Morgentoilet leiding, verkennerskamp Lichtaart 1946.
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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
27 februari
13-14 maart
10 april
23-25 april
30 april-2mei&7-9 mei
8 mei
16 mei
5-11 juli
18-24 juli
18-24 juli
12-24 juli
11-24 juli
(10)-25 juli
24 juli

*Kan nog wijzigen wegens corona

Stamdropping
Restaurantdagen
Hindernissenrun
Stapweekend
Tentoonstelling 100 jaar
Festival 100 jaar
Laatste vergadering
Reunie kamp
Kapoenenkamp
Welpenkamp
Jonggiverkamp
Giverkamp
Jinkamp
Afsluitdag Groepskamp

De Schakel
Rakkersveld
Houtemveld
Nog geheim
…
…
Rakkersveld
Hotton
Hotton
Hotton
Hotton
Hotton
…
Hotton

Verjaardagen
14 december
15 december
17 december
17 december
17 december
21 december
22 december
25 december
26 december
27 december
28 december

Jorun Lemmens
Estelle Thoilants
Abel Vangeebergen
Yelena Vander Stappen
Shiloh Mekala
Jonas Verstraeten
Lode Reynders
Iliyes Helouaoui
Senna Gysenbergh
Hannah Welsch
Brian Onbelet

Givers
Kapoenen
Kapoenen
Welpen
Jonggivers
Jonggiverleiding
Jinleiding
Welpen
Welpen
Kapoenen
Kapoenen

Algemeen bericht
Arne Ma Ja
Milan Vandeput
Lode Reynders
Jakob Vanhemelryck

groepsploeg@krikobea.be

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

0470/439.473 lode.reynders@krikobea.be
0499/398.194jakob.vanhemelryck@krikobea.be

Beste ouders,

Het jaar komt op zen einde en dus ook de scoutsactiviteiten. Zoals in de vorige rommelpot
stond is de laatste activiteit al geweest, enkel de welpen hebben 20 december nog een
activiteit. Maar niet getreurd, wij zien jullie graag terug in januari.
Voor de kapoenen en de welpen start het nieuwe jaar terug in real life en dit op 3 januari.
Voor de Jonggivers, Givers en Jin blijft het minstens tot en met 10 januari online. Wij hopen
dat de maatregels op 15 januari in positieve zin veranderen.
Voor de rest wensen wij iedereen een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar.

Stay safe!
De groepsploeg

Kapoenen
Apodemus
Nala
Gigi
Xebo
Asjra

kapoenenleiding@krikobea.be
0499/398.194 jakob.vanhemelryck@krikobea.be
0471/340.261 Kalina.parthoens@krikobea.be
0468/163.142 anneleen.deklerck@krikobea.be
0495/616.846 janne.van.roosbroeck@krikobea.be
0473/253.879 maarten.medart@krikobea.be

Joehoooeeeeew kapooooeeentjes,
Deze week was het alweer de laatste keer van 2020 dat het vergadering was
Het goede nieuws is natuurlijk wel dat het ook alweer bijna vakantie is (voor
jullie dan toch).nog beter is het dat kerstmis en nieuwjaar ook bijna is!
We hopen dat we in 2021 elkaar weer elke week kunnen zien zonder dat er
stomme corona is! (Want die zijn we nu toch wel stilaan beu)
Na het goede nieuws komt er spijtig genoeg wat slechter nieuws…helaas
komen Apodemus, Gigi en Asjra in januari nog niet opnieuw naar de scouts
omdat ze heel hard moeten leren voor hun examens
Maaaaaaar gelukkig
komen Xebo en Nala wel nog naar de scouts
!
In januari gaan er ook een paar nieuwe leiding komen omdat Xebo en Nala met
een beetje te weinig
Vergeet zeker niet de komende weken in de brievenbus te kijken, zoals beloofd
komt er een kerstkaartje van de leiding!
Om te voorkomen dat jullie zich vervelen in de vakantie is er deze coole
woordzoeker om op te lossen! De oplossing zegt wie de rommelpot geschreven
heeft!

