Datum: 09/12/2019 – 23/12/2019, 54ste jaargang, nr. 8
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
20-22 december
26 januari
8 februari
7 maart
28-29 maart
25 april
9 mei
17 mei
1-11 juli
10-23 juli
1-5 juli
5-11 juli
22 juli-5 augustus

Kriko-Bea op de kerstmarkt
Nieuwjaarsreceptie
Stamdropping
Groepsfeest
Restaurantdagen
Aprilfest
Rakkersveld Quiz
Laatste vergadering
Jonggiverkamp
Giverkamp
Kapoenenkamp
Welpenkamp
Jinkamp

Toreke
Rakkersveld
De Schakel
CC De Kruisboog
Rakkersveld
Paenhuys
Manege
Rakkersveld
Opont
Opont
Hechtel-Eksel
Hechtel-Eksel
???

Verjaardagen
11 december
12 december
14 december
17 december
21 december
22 december
26 december

Lia Hendrickx
Ian Knops
Jorun Lemmens
Shilol Mekala
Jonas Verstreate
Lode Reynders
Senna Gysenbergh

Welp
Giver
Giver
Welp
Leiding
Leiding
Welp

Algemeen bericht
Arne Ma Ja
Milan Vandeput

groepsploeg@krikobea.be

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

Dag allemaal,
Afgelopen vrijdag zijn we met de hele scouts gaan schaatsen. Dit is niet volledig zonder valpartijen
gebeurd maar we hebben ons wel geamuseerd!
Nu sluiten we het jaar gezellig af met een kerstfeestje voor elke tak.
Veel succes aan al onze leden met examens!
Kerstvakantie en vervangleiding januari
Op zondag 22 december en zondag 29 december zullen er geen zondag-namiddag-vergaderingen
meer zijn omwille van de kerstvakantie.
Vanaf zondag 5 januari zijn we er weer terug op zondagnamiddag.
Omdat sommige leiding examens hebben, zal er op deze zondagen vervangleiding zijn en ook de jins
zullen mee in leiding staan.
Kriko-Bea op de Kerstmarkt
In het weekend van 20 tot 22 december kan u ons vinden op de kerstmarkt in een van de kraampjes
aan het Toreke. Kom een van onze vele soorten jenever proeven, drink een lekkere warme
chocomelk of speel gezellig een spelletje nagelke-klop. Tot dan!

Scoutmoedige groeten
Arne en Milan

Kapoenen
Petro
Gigi
Zazoe
Rikki
Apodemus

kapoenenleiding@krikobea.be
0470/439.473 lode.reynders@krikobea.be
0495/225.747 marie.happaerts@krikobea.be
0494/707.796 guus.nagels@krikobea.be
0468/202.994 sara.vandeput@krikobea.be
0491/886.721jakob.vanhemelryck@krikobea.be

Heey liefste kapoentjes!!

Er zijn weeral 2 weekjes voorbijgegaan waar wij weeral de meest leuke dingen gedaan hebben!!
De sint is langs geweest en er waren geen stoute kindjes, maar wel stoute leiding
… en we hebben
ook geleerd hoe we op onze handen moeten gaan staan van zwarte piet, sinds toen doe ik niks
anders meer omdat dat zo cool is!
Afgelopen vrijdag zijn we gaan schaatsen, dat was superleuk, een dikke proficiat aan de leden die er
waren en nog meer proficiat omdat ze meteen al goed konden schaatsen!
Dat was superleuk!
MAAR deze week gaan we nog iets leuker doen! Deze vrijdag is het kerstfeestje!!! Joepie! De
richtprijs voor een cadeautje is 4€ en voor het eten vragen we 5€! Er wordt dus een heerlijke maaltijd
voorzien door de leiding, dus hou maar genoeg plaats in het buikje voor superveel te eten!
Njammie!!
Hier zijn nog een paar leuke kerstmopjes om de grappigste van de klas te zijn!
Wat is het mooiste werk?
Vuurwerk.

Het is wit en vliegt omhoog. Wat is het?
Een gek sneeuwvlokje.

De kapoenenleiding wenst iedereen een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.
Groetjes
Apodemus, Zazoe, Rikki, Petro en Gigi

Agenda:
Vrijdag 13 december: Kerstfeestje van 18u tot 20u30 (cadeau ter waarde van 4€, 5€ meenemen voor
het eten)
Zondag 5 januari: Eerste vergadering van 2020 (14u-17u30 op het rakkersveld)
Zondag 12 januari: Gewone vergadering (14u-17u30 op het rakkersveld)

Welpen
Jacala
Rikki-tikki-tavi
Bagheera
King Lowie

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

Halloookes liefste welpjes,
Ondertussen is het alweer een week geleden dat de Sint is langs
geweest. Hij zei toen dat jullie allemaal super braaf zijn geweest. ☺
De leiding was alleen niet zo braaf geweest dus kregen ze billenkoek
en moesten ze beloven dat ze nooit meer stout zouden zijn.
Uiteindelijk kreeg iedereen een zakje snoepjes van De Sint. Hopelijk
konden jullie s’ avonds nog slapen na al die suikers.

