De starters: met hen begon de groep Beatrijs (1958).
Foto uit fotoboek 75 jaar Kriko-Bea.
ste

Datum: 25/01/2021 – 08/02/2021, 55 jaargang, nr. 11
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
25 januari
31 januari
4 februari
7 februari
8 februari
10 februari
10 februari
12 februari
18 februari
21 februari
23 februari

Scout Ertrijckx
Louis Nicleas
Gigi
Maximiliaan Gillot
Daniel Van Hemelryck
Axelle Defrancq
Lucille Massart
Xebo
Ellis Van Eeckhout
Raul Cariscau
Amber Calders

Welp
Giver
Kapoenenleiding
Kapoen
Giver
Jonggiver
Kapoen
Kapoenenleiding
Welp
Welp
Welp

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,
Ook deze Rommelpot zal helaas geen goed nieuws kunnen brengen. Na het evalueren van de huidige
Corona situatie heeft Stad Tienen besloten om alle naschoolse activiteiten op te schorten tot aan de
krokusvakantie (Bericht Stad Tienen). Hoewel we de ernst van de situatie zeker niet willen miskennen
zijn we diep bedroeft dat we opnieuw onze scoutsactiviteiten moeten stopzetten voor de Kapoenen
en Welpen.
We proberen de moed er zeker in te houden dat we dit scoutsjaar toch op een normale manier gaan
kunnen afsluiten. Voor nu zullen we opnieuw moeten teruggrijpen op de ondertussen relatief
gewende situatie van online vergaderingen. Scouts is veel meer dan zondag namiddag achter de
computer zitten, daarom proberen de Kapoenen en Welpen in deze (hopelijk) korte periode toch
nieuwe concepten uit om de scouts toch iets dichterbij te brengen dan bij voorgaande
onderbrekingen.
Dit slechte nieuws is zeer jammer, zeker voor de studerende leiding en de leiding van de oudere
takken die de leden van hun tak al lange tijd niet meer gezien hebben. Daarom doen we graag een
warme oproep aan alle leden om zeker deel te nemen aan de online vergaderingen, om het
lichtpuntje voor de leiding in deze moeilijke periode te zijn zoals de scouts (hopelijk) een lichtpuntje
is voor jullie!

Om af te sluiten hopen wij natuurlijk dat jullie het goed maken en er toch het beste van proberen
maken. Als je het even niet meer ziet zitten twijfel dan zeker niet om contact op te nemen met ons,
je leiding of de vele alternatieven die er aangeboden worden!

Be safe
Jakob, Lode, Milan en Arne

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

Hey lieve kapoentjes!!!
Vorige week hebben jullie je helemaal kunnen uitleven in de sneeuw. Een iglo gebouwd, de
allergrootste sneeuwman ooit gemaakt, een sneeuwballen gevecht tegen de welpen (en kei hard
gewonnen natuurlijk
),… het zag er super leuk uit! Zo jammer dat ik (Gigi) er niet bij kon zijn
maar ik moet nog even hard studeren en vanaf het weer mag zie ik jullie terug!
Hier nog een sfeerbeeldje van de sneeuwpret om in te kaderen

Jammer genoeg gaat de scouts opnieuw even niet mogen doorgaan door dat stomme coronavirus…
We hebben met de leiding ook beslist om op zondag namiddag geen online activiteiten meer te
doen. Maar niet getreurd, wij zijn aan het nadenken over iets anders super leuk om te doen dat iets
zelfstandiger en meer scoutsgericht is
. We zullen natuurlijk steeds op tijd laten weten wat het
plan is, dit via mail of via de facebook groep (https://www.facebook.com/groups/371889344125800)
Hopelijk tot snel want ik mis jullie suuuuuper hard!!!
Kusjes Gigi xxx
Agenda:
31/01: Geen activiteit
7/02: Geen activiteit

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

DAG LIEVE WELPJES!
Hopelijk zijn jullie allemaal bekomen van de supertoffe vergadering. Wij zijn alvast zeer blij
met de onverwachte sneeuwdagen die er zijn geweest en jullie hebben nogmaals bewezen
dat een welp plezier kan maken door weer en wind. Jullie prachtige sneeuwmannen zijn daar
het bewijs van!
Wij moeten jullie jammer genoeg meedelen dat we tot de Krokusvakantie geen echte
vergaderingen mee mogen doen, maar we hopen dat dit ervoor zorgt dat de besmettingen
naar beneden gaan en we jullie snel terug kunnen zien. In de tussentijd hou je best onze
Facebook-pagina in de gaten voor leuke alternatieven
(https://www.facebook.com/groups/1015748852219667/).
Om de goede moed erin te houden, hebben we hier enkele grappige sneeuwmannen voor
jullie. Dit kan altijd een uitdaging zijn voor als het nog eens sneeuwt. En als dat niet het geval
is, kan je aan je ouders vragen om een schop om er van de grond in de tuin een aardeman
van te maken! (Maar niet zeggen dat je dit idee van ons hebt
).