Agenda:
Zondag 3 Januari 2021: gewone vergadering op het rakkersveld met geheime vervangleiding
(spannend)
Zondag 10 Januari 2021: gewone vergadering op het rakkersveld met geheime
vervangleiding (spannend)
Zondag 17 Januari 2021: gewone vergadering op het rakkersveld met geheime
vervangleiding (spannend)
Zondag 24 Januari 2021: gewone vergadering op het rakkersveld met geheime
vervangleiding (spannend)

Welpen

welpenleiding@krikobea.be

Jacala
Rikki-tikki-tavi
Bagheera
King Lowie

0491/930.909 elijas.vanhemelryck@krikobea.be

Baloe
Hathi

0472/031.561 Kobe.bergmans@krikobea.be
0472/870.846 delphine.avermaete@krikobea.be

0468/283.402 milan.vandeput@krikobea.be

0478/196.611 nele.medart@krikobea.be

0498/034.256 tom.reynaerts@krikobea.be

Heey Welpen!!

Jawel we zijn terug op het rakkersveld aan het spelen, en het is geweldig om jullie allemaal
terug te zien! Het is veel leuker dan achter die computer dus zeker komen. En jullie hebben
Hathi eindelijk in levende lijve gezien!
Na de Sinterklaas vergadering waar we de 14 werken van sinterklaas hebben afgewerkt en
na de winterkaas vergadering waar we om ter meeste kaas hebben gemaakt, komt er …

De kerst vergadering!!!
Dat zal de laatste vergadering zijn van 2020 dus zeker komen en je mag altijd verkleed
komen in iets dat te maken heeft met de kerstman of iets in die genre.
Maar om dat goed te kunnen doen heb je wel wat meer info nodig over de kerstman enzo.
De Kerstman Leeft om te beginnen op de Noordpool, hij is een oude goede lieve man die ook
wel een pakje brengt op kerst avond. Om al die pakjes in orde te krijgen krijgt hij hulp van
de kestelfen en kabouters.
Zij pakken alle pakjes in en zetten ze klaar zodat de kerstman ze gewoon kan in laden in zijn
slee. Die slee word getrokken door 8 rendieren, maar het speciale aan deze slee is dat die
kan vliegen.
Op Kerstavond wanneer al pakjes in gepakt zijn dan komt de Kerstman met zijn rendieren
en slee over de daken vliegen en laat alle pakjes in de schouw vallen zodat iedereen zijn
pakje krijgt.
Maar om een pakje te krijgen van de kerstman moet er natuurlijk een kerstboom staan en
een grote sok aan de schouw binnen in u huis hangen.
Zo dat is kort even wat uitleg van de Kerstman! Moest het zijn opgevallen alle vet gedrukte
woorden zijn verkleed tips voor onze Kerst vergadering.
Tot zondag en alvast fijne feesten allemaal!
Groetjes
Hathi, Riki-Tikki-Tavi, King-lowie, Jacala, Baloe en Bagheera
Agenda:
20/12: Kerst vergadering op het Rakkerveld van 14u tot 17u30
27/12:

Geen vergadering, geniet van de feesten (in kleine bubbel uiteraard)

3/01/2021:

Eerste vergadering van het (hopelijk) betere nieuwe jaar, op het Rakkerveld
van 14u tot 17u30. Dit zal met wat vervangleiding zijn.

10/01: Vervangleiding met ook nog wat echte leiding er bij. Maar zoals altijd op het
Rakkerveld van 14u tot 17u30

Jonggivers

jonggiverleiding@krikobea.be

Willem Reynders

0474/198.806

willem.reynders@hotmail.com

Marie Happaerts

0495/225.747

marie.happaerts@krikobea.be

Sara Vandeput
Niels Bergmans

0468/202.994
0496/715.801

sara.vandeput@krikobea.be
niels.bergmans@krikobea.be

Warre De Wel

0497/795.927

warre.dewel@krikobea.be

Beste jonggivers,
Helaas zitten al onze vergaderingen er op voor 2020 en hopelijk brengt 2021 voor ons een
beter scoutsjaar, een jaar waar terug alle spelletjes kunnen spelen en geen online
vergaderingen meer moeten doen en natuurlijk een kerstfeestje.
Maar 2020 was niet helemaal slecht er zijn ook indrukwekkende dingen gebeurd in 2020.
Daarom geef ik jullie graag de meest indrukwekkende records die gebroken werden in 2020:
•

