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VZW scouts Kriko-Bea Tienen
Torsinweg 12, 3300 Tienen
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
…-24 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
1 januari
4 januari
5 januari
5 januari
13 januari
18 januari
19 januari

Kyra Lambrechts
Wiebe Cluysen
Alexia Veuchelen
Jeroom Deheaes
Ayla Hindryckx
Quinn Lamberts
Nora Willekens

Kapoen
Welp
Welp
Kapoen
Welp
Welp
Kapoen

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

Dag allemaal,
Vanwege de hele leidingsploeg wensen wij iedereen een gelukkig nieuwjaar. Wij hopen samen met u
dat 2021 - mits een kleine vertraging - beter zal uitvallen dan 2020. We kijken ernaar uit om opnieuw
op een normale manier vergaderingen te organiseren, om zonder zorgen en voor alle takken
opnieuw het rakkersveld zondags te veranderen in een ongeremde ontspannen omgeving waar
iedereen vol enthousiasme de verloren vergaderingen kan inhalen.
Wij starten 2021 net als vorige jaren volledig gemotiveerd om er een scoutsvol jaar van te maken!
Vervangleiding
Bij deze vragen we om al de leiding die “normaal gezien” volop aan het studeren is voor de komende
examens nog heel veel moed te wensen de komende weken. Voor de kinderen verandert er weinig,
de vergaderingen op zondagnamiddag gaan gewoon door, voor een aantal afwezige leiders voorzien
we vervangleiding.
Nieuwjaarsreceptie
Net als zoveel activiteiten zal de nieuwjaarsreceptie dit jaar niet doorgaan. Je kan wel nog steeds
smaakvol en scoutesk klinken op 2021 met een Kriko-Biertje! (verkrijgbaar via de website)
Stapvergadering
Ook de gebruikelijke stapvergadering voor de jonggivers en givers gaat dit jaar niet door.

Vriendelijke scoutsgroeten,
Arne, Milan, Lode en Jakob

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

Hallo Kapoenos !!!!
Aller eerst een gelukkige kerst en een fijn nieuwjaar. Hopelijk hebben
jullie goed kunnen af tellen tot 25 december en wachten er nog leuke
pakjes op jullie voor 1 januari! Of was het nu andersom ?... IK WEET HET
NIET MEER
Met 2021 voor de deur moeten we is beginnen na denken over wat we
anders willen doen volgend jaar of beter gezegd BETER. Wij de
kapoenenleiding heb als is goed na gedacht:

Apodemus zei: In 2021 zou ik graag proberen minder in mijn neus te peuteren.
Gigi zei: In 2021 ga ik met nog maar 1 knuffel in bed slapen.
Nala zei: In 2020 ga ik proberen bij houd te houden in welk jaar we leven.
Xebo zei: Vanaf volgend jaar ga ik elke keer al mijn groentjes op te eten.
Asjra zei: In 2021 ga ik elke dag een proper onderbroek aandoen.

Wens ons alvast succes, allerliefst kapoenen!
En dan nu! Het goede nieuws: SCOUTS !!! Vanaf 3 januari zijn we er weer
op ons vertrouwde Rakkersveld. Wij gaan wel buiten moeten blijven
spelen en zullen niet naar binnen mogen wanneer het regent dus wees
voorzien op de weersomstandigheden !!! Maar gelukkig zijn wij een scouts
en kunnen we tegen een beetje regen

Agenda:
-

3 januari: echte fysieke vergadering van 14u tot 17u30.
10 januari: nog een echte fysieke vergadering in het thema Frozen
van 14u tot 17u30.
17 januari: hopelijk nog steeds een echte fysieke vergadering van
14u tot 17u30.

