuk van maken hé, zoals groepsweekend en ja natuurlijk
ons eerste weekendje. Om precies te zijn is het nog 53 dagen 2uur en 16 seconden vanaf nu,
AFTELLEN MAAR!!!!
We jullie ook nog allemaal willen wensen is een gelukkig nieuwjaar, sorry dat wij er niet kunnen bij
zijn nu. Maar als we terug zijn gaan we dat vieren! Dan doen we een afterparty om nieuwjaar nog
eens te vieren maar dan met ons erbij! Dat beloof ik jullie!
Aangezien wij nu met onze neuzen in de boeken zitten en onze hersenen bijna gaan ontploffen van
zo veel dingetjes te leren, heb ik niet meer zo veel te vertellen... Maar als onze examens over zijn en
onze hersenen een pauzetje hebben kunnen nemen, kunnen wij er terug volop invliegen met leuke
verhaaltjes te schrijven en belangrijker nog, om, zoals de leiding nu, MEGA leuke spelletjes te maken
voor jullie!
Allé bon, tot de volgende!
Geniet van de leuke spelletjes, wij kruipen terug met onze neus in de boeken!
Veel liefs,
Nala, Gigi, Asjra, Toto, Rikki en Petro

Agenda:
Zondag 27 januari: gewone vergadering, maar misschien al terug met de oude leiding, of misschien
ook niet...
Zondag 3 februari: gewone vergadering, normaal gezien zal alle leiding terug zijn. Als ze de examens
toch hebben overleefd 😉
Zondag 10 februari: Gewone vergadering

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

DAG ALLERCOOLSTE WELPEN!
Als er iemand de beste is in het ladderspel, dan is het
zeker wel een welp!
En dat hebben jullie gisteren duidelijk bewezen.
Aangezien iedereen van die geweldige talenten heeft,
was het een strijd vol zweet, bloed en tranen (minus
het bloed en de tranen dan).
Maar ons Kato is wel de welp der welpen wanneer
het aankomt tot strijden voor de top. Deze krachtige
meid heeft helemaal van onder aan de trap haar weg
geworsteld door alle uitdagingen naar de bovenste
trede.
Dit betekend natuurlijk niet dat de rest minder hard
gewerkt heeft, want - amai - wat een wedstijd was me
dat!

Ik zou beginnen aftellen want het WEEKEND komt eraan!
En dit willen we natuurlijk niet missen. Daarom is het zeer
belangrijk dat er op tijd ingeschreven wordt.
Het weekend gaat door van vrijdagavond 22 februari tot
zondagmiddag 24 februari.
Het weekend zal plaatsvinden in Nieuwerkerken in Chirolokalen
(Rozenbosstraat 96, 3850 Nieuwerkerken)
Om in te schrijven stuur je een mail naar
welpenleiding@krikobea.be
HET INSCHRIJVEN GAAT TEN LAATSTE TOT VRIJDAG 15 FEBRUARI.

Wie de foto’s van afgelopen vergaderingen graag wil bekijken, kan dit nog altijd via deze link:
https://photos.app.goo.gl/WwfwohCc4imPDrMx6

AGENDA
Zondag 27 januari: gewone vergadering op het Rakkersveld van 14u00 tot 17u30
Zondag 3 februari: nieuwjaarsreceptie: voor de leden start de vergadering om 14u00, de ouders
zijn welkom op de receptie om 16u00
Zondag 10 februari: gewone vergadering op het Rakkersveld van 14u00 tot 17u30
Zondag 17 februari: gewone vergadering op het Rakkersveld van 14u00 tot 17u30

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

Halloha leukste tak van scouts krikobea,
We zijn het jaar al stevig ingevlogen met een aantal TOP^ vergaderingen, zoals gaan schaatsen op de
grote markt van tienen gevolgd door een lekkere warme chocomelk (ps: Hoe leuk was da!! :o).
Na al dat verwennen hebben we tijdens de vergadering erna kunnen genieten van een heerlijke
wandeling, waar het weer niet echt het beste was, maar we ons wel weer hebben geamuseerd! En
dit dan weer afgesloten met, voor de meeste, een warme choco (ik begin mij toch zorge te maken
over al die warme choco … :/).
Maar niet treuren, na al deze pracht vergaderingen volgen er alleen maar betere activiteiten. Zoals
nieuwaars receptie, nog 2 weekenden (waarvan 1 voor de 3de jaars is), …
Helaas moet ik mededelen dat er nog 1 vergadering volgt waar niet alle leiding zal kunnen bij zijn
(door hun examens of zoiets), maar iedereen is vervangbaar dus graag is een applaus voor de jin en
Jef die ons in deze zware tijden hebben geholpen (KLAP KLAP).
MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRR nu dat het nieuwe jaar begonnen is, spijtig
genoeg nog niet met alle leiding, kunnen we al beginnen met het aftellen naar het OOOH ZO LEUKE
jonggiverkamp!!!! Woooohoooo ik kan niet wachten om jullie strafexpeditie te geven!!! (maar helaas
zijn jullie te braaf en gebeurd dat niet, toch?)
Goed, dit was het dan weer voor vandaag en ik hoop jullie allemaal volgende week terug te zien!!!!!!

