Op de online vergadering werden deze
prachtige schilderijen nagemaakt!

Datum: 16/4/2020-27/4/2020, 54ste jaargang, nr. 17
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

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

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

Verjaardagen
13 april
17 april
17 april
18 april
19 april
22 april
22 april
23 april
25 april
30 april

Louis Pierlé
Rune Luyten
Lander Luyten
Bas Nijs
Lieven Medart
Nell Deputter
Fran Deputter
Eva de Waleffe
Claude Guldentops
Jack Lowies

Kapoenen
Jonggivers
Jonggivers
Kapoenen
Givers
Jonggivers
Jonggivers
Givers
Legend!
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 zijn rare tijden voor iedereen. Elke week moeten we meer activiteiten afgelasten. We hopen natuurlijk dat
de kampen wel zullen mogen doorgaan. We wensen iedereen een goede gezondheid toe!
Scouts in tijden van corona
Hier een overzicht van de huidige stand van zaken rond wat de quarantaine voor onze scouts betekent:
• Geen vergaderigen, weekends of andere activiteiten toegelaten tot ten minste 20 april.
• Aprilfest op 25 april gaat ook niet door.
De activiteiten na 20 april zijn officieel nog niet verboden, maar dit wordt hoogstwaarschijnlijk wel nog
aangekondigd door de regering in de loop van deze week. Wij blijven de komende zondagen dus nog online
vergaderingen doen.
Wanneer de scouts terug start of bij andere 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.
Deze zondag dagen we een andere jeugdbeweging uit!

Rakkersveldquiz 9 mei
We beseffen dat de kans klein is dat onze quiz zal kunnen doorgaan. Maar inschrijven kost niks! Dus zoek die 4
andere quizvrienden en schrijf je in voor onze quiz via quiz@krikobea.be !
https://www.facebook.com/events/568426677271758/

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

Hallo allerliefste kapoentjes
Ondertussen zitten we al een tijdje allemaal thuis, wij missen jullie en de leuke
spelletjes op de scouts heel hard! Gelukkig kunnen we elke zondag toch een beetje
scouts doen thuis via de facebookpagina van de scouts
(https://www.facebook.com/krikobea).We zijn altijd blij om no filmpjes of foto’s te
kunnen zien van onze kapoentjes die de opdrachtjes zo goed uitvoeren ☺ Hopelijk is de
paashaas toch nog bij jullie thuisgeraakt en hebben jullie lekkere chocolade eitjes
gegeten.
Om ervoor te zorgen dat jullie zeker niet vergeten wie wij zijn hebben we een klein
spelletje voor jullie. Het is de bedoeling dat jullie de juiste naam en weetjes bij de
juiste foto van de leiding verbinden. (als je de juiste oplossing wil, mag je jouw oplossing
altijd doorsturen naar ons)

Groetjes van Gigi, Rikki, Zazou, Petro en Apodemus
Agenda: volgende 2 weken geen scouts, wanneer de scouts terug kan doorgaan laten we jullie iets
weten. Zondag om 14u kunnen jullie wel meedoen met de online vergaderingen via de
facebookpagina

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

Heeeey welpen!
Kunnen jullie je nog een beetje bezighouden? Hopelijk is de verveling nog niet te groot.
En hebben jullie ook paaseitjes gezocht? Ik wel hoor, maar de Paashaas had het niet
gemakkelijk gemaakt: het werd een hele zoektocht!

Ik vond dat ik dit met jullie moest delen dus hier is een reportage van mijn
Paaseizoektocht.
Mijn zoektocht begon ’s ochtends. Want
toen ik wakker werd vond ik dit op mijn
deur. Maar wat betekenen die streepje en
bolletjes?

Toen moest ik denken aan ons
belofteweekend! Dat is natuurlijk morse.
Ik ontcijferde het woord, er stond:
TOILET

Ik ging dus naar het toilet. Zitten de
paaseitjes daar in? EEEIHH BAH!!
Ik zat al bijna met mijn hand in het toilet
toen ik eens achter mij keek. Op de deur
hing het volgende papiertje, gelukkig!
Er stond een slecht getekende TV op.
Naar de TV dus!

Ik zet de TV aan en zie dat Like me bezig
is. Yes! Mijn 23ste favoriete serie.
Ik heb 4 afleveringen gekeken. Toen dacht
ik weer aan de paaseitjes. Misschien moet
ik naar een hint zoeken…
Ik keek achter de TV en vond daar een
briefje met EGARAG. Wat is dat?
Aha! De letters staan omgekeerd. Het is
GARAGE

In de garage lagen inderdaad de
paaseitjes, JOEPIE!

Het was een hele leuke zoektocht en ik wil
de paashaas nog eens bedanken daarvoor.
Tot volgend jaar Paashaas!

