Deze zondag was de tegenprestatie voor de online scoutsvergadering 350 keer pompen
door de leiding
Datum: 30/03/2020 – 16/04/2020, 54ste jaargang, nr. 16
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
25 april
9 mei
17 mei
1-11 juli
10-23 juli
1-5 juli
5-11 juli
22 juli-5 augustus

[AFGELAST]Aprilfest
Rakkersveld Quiz
Laatste vergadering
Jonggiverkamp
Giverkamp
Kapoenenkamp
Welpenkamp
Jinkamp

Paenhuys
Manege
Rakkersveld
Opont
Opont
Hechtel-Eksel
Hechtel-Eksel
???

Verjaardagen
3 april
8 april
12 april
13 april
17 april
17 april

Ryan Puyneers
Gitte Lemmens
Nina Vandebroek
Louis Pierlé
Rune Luyten
Lander Luyten

Jonggiver
Jonggiver
Kapoen
Kapoen
Jonggiver
Jonggiver

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,
zoals jullie wel weten is de quarantaine periode verlengd, dus ook de scouts moet nog wat langer
wachten. Als alternatief was er gisteren de online vergadering, wat een succes! Heel fijn om zoveel
enthousiaste leden (en ouders) te zien. Hopelijk zien we jullie volgende zondag opnieuw.
Corona maatregelen: geen scouts
Hier een overzicht van de huidige stand van zaken rond wat de quarantaine voor onze scouts betekent:
•
•
•

Geen vergaderigen, weekends of andere activiteiten tot ten minste 20 april.
Aprilfest op 25 april gaat ook niet door.
De activiteiten na 20 april gaan door indien dit mag, wij hopen natuurlijk van wel.

Bij belangrijke wijzigingen zullen wij dit aan u laten weten via mail.
Meer info:
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/Corona
Online vergaderingen

Heb je geen facebook? Stuur ons dan een mailtje en dan zoeken we samen naar een oplossing.

Kriko-Bea Buitendienst
https://www.krikobea.be/kriko-bea-buitendienst/

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

Dag Kapoenen!
Wat een vreugde, wat een vreugde in de leidingsgroep. Toen we alle reacties zagen en het weerzien
van jullie op een bizare maar leuke manier!
Mijn glimlach was deze zondag niet verdwenen, iedereen hier thuis keek met volle plezier mee naar
de fenominale foto's en video's die jullie instuurden.
Maar nu de favoriete quarantaine activiteiten van de leiding.
Rikki haar favoriete activiteit is dieren knutselen met lege wc-rolletjes, ze hoopt om de grote
schilders zoals picasso te kunnen evenaren.
Hier zie je een voorbeeld.

Apodemus probeert dit ook op een eigenaardige manier, zo haalt hij grapjes uit met de mensen die
in de krant komen te staan. :O
Wat denken jullie gaan hij picasso ook kunnen evenaren met zijn volgende 'kunstwerk'?

Gigi die zingt en danst graag op haar favoriete K3 liedjes, zo zal ze later de nieuwe popster worden.
Op de volgende foto kan je zien hoe ze dit doet!

Petro speelt graag met zijn gezin een gezelschapspel, zo heeft hij onlangs net niet gewonnen in risk
van zijn broer.

Zazou die werkt graag in de tuin met luide muziek op de achtergrond, zo helpt hij zijn ouders en heeft
hij iets leuk kunnen doen. Zo kuist hij ook het huis en de vieze borden tot ze weer helemaal blinken!

Voor de kapoenen gaan we deze week rustig verder met een kleine opdracht, hieronder zie je enkele
kleurplaten. Ook kan je een lievelingsactiviteit van de leiding doen bij jouw thuis
Je mag ook zelf een creatie maken en deze afgeven!
Deze mag je inkleuren en aan iemand bij je thuis geven.
Schrijf hier een mooi tekstje bij, waarom je deze kleurplaat aan hem/haar geeft.
(Je mag ze ook altijd doormailen naar de kapoenenleiding en wie weet komen ze dan tevoorschijn op
de facebookpagina) :D

Agenda:
Voorlopig geen scouts, hopelijk mogen we terug beginnen vanaf 20 april maar dat laten we dan zo
snel mogelijk via mail weten.