Welpen
Jacala
Rikki-tikki-tavi
Bagheera
King Lowie
Baloe
Hathi

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

Hallo Allerbeste Wepelen,
Hopelijk hebben jullie genoten van de laatste vergaderingen van dit jaar. Er was onze
knotgekke winterkaasvergadering en ook nog ons mega-cool-maar-ook-een-beetje-heelkoude-buiten-kerstfeest!!
Ik hoop dat jullie allemaal een super fijne vakantie hebben gehad. Hopelijk hebben jullie
allemaal super leuke kerstcadeautjes kunnen uitpakken en samen leuke kerstfilms kunnen
kijken (mijn favoriet is Frozen)! Maar in zo een lange vakantie vervelen jullie jullie al wel is...
Om jullie al wat ideetjes te geven van wat je kan doen heb ik een lijstje gemaakt van leuke
dingen:
-

Bouw een kasteel met kussens en dekens
Speel een spelletje met broer of zus of mama of papa
Maak een sneeuwman (Als het ooit is gaat sneeuwen)
Help je mama en papa met een taakje
Maak samen met mama en papa iets lekkers
Denk aan alle leuke dingen die jullie al op de scouts hebben gedaan
Kijk uit naar het super coole kamp dat we deze zomer gaan hebben
Bedenk hoe fantastisch de welpen leiding is dit jaar
Kom tot de conclusie dat Baloe de allerbeste leiding ooit is
….

Zo dan kunnen jullie weer eventjes verder.
En ik heb ook nog heeel goed nieuws!! Na de vakantie gaan we terug verder met
vergaderingen op het Rakkersveld. Maar dit zijn geen gewone vergaderingen want sommige
leiding heeft examens dus moeten ze leren….
. Maarrr hebben wij voor een paar nieuwe
extra leiding gezorgd, dus als jullie benieuwd zijn naar wie deze nieuwe leiding is moeten
jullie allemaal komen!!
Groetjes,
Baloe, Hathi, Bagheera, Jacala, King Lowie, Rikki-Tikki-Tavi
Agenda:
3 januari: Echte vergadering met vervangleiding op het rakkersveld van 14u-17u30
10 januari: Echte vergadering met opnieuw vervangleiding op het rakkersveld van 14u-17u30
17 januari: nog altijd heel echte vergadering op het rakkersveld met vervangleiding (want de
stomme examens zijn nog niet gedaan…) van 14u-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

Hallooaa jonggivertjes,
Nu alle kerstfeesten zijn afgelopen komen we steeds dichter bij het nieuwe
jaar. Dit is een perfect moment om nieuwe voornemens te verzinnen. Maar
dit is ook zeker het moment waar je je nieuwjaarsbrief kan voorlezen en
misschien krijg je nog een beetje zakgeld hiervoor. Wij hopen alvast dat we
jullie snel terug kunnen zien.
Terwijl jullie volop van jullie vakantie aan het genieten zijn moeten wij heel
hard studeren voor de examens die binnenkort komen. Tijdens onze pauzes
sporten wij een beetje om alle kilo’s van de kerstfeesten eraf te sporten. Dit
kunnen jullie misschien ook doen, maar dan om fit te blijven zodat als de
scouts terug doorgaat dat jullie volop kunnen meespelen.
Hieronder vinden jullie een doolhof waar jullie de weg naar het pakje moeten
zoeken.

Wij wensen jullie nog een fijne vakantie
Groetjes
Agenda:
Het kan zijn dat vanaf 15 januari er terug activiteiten mogen plaatsvinden voor +12 jarigen.
Als dit mag zal de activiteit van zondag 17 januari doorgaan. Als dit gebeurt zal hier zeker
over gecommuniceerd worden.

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

Jow jow jow jow hoho,

Ten eerste, de noordpool bestaat echt, en ten tweede allen een fijn kerst gewenst! XXX
Jaja, het jaar zit er weer op, wat gaat de tijd toch snel als we plezier hebben hee.
Speciaal voor jullie, en voor kerst, heb ik hier een prachtexemplaar van een kerstman gemaakt op
jullie favoriete spel. Zet jullie schrap want hij is echt van next level.

