Viering van het 25-jarig bestaan van de Kristus Koningsscoutsgroep op zondag 26 oktober 1958
in Tienen. (Foto uit fotoboek 75 jaar Kriko-Bea)
Datum: 11/1/2021 – 25/1/2021, 55ste jaargang, nr. 10
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
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
13 januari
18 januari
19 januari
21 januari
25 januari
31 januari
4 februari
7 februari

Ayla Hindryckx
Quinn Lambrechts
Nora Willekens
Andries De Klerck
Scout Ertrijckx
Louis Niclaes
Gigi
Maximilian Gilot

Welpen
Welpen
Kapoenen
Givers
Welpen
Givers
Kapoenenleiding
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

Hallo iedereen,
Het nieuwe jaar is al een paar dagen oud maar wij willen jullie allemaal toch nog het beste
wensen voor 2021. Wij zijn ook enorm verheugd om de eerste rommelpot van 2021 met
jullie te delen. De activiteiten zullen op dezelfde manier blijven verlopen, maar wij hopen dat
alle takken binnenkort op het rakkersveld activiteiten mogen doen. Dit is uiteraard nog even
afwachten.

Vervangleiding:
Voor de kapoenen en de welpen blijven het activiteiten met de vervangleiding. Maar hoe
meer het einde van januari nadert hoe groter de kans is dat de “echte” leiding hun examens
zijn gedaan en dus opnieuw zullen verschijnen.

Nieuwjaarsreceptie:
Zoals in de vorige rommelpot vermeld zal de nieuwjaarsreceptie van dit jaar niet door gaan.

Vriendelijke groeten,
Milan, Jakob, Arne en Lode

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

Allerschattigste kapoeneriiiiiiis!
Wat is me dat allemaal?! Hebben jullie al die heisa daar in het Witte
Huis gezien? Gelukkig hebben we hier alleen maar bruine huizen hé!
Hopelijk hebben jullie het giga super mega hard leuk
gehad op nieuwjaar en kerstmis . Wij alvast wel hoor, haha! Hoe vet
was die vorige vergadering wel niet? Elsa is echt wel super cool? Hans
super stom en gemeen.
Hebben jullie die seizoensfinale van D5R gezien? Zo ja, kijk je niet wat
teveel tv? Meer buiten spelen is de boodschap, en dat gaan we deze
week ook doen! We gaan dikke Bertha spelen en tikertje en dik
dikkertje, het worden waanzinnige dagen bij de SCOuTS111!!
Wij van de leiding zijn wel erg blij dat jullie zo veel van fruit blijken te
houden . Dit kunnen wij enkel maar aanmoedigen en we gaan dan
ook een grote meloenenvergadering houden!

Even een update van onze goede voornemens

• Apodemus heeft al 4 keer i n zijn neus gepeuterd maar is wel al
geminderd
• Gigi kon haar schaap, plantje en dino niet achter laten dus is
veranderd naar 3 knuffels.
Hopelijk doen jullie het beter dan ons
AGENDA
Zondag 17 januari: Vergadering met vervangleiding van 14u – 17u30, Rakkersveld
Zondag 24 januari: Vergadering met vervangleiding van 14u – 17u30, Rakkersveld
Zondag 31 januari: Vergadering met vervangleiding van 14u – 17u30, Rakkersveld

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!!!
Wat is dat toch allemaal op de scouts, nieuwe leiding?! Jaja, deze maand komen de
toffe Jinners ons helpen omdat sommige leiding heel hard moeten leren voor de
examens. Baloe en Rikki-tikki-tavi zullen daarna zooo slim zijn, dat je ze eender welke
vraag mag stellen en ze zullen het juiste antwoord weten. Test het maar eens uit als
je ze terug ziet (of mail je vraag naar welpenleiding@krikobea.be).
Gelukkig is de vervangleiding ook heel leuk, en ze verzinnen de gekste spelletjes.
Deze zondag moesten jullie een schilderij overtekenen door op korte tijd zoveel
mogelijk te onthouden… en hier is het resultaat:

Echte kunstenaars zijn jullie!
Veel groetjes!!
Jullie leiding: Hathi, Baloe, Rikki-tikki-tavi, King Lowie, Bagheera en Jacala
AGENDA
Zondag 17 januari: Vergadering met vervangleiding, 14u – 17u30 op het Rakkersveld
Zondag 24 januari: Vergadering met vervangleiding, 14u – 17u30 op het Rakkersveld
Zondag 31 januari: Vergadering met jullie favoriete leiding (maar wie?) 14u – 17u30 op het
Rakkersveld