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

Wowowow welpen!!! Na zoooo vele zondagen jullie te hebben gemist hebben wij
jullie deze zondag nog eens terug gezien. Het was anders dan normaal… maar niet
minder leuk ☺. Voor de welpen die het gemist hebben… we hebben zondag middag
om 14:00 een soort van allen tegen het coronavirus en de verveling gedaan. Via de
Facebook pagina van de scouts kregen jullie enkele opdrachten. Het was de
bedoeling dat jullie zo goed mogelijk meededen en per foto in de opmerkingen
moest de leiding 1 keer pompen!! De leiding heeft in totaal 350 keer moeten
pompen :o wil jij volgende week zondag er mee voor zorgen dat de leiding nog
meer moet pompen? Sta dan allemaal klaar om 14:00 in uniform op de Facebook
pagina van onze scouts.
Bij deze hebben jullie iets om naar uit te kijken in het weekend. Nu zitten we
alleen nog met een heel groot probleem van 5 dagen verveling die nog moeten
opgelost worden. Hieronder vind je enkele ideetjes hoe je dat het beste kan
oplossen:
1. Wafels maken. Dit is een gebak dat goed is voor de sfeer. Je kan het met je
broer, zus of het hele gezin doen. Onderaan vind je een recept voor 4
personen.
2. Maak een zo hoog mogelijk kaartenhuis vraag eventueel iemand om je te
helpen ☺
3. Bouw een zo groot mogelijk kamp. Verkleed je en verzin een zo goed
mogelijk wachtwoord.
4. Pak een krant of tijdschrift en duid alle letters “e” aan.
5. Zet je knuffel beer/beerin aan het raam en ga op zoek naar beren in de
buurt. Doe bij elke beer dat je tegenkomt de bijhorende opdracht.
Opdrachten staan hieronder.
Zo nu hebben jullie voor elke dag een opdracht. Nu zouden jullie je niet meer
mogen vervelen. Als je dat toch doet vraag dan je mama of papa of je hun mag
masseren. (je kan ook altijd vragen of ze nog een taakje hebben voor jou. Taakjes
genoeg.)
Liefste groetjes King lowie, Jacala, Rikki-Tikki-Tavi en Bagheera
Tot binnenkort!

Agenda:
Minstens tot 20 april zullen we het houden op een online vergadering. Elke zondag
vanaf 14:00 op de Facebook pagina van onze scouts.
https://www.facebook.com/krikobea/

Wafels bakken: (recept 4 personen)
Ingrediënten:
Boter
Patisseriebloem
Suiker
Bakpoeder
Vanillepuddingpoeder
Vanillestokje(eventueel)
Eieren
zout
recept:

400 g
500 g
300 g
½ koffielepel
1 eetlepel
1
6
snuifjes

• 400 g boter
Weeg alle ingrediënten zorgvuldig af. Begin met de boter.
Zet een kookpot op een laag vuur en smelt hierin de boter. Het is niet de bedoeling
dat de boter kleurt, dus hou dit in de gaten.
• 500 g patisseriebloem
• 300 g suiker
Neem de mengkom van de keukenmachine en doe hierin de bloem en de suiker.
TIP
Je kan 1/3 van de klassieke kristalsuiker vervangen door vanillesuiker
• ½ koffielepel bakpoeder
• 1 eetlepel vanillepuddingpoeder
Voeg ook het bakpoeder toe en het puddingpoeder (poeder voor vanillepudding).
• 1 vanillestokje
Snij de vanillestok overlangs en schraap uit elke helft de vanillezaadjes. Doe deze
vanillezaadjes bij het bloemmengsel.
Plaats de mengkom op de keukenmachine en laat ze draaien op lage snelheid.
Gebruik het “K”-vormige menghulpstuk om het beslag te bereiden.
• 6 eieren
Breek de eieren één voor één in de kom tot je een egaal beslag verkrijgt.
Laat de machine een minuutje draaien en schenk er vervolgens de gesmolten boter
bij.
• snuifjes zout
Laat de machine nog een minuut draaien, tot je het perfecte wafelbeslag
krijgt. Voeg ook een snuifje zout toe.
Stort het wafelbeslag in een schaal en zet het minstens een uur in de koelkast. Het
beslag moet opstijven. (De uitgespatelde mengkom zal vast wel liefhebbers vinden
die de restjes vers beslag lusten...)