Vrijdag waren we gaan schaatsen. De
leiding had verwacht dat de welpen nog
niet zo goed konden schaatsen maar jullie overtroffen ons. We
waren zooooooo verbaasd dat jullie allemaal zoooo goed konden
schaatsen. Af en toe ging het mis maar dan stonden jullie terug
recht en gingen weer door. Dat die grote machine de ijsbaan nog
gladder kwam maken snapten sommigen niet. Het was al lang glad
genoeg.

Deze week zaterdag is het kerstfeestje!!! Jullie moeten niet eten
thuis want jullie krijgen eten van ons. Vergeet geen cadeautje en
veel zin om er een spetterend feestje van te maken. Het word het
beste kerst feestje van het jaar!!

Agenda:
Zaterdag 14 december: Kerstfeestje. Meebrengen 5 euro voor het eten en een cadeautje van
ongeveer 4 euro. 18u tot 21u op het Rakkersveld
Zondag 5 januari: Eerste vergadering met vervangleiding ( De leiding heeft examens maar zal er
misschien ook zijn)
Datums om in het oog te houden:
31 januari tot 2 februari: Tweede welpenweekend
7 maart: groepsfeest
1-3 mei: Derde welpenweekend
5-11 juli: Welpenkamp

Jonggivers

jonggiverleiding@krikobea.be

Willem Reynders
Jonas Verstraeten
Kobe Bergmans

0474/198.806 willem.reynders@hotmail.com
0477/097.762 jonas.verstraeten@krikobea.be
0472/031.561 Kobe.bergmans@krikobea.be

Kalina Parthoens

0471/340.261 Kalina.parthoens@krikobea.be

Beste jonggivertjens,
Hier zijn we weer met de allernieuwste rommelpot!
Omdat jullie momenteel druk bezig zijn met de examens (of toch heel goed doen alsof) zal ik snel
even herhalen wat er de laatste 2 weken is gebeurd.
Eerst was er de knotsgekke krokketenquiz. Een heel coole quiz die met kroketten werkt in de plaats
van punten! Gelukkig zijn jullie echte vreetzakken en konden jullie deze uitdaging helemaal aan.
Afgelopen vrijdag was het dan tijd voor de jaarlijkse schaatsvergadering. De jonggivers waren
duidelijk de beste schaatsers van heel de schaatsbaan en buiten de paar valletjes is er gelukkig
niemand gewond geraakt (van de jonggivers dan toch
).

Verder zal ik jullie ook nog even plezieren met een leuk raadseltje als ontspanning tijdens al dat
leren:
Jouw dag des oordeels is aangebroken en je staat aan de hemelpoort. Om uit te maken of je naar de
hemel of de hel moet, heeft God een raadsel voor jou in petto.
Je krijgt de keuze uit de twee deuren: de ene deur biedt toegang tot de hemel, de andere tot de
hel. Voor elke deur staat een bewaker. Een van de bewakers zegt altijd de waarheid, de andere
bewaker liegt altijd, maar je weet niet wie de waarheid zegt en wie liegt.
Je mag één vraag stellen aan één van de bewakers.
Degene die het antwoord weet op deze vraag krijgt volgende zaterdag een extraatje!

Dag en bedankt,
Kobe, Jonas, Kaliwa en Willem

Agenda:
14 december: SES van 19u tot 22u op het rakkersveld
22 december: KERSTFEESTJE van 18u30 tot 22u op het rakkersveld. Het eten kost 5€ en iedereen
zorgt voor een cadeautje ter waarde van 4€
5 januari: Eerste gewone vergadering van 2020!