Groetjes van Willem, Willem, Willem (dit is een mopje), Fien, Charlotte en niet te vergeten Jonas 😉
Doooeeeeii !!!!
Xxx

Agenda:
27/1: gewone vergadering op rakkersveld van 14:00 tot 17:30
03/2; gewone vergadering met achter een gezellige nieuwjaarsreceptie die begint vanaf 16:00
10/2: gewone vergadering waar zeker alle leiding terug zal zijn op rakkersveld van 14:00 tot 17:30
15/2-17/2: Weekend!!!! Verdere info zal nog volgen in de rommelpotten

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

Yo givers en giverinas!

Binnen enkele jaren bestaat de kans dat jullie door een of andere gekke hersenkronkel er toch voor
kiezen nog iets langer naar school te gaan na dat doodvermoeiende middelbaar. En zoals jullie
waarschijnlijk al weten doen wij leiding niets liever dan klagen over hoe zwaar deze examens in
januari wel niet zijn. Nu om voor de eerste (en laatste) keer jullie eens de waarheid te vertellen,
zullen wij hieronder eens laten zien hoe het schema van een echte student eruitziet:

Zoals jullie kunnen zien maakt een ervaren student geen schema, want hij/zij weet immers dat dat
helemaal geen zin heeft! Daarnaast zou een schema maken ook zeer slecht zijn voor het milieu…
Nu ondanks dat de student geen schema maakt houdt hij/zij zich steeds aan een vaste routine en
enkele regels.
Zo begint de student elke ochtend met zijn wekker af te drukken en terug in slaap te vallen totdat die
rond de middag ongeveer terug wakker wordt. Het eerste wat die doet is zijn/haar laptop,
smartphone, … aanzetten en een kwartier tot een half uur Facebook/Instagram en andere sociale
media checken. Dit is het enigste moment van de dag dat de student contact maakt met de
buitenwereld, daarbuiten is het strikt verboden voor om contact met de buitenwereld te maken, laat
staan zelf naar buiten te gaan! Daarna geniet de student van zijn ontbijt/middagmaal, dit bestaat
meestal uit een zeer hoge dosis koffie + eventueel wat brood en beleg. Er bestaat ook een speciaal
soort student die havermout eet, maar deze soort leven meestal niet lang door hun slechte dieet en
zijn daarom met uitsterven bedreigd (wat een goede zaak is voor de wereld). Na het verorberen van
deze maaltijd gaat de student achter zijn bureau zitten en doet zijn eerste poging om iets bij te leren.
Maar al snel ontdekt die dat het te veel leerstof is en dat die maar door het jaar wat meer had
moeten leren. Om te ontsnappen aan deze depressie hebben de goden een wondermiddel genaamd
‘’Netflix’’ tot leven gewekt. Deze bron van inspiratie kan de student urenlang bezighouden! Tenslotte
ziet de student de zon ondergaan. Na zijn/haar favoriete avondmaal begint hij/zij te panikeren over
al het werk dat die nog moet doen. Deze paniek weet die door het openen van de 7 chakra poorten
om te zetten in motivatie. Helaas is na een kleine 2-tal uur deze motivatie verdwenen en gaat de
student slapen.
Naast Netflix, waar de student aan de werkelijkheid kan ontsnappen, maakt hij/zij ook gebruik van de
grootste bibliotheek van wijsheid. Neenee niet Wikipedia maar Youtube. Hier vindt de student alle
life hacks die die nodig heeft om de examens te overleven!
-Wist je dat kousen met appelsiensap wassen ervoor zorgt dat ze niet meer naar stinkvoeten ruiken.
-Je meteen wittere tanden krijg als je deze poetst met augurken.
-Een peper in je neus steken voor een kwartiertje ervoor zorgt dat je verkoudheid meteen verdwijnt.
Groetjes de giverleiding! En tot snel!

AGENDA:
Zondag 27 januari: Echte-leiding-is-terug-vergadering. Rakkersveld 14u – 17u30.
Zondag 3 februari: Nieuwjaarsreceptie. Gewone vergadering van 14u-16u, om 16u start de
nieuwjaarsreceptie voor oud en jong!
Zondag 10 februari: vergadering van 14u-17u30.
Vrijdag 22 februari tot zondag 24 februari: 3de jaarsweekend @ Chiro Gust (Heidestraat 15a, 2560
Kessel). De leiding is zeer benieuwd wat de 3 de jaars in petto hebben! Aangezien de weekendplaats
redelijk ver weg is (uurtje rijden) spreken we om 20u af op het Rakkersveld om te carpoolen.