Mooi toch?? :o
Dit is hoe wij, de leiding, onze tijd doorbrengen in deze corona tijden. Als jullie betere alternatieven
hebben mag ja die altijd naar ons sturen. Ook Als jullie super duper mega de max ideeën hebben
voor onlineactiviteiten, mag je die ook altijd naar ons sturen! :D
Hebben jullie al eens nagedacht over de nieuwjaar voornemens? Want jaja, die tijd is er ook alweer
aangekomen hee.

Hier alvast wat suggesties:
-

Alles op orde krijgen (kan alles zijn, mentaal, fysiek, je kamer, schoolwerk,)
Altruïsme (iets teruggeven aan anderen die je de voorbije periode hebben geholpen)
Iets nieuws leren (skydiven, jongleren, fietsen zonder zijwieltjes
, ….)
Stoppen met drinken
Ont stressen
Sporten/gezonder eten (weg metdiec corona kilo’ s)
Meer tijd doorbrengen met familie en vrienden (hopelijk kunnen we dit volgend jaar weer
meer doen)
Ga op ontdekking (op minecraft bv)
Wees wat creatiever
Besteed meer tijd aan dingen die echt belangrijk zijn (ijsjes eten, naar de frituur gaan, …)
…

Zo, hopelijk helpt jullie dit wat meer voor de voornemens van 2021!!
Dit was het dan helaas weer voor deze rommelpot, Leiding out!!
Een gelukkig nieuwjaar, De Flappyleiding!!

Agenda:
3/01: online vergadering op Discord van 14u-16u
10/01: online vergadering op Discord van 14u-16u

Jin

jinleiding@krikobea.be

Lode Reynders

0470/439.473 lode.reynders@krikobea.be

Charlotte Leonard
Jonas Verstraeten

0470/051914 charlotte.leonard@krikobea.be
0477/097.762 jonas.verstraeten@krikobea.be

Joeh
Het is deze keer aan mij om de rommelpot te schrijven, no worries, de lat is al zeer hoog gelegd voor
mij door de vorige rommelpotten ;) en het leespubliek zal zoals gewoonlijk zeer groot zijn ;))
Hopelijk liepen de examens bij iedereen van een leien dakje en hebben jullie al kunnen genieten van
de door corona beperkte vakantie. Ik wens op mijn beurt onze leiding veel succes met hun examens.
Het geld inzamelen voor ons nu al ongetwijfeld episch kamp is een beetje stilgevallen (wat absoluut
oké is aangezien de examenperiode van de leiding en de vakantie van de leden), doch door de goede
pottenverkoop zit er wel al wat geld in het laatje. (Over die potten gesproken: Er zit nog steeds een
pot bij ons in de kast waarvan de chocolade zijn kleur al een beetje verloren heeft en waarvan de
overige ingrediënten waarschijnlijk steenhard zijn. De cookies zullen echter ongetwijfeld heerlijk
smaken wanneer ik deze misschien over een maand of twee klaar maak).
We moeten ook niet vergeten wat voor hard werk we allemaal al geleverd hebben, in de mensen hun
tuinen, met hun auto’s of voor hun houtvoorraad voor de winter.
De hoge :))))) opkomst voor het Among Us-avondje in gedachten, zullen we elkaar allemaal zondag
terugzien tijdens de vergadering waar we met z’n allen onze legendarische leidingsskills kunnen gaan
showen. Moesten deze zondagen nu tegenvallen (wat ongetwijfeld niet het geval zal zijn), dan
kunnen we ten minste nog uitkijken naar de Amerikaanse/Afrikaanse bal die we vermoedelijk gaan
spelen als we ooit nog samen een vergadering mogen houden.
Er rest me nog enkel dit episch lied met jullie te delen om het jaar goed af te sluiten. (tik op het nog
epischer lied voor de Spotify versie) (Hint: de lyrics heeft al in een vorige rommelpot gestaan)
Beste wensen, fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar
CHALAS
(De doelgerichte bij)