Givers
Emma Reynders
Charlotte Leonard
Willem Reynaerts

giverleiding@krikobea.be
0477/322.314 emma.reynders@krikobea.be
0470/051914 charlotte.leonard@krikobea.be
0470/345026 willem.reynaerts@krikobea.be

Heey hooy giverssss,

Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest dit jaar, en heeft Sinterklaas iets achtergelaten bij jullie
schoen aan de schouw (jeej!). Zo niet, geen zorgen. Binnenkort komt de broer van sinterklaas langs,
de kerstman (omg zijn da broers??). En daar hebben we ons al een beetje voor opgewarmd want
vorige vergadering was het schaatsen in kerst thema (woop woop).
Nu, op de schaatsbaan is er wel het 1 en het ander gebeurt. Namelijk 1 van ons (ik noem geen namen
maar zijn mails beginnen met ewaa en eindigt op challazzz) heeft een chiro meisje gefixt, na lang
overwegen, but he did it!! (and we are proud! Wel spijtig da ze van de chiro is natuurlijk…).
Dan ook even een ode aan de man op de ijsbaan. Heeeeeel veeel respect voor deze man WANT hij
maakte, speciaal voor ons, de ijsbaan terug glad. :O

En elk jaar is er wel iemand gewond, dit jaar was het Arne
(die gewoon een excuus nodig had om niet te schaatsen…).
© Kobe Bergmans

Goed dit was het dan weer. Graag zien we jullie volgende week op de SES!
Chalazz, giver leiding out!!

AGENDA:
14/12/2019: SES van 19:00-22:00u op het rakkersveld.
22/12/2019: KERSTFEESTJE van 18:30u-22:00u. Het eten zal €5 kosten en iedereen zorgt voor een
uniseks cadeautje ter waarde van €4. De giverleiding zou de giverleiding niet zijn als we niet gebruik
maken van de gelegenheid om er een dresscode in te smijten. Trek je mooiste outfit aan want deze
avond staat helemaal in het thema van CLASSY-GALA-CHIQUE.
05/01/2020: Eerste vergadering na de vakantie!!!!!

Jin

jinleiding@krikobea.be

Arne Maja

0470/505.878 arne.maja@krikobea.be

Niels Bergmans

0496/715.801 niels.bergmans@krikobea.be

Y(h)o Y(h)o Y(h)o

Aangezien jullie allemaal vollenbak aan het studeren zijn voor jullie examens, neemt jullie leiding de
taak op zich om hier enkele gezellige kerstverhaaltjes neer te pennen.

Het eerste verhaal zit mij nog fris in het geheugen (ook al is het toch wel al enkele dagen oud). In een
klein land genaamd België leefde er in de niet al te grote stad Tienen (die bekend staat voor zijn
marginaliteit) een knappe twintiger. Elk jaar ging deze knaap samen met een heleboel andere
mensen schaatsen op de schaatsbaan in haasrode. Hij deed dit al sinds hij 6 jaar oud was. En nog
nooit had hij een editie gemist!
Zodra hij zijn schaatsen (ijshockey schaatsen natuurlijk, die andere prutsschaatsen zijn enkel voor
mietjes) aantrok, voelde hij zich terug 10 jaar jonger. Hij schaatste in de vijfde versnelling over de
schaatsbaan en niemand slaagde erin hem in te halen!
Na een goede 45 minuten schaatsen werd hij echter net iets te overmoedig. Hij vergat dat hij te oud
werd voor gekke spelletjes als een slinger maken. Hij pushte 2 medeleiding net iets te ver en ze
vielen met hun drietjes op de grond. Hier kwam dan ook meteen Karma om de hoek piepen en de
coole kerel zijn pink werd uit de kom geduwd (luxatie voor de fancy mensen).
Gelukkig kon hij rekenen om echte vriendschap van zijn medeleiding om hem te brengen naar het
ziekenhuis, hem te vergezellen in het ziekenhuis en zelfs op hem te wachten toen hij 3u30 later terug
uit het ziekenhuis kon vertrekken. Tot op de dag van vandaag is hij deze daden van kameraadschap
nog niet vergeten!
EINDE

Ik ging hierna nog een tweede verhaal schrijven met een belangrijke moraal maar helaas heb ik met
mijn val toch wat meer verloren dan alleen een pink…

Maar geen nood! Hier zijn nog een movie review! (Nu te zien op Netflix).

KLAUS
Deze prachtige geanimeerde film probeert je wijst te maken dat het concept Santa Claus ontstaan is
door een jonge postbode die naar een klein dorpje wordt uitgestuurd. Ter info: Vroeger in den oude
tijd stuurden mensen brieven naar elkaar. Brieven zijn dingen gemaakt van papier waarop je kan
schrijven met een pen. Als je meer te weten wilt komen hierover raad ik aan om er enkele Youtube
videos over te kijken. Alles uitleggen zou te veel moeite kosten
Al bij al, als je je verveelt is deze film zeker een leuke opvulling van tijd! (stiekem houdt iedereen wel
eens van een tekenfilm)
Groetjes en veel succes!
De jinleiding
AGENDA:
14 december: Totemmannen rondbrengen
Ergens tussen 14 december en 1 januari: kerstfeestje (datum wordt nog gekozen in de fbgroep)