De wafels bakken
Verwarm het wafelijzer op de hoogste stand.
Haal het beslag uit de koelkast en schep er met een eetlepel een balletje uit.
(Reken ong. 40 g beslag per wafel.)
Leg twee balletjes beslag naast mekaar in het wafelijzer en bak ze tot twee
goudbruine wafeltjes. Gebruik een (prik)vork om de wafels uit het ijzer te halen.
TIP
Een warm versgebakken wafeltje is ook bijzonder lekker !
Leg de gebakken wafels op een rooster zodat ze kunnen afkoelen.

Berenjacht:

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

Halloooow Jonggivers,

Momenteel is het maar een beetje saai he deze dagen… Heel de dag binnen zitten,
een beetje voor school werken en vervelen he…
GELUKKIG hebben wij hier de allerbeste oplossing voor (op zondag dan toch)
Vanaf dit weekend kunnen jullie samen met ons op zondag spelletjes spelen via
facebook (dat zijn jullie 2 favoriete dingen gecombineerd: op de gsm zitten en
scouts). Dit weekend deden we het voor de eerste keer en het was alvast een heel
groot succes: Er werden vliegertjes gevouwen, zumba gedanst, kaartjes geschreven
en nog veeeeeel meer. En misschien nog het leukste voor jullie, de leiding heeft als
tegenprestatie 350 keer gepompt!
Maar wij hebben jammer genoeg moeten zien dat er niet veel jonggivers hebben
meegespeeld….. Daarom willen wij graag iedereen volgende zondag mee zien
spelen en als jullie meespelen krijgen jullie misschien zelfs een extraatje op kamp!!!
Als voorbereiding kunnen jullie alvast op de facebookpagina van onze scouts
(https://www.facebook.com/krikobea) gaan kijken hoe we het deze zondag hebben
gedaan en dan zien we jullie volgende zondag allemaal daar

Verder kan ik niet meer zo heel veel vertellen want zoveel gebeurt er jammer genoeg
niet meer tegenwoordig……
Blijf flink in uw kot (buiten een beetje sporten he) en help de mama en de papa soms
is met een taakje in het huishouden

Groetjes,
De jonggiverleiding

Agenda:
Zondag om 14u digitale vergadering!
Maar voorlopig geen “echte” scouts tot 20 april, de beslissingen voor hierna zijn af te
wachten maar we houden jullie op de hoogte via mail.

