De tickets voor het groepsfeest zijn vanaf nu te koop bij Sara, Tom, Lode en Milan
Datum: 20/01/2020 – 3/02/2020, 54ste 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
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
21 januari
25 januari
31 januari
8 februari
10 februari
12 februari
18 februari
26 februari

Andries DeKlerck
Scout Ertrijckx
Louis Niclaes
Daniel Van Hemelryck
Axelle Defrancq
Janne Van Roosbroek
Ellis Van Eeckhout
Jade Schell

Givers
Welpen
Jonggivers
Jonggivers
Jonggivers
Jin
Welpen
Welpen

Algemeen bericht
Arne Ma Ja
Milan Vandeput

groepsploeg@krikobea.be

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

Beste ouders en leden,
Nog enkele examens en we zijn er vanaf. Dan kan al onze leiding eindelijk terugkomen naar de scouts. Gelukkig
waren er de de afgelopen weken onze jinners om mee te vervangen. Zij hebben dat tot nu toe uitstekend
gedaan!
We zien u graag terug op onze nieuwjaarsreceptie.

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

Stamdropping
Op zaterdag 8 februari organiseert onze stam voor de 22ste keer een stamdropping. De afstanden zijn 22,5km,
14km en 8,5km.
Wandelaars worden gedropt met de bus. De eersten vertrekken om 17:30 en de laatsten om 20u30 . We
starten en eindigen in de Schakel.
Na het wandelen kan je nog genieten van soep of frietjes en er is ook droppingbier van ‘t vat.
Iedereen is welkom om te komen wandelen, inschrijven is niet nodig. Een deelname kost 10 euro.
Meer info bij Claude Guldentops (claudeguldentops@telenet.be).

Vervangleiding januari
Omdat sommige leiding examens hebben, is er op de zondagen in januari vervangleiding geweest. Ook de jins
hebben kennis gemaakt met het leiding zijn. Deze zondag zullen zij voor de laatste keer mee in leiding staan.
Vanaf februari is de voltallige gewone leiding er terug.
Wij wensen de leiding alvast succes met hun resterende examens!

Scoutmoedige groeten,
Arne en Milan

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 Kapoenen,
Er was eens een vogeltje, deze vloog door de bossen rond.
Tot op een bepaalde dag er een trol haar tegen kwam, hij noemde Gneltror.

En Gneltror wou het vogeltje opeten, dus moest deze trol een plan verzinnen om het vogeltje te
vangen.

Hij bedacht allerlei plannen, maar het was elke keer geen goed plan.
Toen hij zich plots bedacht, 'wat als ik nu vriendelijk ben, naar het vogeltje, dan komt zij zo naar mij
toe en kan ik haar zo vangen.'
Zo gedacht, zo gedaan....
Gneltror riep zijn naam naar het vogeltje, en zij dat hij vrienden wou zijn.
Het vogeltje kwam naar gneltror toe, en stelde haar voor.
Dag Gneltror, ik ben Tjielp de geelgors.

Toen plots een grote slechtvalk te voorschijn kwam en riep.
"Ze is van mij Gneltror, ik zal haar opeten."
De grote slechtvalk kwam nogmaals aangevlogen, toen Gneltror met zijn knuppel de vogel op de
grond sloeg.

Tjielp dankte de grote trol voor het redden van haar leven.
Gneltror vroeg Tjielp mee naar zijn grot, waar hij de slechtvalk ging opeten.

Dankzij jouw Tjielp heb ik nu meer eten, vervolgens zegt hij sorry voor het feit dat hij eerst Tjielp
wilde opeten.
Gneltror en Tjielp zijn nu beste vrienden, en Tjielp helpt Gneltror nu met het vangen van grote vogels
die Tjielp willen opeten.
En zo leefden ze nog lang en gelukkig samen in de grot.

Agenda:
26 januari: Vergadering 14u - 16u.
(Nieuwjaarsreceptie start om 16u. Voor de leden start de vergadering om 14u.)
2 februari: Vergadering 14u - 17u30.
8 februari: Voor de ouders: Stamdropping, de info komt in het algemeen bericht.
9 februari: vergadering 14u - 17u30.

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

AGENDA
26 JANUARI: vergadering om 14u op het Rakkersveld. Om 16u is er een nieuwjaarsreceptie waarop
de ouders uitgenodigd zijn. Voor meer info, zie algemeen bericht.
31 JANUARI TOT 2 FEBRUARI: het tweede welpenweekend! Voor meer info, zie hierboven. Vergeet
niet in te schrijven via welpenleiding@krikobea.be.
→ Niet vergeten meenemen: Kids-ID, eventuele medicatie, matje en slaapzak, toiletgerief, warme
kleren, regenjas en veel goesting!
9 FEBRUARI: “Omaatjes en opaatjes vergadering” Heeft iemand mijn gebit gezien? Van 14u tot
17u30 op het Rakkersveld.
16 FEBRUARI: “Valentijns vergadering” Love is in the air. Van 14u tot 17u30 op het Rakkersveld.