•
•
•

Een vrouw heeft het record gebroken van meeste keren naar dezelfde film te gaan
kijken, met maar liefst 100 keer de film “Bohemian Rhapsody” te gaan kijken in de
bioscoop
Een man heeft het record voor om ter langste te planken gebroken door 8 uur aan
een stuk te planken (ik denk dat hij de Bring Sally Up challenge wel zou aankunnen)
Het record om ter snelste om de wereld heen fietsen op een tandem is gebroken
door 2 mensen die dit deden op 263 dagen 8 uur en 7 minuten
Een jonge van 10 heeft het meeste aantal rekensommen in 3 minuten kunnen
oplossen, met een score van 197 rekensommen

Zoals je zien is er heel wat “positiefs” gebeurd in 2020. Als je nu denkt dat jij ook een record
kan breken dan heb je nog een dikke 2 weken de tijd om dat te doen in 2020, ik kijk alvast uit
om al onze recordwinnende jonggivers zo snel mogelijk terug te zien in 2020. Dan kan ik
jullie alleen nog maar een prettige vakantie toewensen en hopelijke goede punten op de
examens.
Weldoordachte Schoenbekooievaar

AGENDA:
Geen agenda, door corona kunnen we geen kerstfeestje doen
zal meer info bevatten over de eerstvolgende vergadering.

. De volgende rommelpot

Givers
Emma Reynders
Willem Reynaerts
Guus Nagels

giverleiding@krikobea.be
0477/322.314 emma.reynders@krikobea.be
0470/345.026 willem.reynaerts@krikobea.be
0494/707.796 guus.nagels@krikobea.be

Geachte givers en giverinnen,
Ongetwijfeld wachten jullie al sinds de afgelopen SES vol spanning op een update over mijn
zeepachtige testikels.
Na 24 uur drogen, waren ze er lekker hard en klaar voor een warm badje.
Geraldine – zoals ik mijn bruisbal heb genoemd omwille van de kleur die lijkt
op het ondergoed van mijn grootmoeder – was eerst een beetje verlegen en
kwam bijna niet op gang.
Even dacht ik dat de website (waarvan het recept afkomstig was) effectief
gemaakt was door iemand die doelbewust neprecepten voor bruisballen wil
verspreiden.
MAAR TOEN ...
Een belletje

Een siddering in het watteroppervlak

Bubbels zo intens als spuitwater

Een aroma van vanille en kokos in heel de badkamer, en roos water. Lekker lekker, was gezellig.
(Aan alle haters die gaan zitten zagen over dat ik dit in mijn pompbak heb gedaan en niet in mijn bad,
echt waar, zó stereotiet, euh, tiep – bedoel ik).
Belangrijk nieuws: Geraldine heeft een zuster: Henriette. En jij kan haar
winnen! Maak een originele en zelfbedachte bruisbal-meme en mail deze naar
giverleiding@krikobea.be of zet een foto op Facebook/Discord. De winnaar
wordt bekendgemaakt op het kerstfeestje en krijgt Henriette persoonlijk thuis
bezorgd (tenzij je aan het einde van de wereld woont, dan moeten we tot een
compromis komen). May the odds be ever in your favor.
Vele aromatische groeten van Bubbles, Blossom en Buttercup aka de Powerpuff Girls

P.S.: Wij zijn natuurlijk ook altijd benieuwd naar jullie bruisballen, stuur gerust een foto naar
giverleidings@krikobea.be of zet een foto in de groep of neem je bruisbal mee op kamp dan kunnen
we hem samen in de rivier gebruiken.
AGENDA:
Woensdag 23/12/coronayear: digitaal kerstfeestje van 20u tot 22u op Discord. Schaar je achter je
scherm met een hapje en een tapje voor een gezellige kerstavond.
Dresscode: pyjama + kerstlichtjes.
Mensen die meedoen met de ‘niet zo secret santa’ hebben normaal een berichtje gekregen met de
naam van de gelukkige giver voor wie ze een cadeautje moeten kopen. Het cadeau kost maximaal vijf
euro.
Uiteraard zijn ook de mensen die niet meedoen met de ‘niet zo secret santa’ welkom op het
kerstfeestje.
Ook mensen die nog nooit naar een online vergadering zijn geweest, zijn nog steeds welkom. We zullen
beginnen met een namenrondje.
Zondag 3/01/hopelijk-niet-coronayear-2.0: online vergadering van 14u tot 16u op Discord.