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

Dag beste Givers,

We zijn ondertussen alweer 2 weken ver in het niet-samen-zijn. Hopelijk kunnen jullie je wat
bezighouden en is nog steeds iedereen rond en gezond. Afgelopen zondag hebben we jullie
weliswaar kunnen verrassen met een primeur: online scouting. Al enkelen zijn op verkenning gegaan
in het facebookbos en hebben deelgenomen aan de verschillende uitdagingen. Aan allen die nog niet
op ontdekkingstocht zijn geweest deze zondag: GEEN PANIEK, IEDEREEN EFFE RUSTIG BLIJVEN
OKE?!?!!! Komende zondag ist weer van dat en kunnen jullie opnieuw jullie beste skills bovenhalen.
Denk er aan ook bij deze spelletjes kan je punten verdienen voor het Giverspel dat via onze groep
gespeeld wordt.
Voor alle andere dagen dat jullie eventueel niet weten wat doen, hier is een dagplanning die jullie
eventueel eens kunnen volgen/uitproberen:
9:00u: Opstaan!
9:01: Toch nog even blijven liggen, wat doet ge anders heel de voormiddag?
11:30: OPSTAAN 2.0. Amai toch nog effe goed kunnen doorslapen precies.
12:00u: Middag eten/ ontbijt + je verantwoorden omdat je zolang geslapen hebt.
13:00: Het moet gebeuren, huiswerk. Ge zet u aan uw bureau en begint er aan.
13:13u: Voor de eerste keer afgeleid worden door iets veel te onbelangrijk dat er rond u gebeurt.
13:24u: zie vorige
13:29u: zie vorige
15:30u: na een kleine 49 herhalingen van het vorige is schoolwerk klaar ( zo niet, i’m sorry, jullie
kunnen dit schema niet meer volgen)
15:32u: even een luchtje scheppen en buiten een wandelingske doen OF waarom ook niet EEN
WORKOUT.
15:37u: Die workout is toch wat zwaarder dan verwacht
15:39u: Genoeg gesport voor vandaag. Tijd voor ontspanning! Je checkt de facebookpagina van de
Givers en doet je uiterste best om een goede foto te vinden voor de challenge van de dag.
16:00u: VIERUURTJE!!!! ETEN ETEN ETEN ETEN
16:40u: opnieuw honger hebben en vragen aan u mama wat en wanneer er gegeten wordt
vanavond.
16:40u→ 19:00u: In deze periode mogen jullie zelf een activiteit inplannen naar keuze ( tips zijn
altijd welkom)

19:10u: ETEN ETEN ETEN ETEN ETEN ETEN ETEN
20:00u: nadat de tafel is afgeruimd en de afwas gedaan is kan je je drukke schema weer hervatten.
22:00u: Slapen.
22:30u: WAAROM ZIJT GE TOCH TOT 11U IN UW BED BLIJVEN LIGGEN, NU ZIJT GE NOG TOTAAL NIET
MOE. IK GA ECHT NOOIT IN SLAAP VALLEN
22:32: Zzzzzzzzzz. Slaapwel xx
AGENDA:
Voorlopig onze social distancing nog even aanhouden. We nodigen jullie graag allemaal uit om
zondag mee te doen aan onze online vergadering om 14u via de Facebookpagina van de scouts.
Geen scouts tot 20 april, de maatregelen hierna zullen we via mail communiceren.

Jin

jinleiding@krikobea.be

Arne Maja

0470/505.878 arne.maja@krikobea.be

Niels Bergmans

0496/715.801 niels.bergmans@krikobea.be

Beste jin,

Ook in deze bizarre tijden wordt er een rommelpot voor jullie geschreven (niet dat er zoveel meer te
doen is). Aangezien iedereen vast zit in zijn huis en zich ongetwijfeld begint te vervelen. Geef ik jullie
graag een lijst mee van activiteiten om te doen:
Discussieer met Delphine over het design van de pullen. Bonuspunten als je hebt over de
kleuren en het font.
Woon een online scoutsvergadering bij. Ook de jin is welkom op onze online vergaderingen
die doorgaan op onze facebookpagina.
Leer al Maarten zijn quotes vanbuiten zodat je ze kan gebruiken op gepaste momenten.
Kijk een nieuwe serie of film en als hij goed is schrijf een korte review voor de rest van de
groep.
Schrijf een rommelpot zodat we die volgende keer kunnen gebruiken (mijn inspiratie is ver
op).
Bereid een activiteit voor de jin, voor wanneer deze lockdown gedaan is. Dan kunnen we
onze laatste activiteiten nog optimaal benutten.
Zoals je ziet is het lijstje niet al te lang, want zo heel veel valt er ook niet te doen in deze periode. Als
jullie ideeën hebben om op een of andere manier een activiteit met de jin te doen in quarantaine
staan we zeker open voor suggesties.
Hopelijk zien we jullie binnenkort weer terug op het rakkersveld terug als deze miserie voorbij is. Tot
dan blijf thuis en blijf veilig.
Weldoordachte schoenbekooievaar

AGENDA:
Momenteel geen vergadering tot 20 april!