 AGENDA 
Zondag 31 januari: Geen vergadering op het Rakkersveld. Hou de Facebook-groep in de gaten voor
eventuele alternatieven.
Zondag 7 februari: Geen vergadering op het Rakkersveld.
Zondag 14 februari: Geen vergadering 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

Hey jonggivers
Ik hoop dat jullie school nog altijd overleven, nu de vakantie gedaan is. Zijn
jullie leerkrachten het eindelijk al gewoon om een webcam te gebruiken of
zitten ze nog altijd zo voor hun scherm:

We kunnen nog altijd geen echte vergadering doen spijtig genoeg . Corona
laat ons maar niet gerust. Hij imiteert precies de ambetante nonkel of tante op
een familiefeest die maar niet stoppen met praten. We gaan wel terug
beginnen met online vergaderingen zodat we elkaar toch nog is kunne zien of
horen.
Hopelijk tot dan
De jonggiverleiding

Agenda:
Zondag 7 februari: online vergadering

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

Welkom lieve givers,
Jullie gaan zuchten, maar deze week is het tijd voor een didactische rommelpot. Geen praatjes, geen
weetjes die gewoon van het internet worden gekopieerd, geen Kerstman gemaakt in Minecraft. Nee,
deze week, echt nuttige informatie.
Vandaag leer ik jullie hoe jullie een mondmasker moeten naaien.
Ik zei het al: echt nuttige informatie. (En ook omdat Willem en Guus waarschijnlijk nooit akkoord
zouden gaan met dit als activiteit op zondag, dus ja, dan maar in de rommelpot, zegt).
Wie nood heeft aan een meer luchtig onderwerp, verwijs ik graag naar de rommelpot van 14
december 2020, een zeer ontspannend nummertje.
En voor iedereen die nu aan het zagen is dat je hiervoor niet het materiaal hebt, onzin! Je kan dit
mondmasker maken van een oude T-shirt. Daarnaast heb je nog een naald en draad nodig.
En voor iedereen die zou durven beweren dat het niet veilig is: dit mondmasker heeft twee lagen en
daar kan (voor de diehards) nog een filter tussen. Gewoon warm genoeg wassen na gebruik.
En nu ... aan de slag!
(ah ja, dit was ik nog vergeten te zeggen, deze tutorial zal twee rommelpotten in beslag nemen.
Vandaag leg ik uit hoe je het patroon voor je mondmasker moet tekenen, volgende rommelpot hoe
je het mondmasker moet maken).
Dus, je hebt nodig (vandaag): een papier (bij voorkeur geruit, is gemakkelijker om rechte hoeken te
tekenen), een pen en een lat.
1. Teken een rechthoek van 14 op 15 cm.
2. Teken op de bovenste zijde van de rechthoek (die van 14 cm) punt A op 11 cm.
3. Teken op de linkerzijde (die van 15 cm), metend van vanboven punt B op vier cm en punt C
op 10 cm.
4. Teken op de onderzijde (opnieuw die van 14 cm, anders kunt ge geen rechthoeken tekenen)
een punt D op 11 cm.
5. Teken op de rechterzijde, metend van vanboven, punt E op 4 cm, en punt F op 5 cm.
6. Verbind B met E. Teken op deze lijn: punt G op 1 cm en punt H op 7 cm.
7. Verbind nu met rechte lijnen: D met C, C met G, G met H, H met A.
8. Verbind met een krommende lijn: A met D, door F (dit moet een min of meer mooie,
geboogde lijn zijn).
Oké, gaat goed, normaal gezien zou er nu een half mondmasker op uw blad moeten staan. Anders
moet je nog wat oefenen met begrijpend lezen. Of ik met begrijpbaar schrijven.
Wat je net getekend hebt, is het patroon voor de buitenste laag van je masker. Voor de binnenlaag
van je masker volg je alle bovenstaande stappen opnieuw, en dan trek je een evenwijdige met GC op
drie centimeter et voila.
Onderaan dit bericht staat een miniatuurtje van hoe het er ongeveer zou moeten uitzien.
Knip je patroontjes uit. En bewaar ze tot de volgende rommelpot.
The game.

Agenda:
Zondag 31/01/2021: online stapvergadering op Discord van 14u tot 16u.
Zondag 7/02/2021: online cantus (inclusief online carpool karaoke) van 14u tot 16u op Discord.

Blauw = patroon buitenkant masker, geel = patroon binnenkant masker

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

Suppp brakkaboyss
Er is echt helemaal niks speciaal gebeurd de laatste dagen en ik heb geen idee waar ik over moet
praten. Ik hoop dat de leiding hun examens goed zijn gegaan. Verder wil ik nog iedereen gelukkig
nieuwjaar wensen.
Het heeft ook kapot hard gesneeuwd en iedereen was opeens sneeuwmannen gaan maken om
middernacht. Hier mijn top 3 beste
sneeuwmannen die ik ben
tegengekomen:
1: Normaal staan sneeuwmannen
altijd eenzaam en alleen ergens
verborgen in iemand zijn tuin. Niet
altijd dus.

2: Deze persoon heeft gwn ff een
lijpe helikopter gemaakt van
sneeuw. Wie dit ook kan doen
krijgt € 100 van mij.

3: En deze sneeuwman heeft gwn meer plezier dan da wij hebben.

Waarschijnlijk hebben jullie allemaal een mega saaie sneeuwman gemaakt of helemaal geen. Ma alz
challas ah matties.
Groetjes van jullie favoriete maroef
MTFKNG JONAS PAPI CHULO je weet toch…