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

Hallo jonggivers
Het is ondertussen al 2021 en al heel lang geleden dat we jullie gezien hebben.
Hopelijk hebben jullie een fijne kerstvakantie gehad en de feestdagen heel leuk
waren. Omdat het nieuwe jaar begonnen is, is het ook tijd om voornemens te
maken voor dit jaar! De leiding heeft zelf al wat voornemens en we hebben ook
een mooie lijst voor jullie om zelf ook te doen in 2021!
•
•
•

Zo goed leren sjorren dat je een vlaggenmast kan maken
Geen enkele vergadering missen op de scouts
De zonnedans leren zodat we mooi weer hebben op kamp

•

Wandelbenen trainen zodat je vooraan wandelt op tweedaagse (zonder te
zagen)

•
•
•
•

50x kunnen pompen
In de zee zwemmen
Alle Harry Potter films kijken
Zo veel mogelijk hot dogs eten in één keer

•

Zelf hete bliksem maken

•
•

Elke dag minstens 1l water drinken
Scouts hemd in orde brengen (alle tekens er mooi op)

Degene die de meeste voornemens heeft gedaan tegen het kamp krijgt een
verrassing!!
Voorlopig gaan er nog geen vergaderingen zijn voor de jonggivers
We hopen dat we snel terug op het rakkersveld elkaar kunnen zien!!! Als er terug
vergaderingen doorgaan op het rakkersveld of online dan laten we dat weten!
We missen jullie allemaal en kijken er naar uit om elkaar terug te zien!
Niels, Marie, Willem, Warre en Willem
Agenda:
Voorlopig geen vergaderingen

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

Rommelpot
Beste givers,

Eerst en vooral wil ik jullie uitleggen over de Hunger games die we
doorheen de online vergaderingen doen!
Het principe is dat je prijzen kan winnen, maar om deel te kunnen nemen
aan de lottorij, moet je aanwezig zijn.
Ben je 1 keer aanwezig dan komt je naam 1 keer in de pot terecht, kom
je 5 keer naar de activiteit dan maak je kans op een betere prijs!
Hoe meer je komt hoe groter de prijs wordt, het antwoord op succes?
Dat is mee komen doen met de online vergaderingen, 1 veel plezier
beleven en je sociale contacten behouden en 2 geweldige prijzen
winnen.
De winnaar van de eerste trekking is Ferre!
Een dikke proficiat jongeman!

Enkele grappige memes:

Agenda:
17/01/2021: Online vergadering op discord.
(Haal je beste tekenkunsten naar boven!)

24/01/2021: Online vergadering op discord.
(Tijdens deze vergadering moet je snel zijn en goed
nadenken.)

31/01/2021: Online vergadering op discord.
(Nog te bepalen, dus lees zeker de volgende rommelpot
voor meer info!
)

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

Jow jinners,
Tis dus blijkbaar aan mij om een rommelpot te schrijven. Kheb dees nog nooit gedaan maja voor alles
een eerste keer eh. We hebben dus nu met zo goed als de hele groep al leiding moeten geven aan
kapoenen of welpen. Bij de ene valt dit al wa meer me dan met de andere. De jonas overweegt zelfs
sterk om volgend jaar leiding te worden!! Hij heeft al ne nieuwe beste vriend gevonden bij de
Kapoenen. Nathan heeft ons wel wa doen schrikken me het nieuws da hij misschien corona had maja
uiteindelijk wast vals alarm.
Naast het leiding zijn willen wij natuurlijk onze vergaderingen zelf heel snel terug verderzetten maja
das ni aan de orde nu… Hopelijk binnenkort terug…
Voor de rest ist leven maar wa saai nu door corona eh, de leefweek die we waarschijnlijk niet zullen
hebben doet ook pijn natuurlijk
. Maar niet getreurd, we hebben al ééns mogen kijken waar we
op kamp mogen gaan. Of dit wel zal doorgaan blijft de vraag maar we zullen hopen van wel zeker.
Hieronder zie je een foto van een schitterende kampplaats

Alee ik ga afsluiten want heb nog veel te doen,
Houdoe

