Dit weekend waren wij te vinden op de kerstmarkt. Het was weer heel gezellig!
Datum: 23/12/2019-6/01/2020, 54ste jaargang, nr. 9
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
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

Nieuwjaarsreceptie
Stamdropping
Groepsfeest
Restaurantdagen
Aprilfest
Rakkersveld Quiz
Laatste vergadering
Jonggiverkamp
Giverkamp
Kapoenenkamp
Welpenkamp
Jinkamp

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

Verjaardagen
26 december
4 januari
5 januari
5 januari
13 januari
18 januari
19 januari
21 januari
25 januari
31 januari

Senna Gysenbergh
Wiebe Cluysen
Alexia Veuchelen
Jeroom Dehaes
Ayla Hindryckx
Quinn Lambrechts
Nora Willekens
Andries De Klerck
Scout Ertrijckx
Louis Niclaes

Welpen
Kapoenen
Welpen
Kapoenen
Kapoenen
Welpen
Kapoenen
Givers
Welpen
Jonggivers

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,
Het jaar zit er al weer bijna op. Zoals elk jaar hebben we dit gezellig samen kunnen afsluiten op de
kerstmarkt. Bedankt aan iedereen die is langs geweest om ons te steunen 😊
Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!
Kerstvakantie en vervangleiding januari
Op zondag 29 december zal er geen vergadering zijn want het is 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.
Wij wensen de leiding alvast succes met hun examens!
Nieuwjaarsreceptie
We nodigen jullie allen graag uit op onze nieuwjaarsreceptie op zondag 26 januari
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.

Decorploeg groepsfeest
Op 7 maart 2020 vindt ons groepsfeest plaats met als thema
”Back to the Future”.
Wij zijn nog steeds op zoek naar ouders die willen helpen bij
het maken van het decor.
Wat houdt dit in: vanaf januari op verschillende zondagen
tijdens de vergaderingen komen bouwen, knutselen en
schilderen aan het decor.
Dit groepje bestaat spijtig genoeg nog maar uit een paar
mensen. Ook al kan je maar een paar keer komen, alle hulp is
welkom!
Wil je komen helpen of heb je nog vragen hierover?
tom.reynaerts@krikobea.be

Scoutmoedige groeten,
Arne en Milan

HULP
GEZOCHT!!!

Kapoenen

kapoenenleiding@krikobea.be

Petro
Gigi
Zazoe
Rikki

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

Apodemus

0491/886.721jakob.vanhemelryck@krikobea.be

Dag lieve vriendjes!!!
Zoals jullie allemaal weten staat kerstmis voor de deur: woohooooow! Dat betekent: veel cadeautjes,
lekker eten en supergezellige vakantiedagen!
Wij hebben al goed gevierd op ons kerstfeestje! Met chips, overheerlijke frikandellen en groentjes en
niet te vergeten: suuuuuperlekkere ijsjes!
Natuurlijk hebben we niet alleen ons buikje rond gegeten op ons kerstfeestje, we hebben ook
cadeautjes gekregen!! Jeeeej!! Deze geschenkjes waren allemaal ook supermooi ingepakt en
versierd, op een paar na dan… (die van Apodemus was echt lelijk ingepakt en die van Gigi ook).
Nu, in de kerstvakantie moeten jullie uiteraard niet naar school. Misschien zijn er wel een paar
mensen die zich vervelen tijdens de vakantie… Daarvoor heb ik hier een lijstje dingen die je kunt
doen in de kerstvakantie!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sneeuwballengevecht (als er sneeuw ligt, niet nu dus hihi)
Een sneeuwman maken (ook als er sneeuw ligt, niet nu dus hihi)
Kerstkoekjes maken
de kerstballen in de kerstboom tellen
de lichtjes in de kerstboom tellen
de pakjes onder de kerstboom tellen
een fort bouwen in je kamer!
Een winterwandeling maken
Aftellen hoeveel dagen we nog moeten wachten voor het terug scouts is
Tellen hoeveel dagen nog voor kamp!!
De chocolaatjes in de adventkalender op eten
Een tekening maken van Gigi voor Gigi (want dat is ongetwijfeld de knapste leiding)
Kerststronk eten
Chocomelk drinken op de kerstmarkt…
Met de slee gaan sleeën (als er sneeuw ligt)

Zo vriendjes, nu zullen jullie je zeker niet vervelen in de kerstvakantie!!
Tot binnenkort!
Veel lieve feestelijke groetjes van jullie kapoenen
Rikki, Apodemus, Zazou, Petro en Gigi

AGENDA:
Zondag 29/12/2019: geen vergadering
Zondag 5, 12 en 19/01/2020: gewone vergadering
Zondag 26/01/2020: nieuwjaarsreceptie, de vergadering duurt tot 16u. Dus vanaf 16u kan iedereen
(dus ook ouders!!) bij ons terecht voor een hapje en een drankje.