Zo een zoektocht is ook heel leuk om zelf te maken. Probeer het eens als je niet weet wat doen
😊
AGENDA
Volgende 2 weken geen scouts, wanneer de scouts terug kan doorgaan laten we jullie iets weten.
Zondag om 14u kunnen jullie wel meedoen met de online vergaderingen via de facebookpagina

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

Dag lieve jonggivers

,

De quote van ons maggie zijn we nog altijd niet vergeten dus blijven we maar in ons kot. Op sommige
dagen kan dit soms zwaar zijn als jullie broers of zussen weer lastig doen. Ook kan het altijd zijn dat
jullie weer niets te doen hebben. Dat kennen wij ook allemaal. Dus om al jullie dode momenten op te
vullen noemen we hier wat ideetjes op, waarmee jullie je mee kunnen amuseren.
Het eerste wat wij aanraden is dat jullie leren sjorren. Zodat jullie tegen het kamp zeker 2 balken aan
elkaar kunnen vast maken. als jullie geen sjorkoord thuis hebben liggen kunnen jullie altijd een ander
soort koord gebruiken. De echte avonturiers kunnen gras aan elkaar knopen om zo een koord te
verkrijgen. Om jullie toch wat uit te dagen worden de mensen die een foto van hun sjorconstructie
doorsturen (naar jonggiverleiding@krikobea.be) vrijgesteld van 20 keer pompen op kamp.
Wat jullie ook kunnen doen is jullie ouders helpen met koken. Dit is goed om jullie kookkunsten wat
bij te stellen. Want zoals jullie weten zorgen jullie op kamp zelf voor het eten ( wij helpen wel maar
we doen ook niet alles). En wie weet komt er dit jaar op kamp een kookwedstrijd tussen de
patrouilles.
Jullie kunnen ook altijd gaan wandelen met je familie want zoals jullie weten gaan jullie dit jaar (en
ook zoals vorig jaar voor de 2de en 3de jaars) op 2daagse. Zo kunnen jullie voetjes gewoon worden
aan jullie schoentjes zodat jullie minder blaren krijgen. Want zoals jullie weten wandelen we
minimum 18 kilometer op 1 dag
Als jullie dit allemaal al hebben gedaan kunnen jullie tenslotte de onderstaande tekening inkleuren.

Agenda:
Zondag 19 april 2020: online vergadering van 14h tot 17h30. Jullie kunnen deelnemen op
https://www.facebook.com/krikobea/.
Zondag 26 april 2020: online vergadering van 14h tot 17h30. Jullie kunnen deelnemen op
https://www.facebook.com/krikobea/.

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

Eyyyyyy Givers,
Hier zitten we weer allemaal in hetzelfde schuitje. Nog steeds opgesloten in ons kot, nog steeds in
die stomme, saaie, vervelende, eenzame, donkere, zonnige QAURANTAINE. Maar gelukkig hebben
jullie ons en de andere leiding nog om jullie bezig te houden in deze toch wel moeilijke coronatijden.
Wij zullen in de giver groep op facebook uitdagingen blijven posten zolang deze corona tijden
doorgaan, en jongens en meisjes, ik zou meedoen als ik jullie was want de prijs die eraan vasthangt is
ECHT de moeite waard!!!
Ook doen we met de hele scouts online vergaderingen (deze zijn te vinden op onze facebook pagina
scouts Kriko-Bea Tienen) elke zondag van 14:00 – 17:30. Hier hangt geen prijs aan vast, maar helpt
zeker de verveling weg en hebben we toch nog af en toe contact met elkaar, want amaaai wat
missen wij, de leiding, jullie zo hard (hopelijk jullie ons ook hihihehehohohaha).
Aan deze corona tijden zijn er natuurlijk ook positieve dingen. Jullie kunnen thuis op het gemak jullie
huiswerkjes maken en genieten van het mooie weer, want dat heeft God ons toch nog gegund
(danku God, amen).
Ook wij, jullie ooh zo leuke leiding, zijn alvast aan de voorbereidingen van het kamp begonnen, zodat
het wederzien van elkaar een echte knaller zal worden om nooit te vergeten.
Toch even een meme die ik goed vond in het begin van deze pandemie:

Goeike eh
Hopelijk fleurt dit jullie een beetje op, en zien we elkaar weer snel terug!!
Groetjes
Ps: kaartjes mogen nog steeds!! :D

Agenda:
Voorlopig geen scouts tot 20 april, maar vrezen dat dit verlengd zal worden.
WEL zal er nog elke zondag een online vergadering zijn op onze facebookpagina, van 14:00 – 17:30

Jin

jinleiding@krikobea.be

Arne Maja

0470/505.878 arne.maja@krikobea.be

Niels Bergmans

0496/715.801 niels.bergmans@krikobea.be

Yuu de manne en de rest

Normaal gezien zou het vandaag Pasen zijn… Dat dit een katholieke feestdag is maakt ons natuurlijk
totaal niet uit. Wat wel spijtig is, is dat Hakendover kermis niet doorgaat door de quarantaine…
Maar in plaats van een beetje te wenen over welke evenementen er allemaal niet doorgaan leggen
we de focus beter op het positieve!
Met al dat handen wassen gedoe heb ik gemerkt dat ik gemiddeld 0.01mm van mijn huid wegschraap
door mijn handen te wassen volgends de opgelegde richtlijnen. Met andere woorden wil dit zeggen
dat binnen 100 dagen mijn handen er zo zullen uitzien:
*CENSORED* (Als je je echt verveelt kan je zelf wel wat mooie foto`s opzoeken)
Ah ik besef nu net dat ik per ongeluk weeral aan het klagen ben over de nadelen van de
quarantaine…
Ik zal nogmaals een poging doen:
Dankzij de quarantaine is het mogelijk om elke zondag van thuis uit deel te nemen aan de scouts
(Jullie jin zijn wel verdacht verlegen
).
Jha okeey, voor de rest is er niet echt iets prettigs te vertellen over de quarataine. Ik hoop dat jullie
na de quarantaine niet al te lang naar rehab moeten om af te kikken van TikTok…

Om af te sluiten bied ik jullie nog een klein filmpje aan dat het Covid-19 virus en Pasen dichter bij
elkaar brengt. Enjoy!
https://www.youtube.com/watch?v=vUoCtxrrKqU

Fijn Pasen gewenst
De jinleiding