DATUMS OM IN HET OOG TE HOUDEN
7 MAART: het groepsfeest.
1 TOT 3 MEI: het derde welpenweekend.
5 TOT 11 JULI: het 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 Jonggivers
Hier is weeral een nieuwe rommelpot met in deze editie: LIFEHACKS ! We
vonden het wel is tijd om jullie sukkelaars is het leven een beetje
gemakkelijker te maken (mopje hé popjes). Samen met al onze
levenservaring hebben we een mooie compilatie van lifehacks voor jullie
uitgekozen.
-

-

Probeer is op een pot pasta die op het randjes is van
overkoken te blazen, normaal gezien zal het schuim meteen
verdwijnen.
Wil je leren fluiten? Probeer de letter Q luid op te fluisteren
terwijl je uitblaast, na een paar minuten zou het wel kunnen
lukken.

-

Als je een gênante fout hebt gemaakt op een toets en wilt niet
dat je juf of leerkracht leest dat je zo dom kan zijn, probeer dan
is random letters over het foute stukjes tekst te schrijven i.p.v.
van het gewoon door te krabben.

-

Je kan je schoenen water dicht maken door gewoon met de

-

wax van een theelichtje over de stof van de schoen te wrijven
en dan er met de haardroger over te gaan.
Om te zien of een ei nog goed is moet je het in een glas water

-

doen, als hij drijft is hij slecht als hij zinkt is hij nog goed.
Je kan het groene topje van je aardbei gemakkelijk
verwijderen door het te doorboren met een rietje

-

Als je bord met eten te warm is maar je kan niet wachten met

-

eten, verspreid je eten zo breed mogelijk op je brod en begin
met het eten van de randjes, die koelen het snelste af
Doe munt tandpasta op een jeukende muggen beet

Zo hopelijk is jullie leven nu een beetje beter geworden met deze hacks.
We zijn jullie heel graag deze zondag terug, want dan is het
nieuwjaarsreceptie dus kunnen we goed gaan snacken.
Agenda
-

26-01: nieuwjaarsreceptie, de vergadering start om 14u en ouders
zijn welkom vanaf 16u
2-02: gewone vergadering… of niet ? wees er om 14u en je zal zien!

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

Heeeeeeeeeeeeeeeeey givers,
Jaja, de eerste maand van 2020 zit er al bijna op. Maja ge weet wa ze zeggen eh, time flies when you
are having fun en fun hebben we zeker op scouts krikobea tienen!!
Vorige vergadering was weer een knaller. Lekker gezellig in de zetel gezelschap spellekes spelen met
de givers, wa hebt ge nog meer nodig? Ja volgende keer meer snoep op het einde want dat was op
30 sec op… ik vraag mij af of jullie thuis wel eten kregen toen ik de snoepjes zo zag verdwijnen haha.
Hier toch nog even de uitleg van de rol dief in het spel weerwolven, zodat de volgende keer als je het
spel speelt alle regels duidelijk zijn en je niet zegt “f*ck de regels”.
De dief.
Als de dief in het wordt opgenomen, worden twee gewone burgers aan de stapel kaarten
toegevoegd, zodat er twee karakterkaarten meer zijn dan de 10 spelers. Na het delen van de kaarten
worden de twee overgebleven kaarten gedekt op tafel gelegd. Gedurende de eerste nacht (de eerste
beurt) mag de dief beide kaarten bekijken. Als hij dat wil, mag hij zijn kaart met één van de andere
kaarten omruilen. Als beide kaarten weerwolven zijn, is hij verplicht om zijn kaart voor één van de
weerwolven om te ruilen. Vanaf nu speelt de dief tot het spel is afgelopen dit karakter. Het spreekt
voor zich, dat de dief de gedekte kaarten aan niemand mag laten zien.
Zoals vermeld op de vorige vergadering gaat er binnenkort een vriendjes vergadering komen, en dat
betekent dat jullie dus eens gaan moeten rondvragen aan al jullie vriendjes en vriendinnetjes wie er
wel eens de tijd van zijn leven wilt hebben bij on op de scouts (want wij zijn gewoon kei leuk en cool
en enthousiast en leuk en actief en hilarisch en leuk en…).

Binnenkort: groepsfeest van onze scouts,
woop woop. Begin al maar weer te werken
aan je acteer skills en je dans skills want die
hebben we nodig! Maak zeker ook al eens
reclame bij je familie en vrienden want
niemand wilt dit spektakel missen natuurlijk.

Goed hier eindigt de rommelpot dan weer, en graag zien we jullie volgende vergadering terug voor
meer fun enzoo jwz!!
Groetjes van de giverleiding!!!
Agenda:
26 januari: 26/01: vergadering van 14u tot 16u en erna NIEUWJAARSRECEPTIE. Iedereen is welkom
voor een hapje en een drankje om het jaar goed in te zetten.
2 februari: gewone vergadering van 14u-17:30 op het rakkersveld
8 februari: Stamdropping, de info komt in het algemeen bericht.