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

Dag Welpen!
Het jaar zit er bijna op dus het is tijd voor het enige echte…

In oktober brachten we allemaal ons vriendje mee naar de
scouts. Die zondag waren er 31 welpen aanwezig, een record!
Veel vriendjes zijn ook gebleven dus we kunnen dit record nog
proberen verbreken in 2020.

In november
gingen we op weekend, het
Zombieweekend. Tijdens dit weekend
werd King Lowie begraven. Het was een
hele mooie begrafenis. “Hij was zo cute,
ik mis hem”

In november bouwden we samen een knikkerbaan. Jullie waren
vastberaden om hem nog groter te maken dan vorig jaar, en dat is
gelukt! De constructie ging zelfs tot buiten de lokalen!

In december kregen we bezoek van
Sinterklaas. Alle welpen waren
braaf geweest, maar de leiding niet
echt. Hopelijk volgend jaar beter 😉

De laatste vergadering van het jaar was er een om nooit te
vergeten: het Kerstfeest. We hebben lekker gegeten en
iedereen was (na wat ruilen) blij met zijn cadeautje 😊

Tot volgend jaar!

Nog meer foto’s van de welpen bekijken? Al onze foto’s zijn het hele jaar door hier te vinden:
https://photos.google.com/share/AF1QipOtP191Ti8br3Xf2lE7_ZfWQHol_6vvkXwmx6fmPBqbDFcq
21gaAcGxeox7nqvVg?key=OTRQNnJ3OE40TFhIdjFYY2ItMl ZTVEYybnJ4LTBn
AGENDA
Zondag 29 december: GEEN vergadering.

Datums om in het oog te houden:

Zondag 5 januari: Eerste vergadering met
vervangleiding. De leiding heeft examens
maar zal er misschien ook zijn, dus zeker
komen 😉 Van 14:00-17:30

31 januari tot 2 februari: tweede
welpenweekend

Zondag 12 januari: Vergadering met
vervangleiding van 14:00-17:30.
Zondag 19 januari: Vergadering met
vervangleiding van 14:00-17:30.

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

Hello jonggivertjes,
Het is zover. De feestdagen zijn begonnen. Het is begonnen nu kunnen we veel eten, cadeautjes
openen en opnieuw veel eten. Vorige zondag hadden we ons kerstfeestje waar we al heel veel
lekkers hebben gegeten. Toastjes met kipcurry, eiersalade, pitasalade, … , pompoenpoensoep met
lookbrood, frituur hapjes, bugels met geitenkaas, kippenboutjes,… we zijn er nog altijd niet van
bekomen.
Nu iets wat belangrijkere zaken: de homo universalis
Afgelopen weken zijn we afvalspelletjes vergeten te spelen. Hier effen een update van welke mensen
er nog leven: Kato, Gitte Vanherrewegen, Lander, Obi, Daniel, Axel, Warre, Hugo, Rune, Tinke, Arend,
Jules, Joshka, Louise en Gitte Lemmens. Als je naam er niet bijstaat ben je dood in de homo
universalis. Maar vrees niet vanaf de volgende vergadering gaan we terug afvalspelletjes spelen. Ook
zal er soms een kans zijn om terug levend te worden.
Na deze kerstfeesten wordt het even recupereren want het nieuwe jaar staat al voor de deur. Dus ik
raad aan dat iedereen die nog geen nieuwjaarsbrief heeft, nog snel eentje gaat schrijven. Voor
iedereen die nog geen goede voornemens heeft ook nog is goed na te denken.
Omdat sommige van ons examens hebben in januari, zullen sommige van ons er niet kunnen zijn
maar wees gerust want sommige van ons gaan er toch elke week staan met vervangleiding, dit zodat
jullie toch zeer toffe spelletjes kunnen spelen elke zondag.
Groetjes,
Kalina, Kobe, Jonas en Willem

Agenda:
Zondag 29 dec 2019: geen vergadering
Zondag 5 januari 2020: gewone vergadering van 14h tot 17h30.
Zondag 12 januari 2020: gewone vergadering van 14h tot 17h30.

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

Liefste givers,
Met het kerstfeestje zit de laatste vergadering van 2019 erop. Wij hopen dat de moelleux gesmaakt heeft.
Enkele herinneringen van 2019:

We hebben natuurlijk ook veel om naar uit te kijken in 2020, zoals groepsfeest en kamp:

Geniet van jullie vakantie!
Fijne feesten, goed veel eten en een Gelukkig Nieuwjaar!

De giverleiding

AGENDA:
Zondag 5 januari 2020: eerste vergadering van 2020 van 14u tot 17u30 op het Rakkersveld.

