In het weekend van 17 tot 19 december kan u ons vinden op de kerstmarkt in Tienen op de Grote Markt.
Datum: 13/12/2021 – 26/10/2021, 56ste jaargang, nr. 7
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
17-19 december
19 februari
5 maart
19-20 maart
15 mei
10-16 juli
10-16 juli
Juli
Juli

*Kan nog wijzigen wegens corona

Kerstmarkt
Stamdropping
Groepsfeest
Restaurantdagen
Laatste vergadering
Kapoenenkamp
Welpenkamp
Jonggiverkamp
Giverkamp

Tienen
De Schakel
CC De Kruisboog
Rakkersveld
Rakkersveld
Geel
Geel
…
…

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
Shiloh Mekala
Yelena Vander Stappen
Abel Vangeebergen
Akela
Petro
Iliyes Helouaoui
Senna Gysenbergh
Hannah Welsch
Brian Onbelet

Giver
Kapoen
Jonggiver
Welp
Kapoen
Leiding
Leiding
Jonggiver
Jonggiver
Kapoen
Welp

Algemeen bericht
Lode Reynders
Jakob Van Hemelryck

0470/439.473
0499/398.194

groepsploeg@krikobea.be
lode.reynders@krikobea.be
jakob.vanhemelryck@krikobea.be

Hallo allemaal,
Desondanks dat corona dit jaar opnieuw (of weeral eens) roet in het eten gooit, zijn de afgelopen
vergaderingen vlot verlopen. Net als andere jaren sluiten wij het jaar af met voor elke tak een
kerstfeestje, helaas ook nog steeds met Corona-maatregels.
Net als andere jaren zijn we dit weekend ook opnieuw te vinden op de kerstmarkt van stad Tienen op
de Grote Markt.
Corona-maatregels
Nu Corona weer fel in opmars is vragen wij volgende regels te volgen.
-

Als je ziek bent of symptomen hebt blijf je thuis!
Iedereen neemt zijn eigen drinkbus mee.
Kapoenen, welpen, jonggivers en givers en leiding nemen altijd een mondmasker mee, zij
moeten dit namelijk aandoen als ze zich in een binnenruimte bevinden

Kerstvakantie en vervangleiding januari
Op zondag 26 december en zondag 2 januari zullen er geen zondag-namiddag-vergaderingen meer
zijn omwille van de kerstvakantie. Vanaf zondag 9 januari zijn we er weer terug op zondagnamiddag.
Omdat sommige leiding examens hebben, zal er op deze zondagen vervangleiding zijn.
Kriko-Bea op de Kerstmarkt
In het weekend van 17 tot 19 december kan u ons vinden op de kerstmarkt in een van de kraampjes
op de Grote Markt. Kom een van onze vele soorten jenever proeven, drink een lekkere warme
chocomelk, eet een warme wafel, of speel gezellig een spelletje nagelke-klop.
Tot dan!
Financiële tegemoetkoming van de mutualiteit
Verschillende mutualiteiten betalen, tot op een bepaald bedrag, de kosten van de jeugdbeweging
terug. Meestal is dit een bepaald bedrag dat je kan gebruiken om de inschrijvingskosten,
weekendkosten en kampkosten te verlagen. Als je hiervan gebruik wil maken moet je het juiste
formulier bij je mutualiteit aanvragen en ingevuld aan de groepsploeg bezorgen.
Winkeltje
Sommige ouders hebben enkele weken terug kleding besteld. Alle kleding, ook de dassen, is
aanwezig op de scouts en kan dus afgehaald worden. Indien je nog kleding moet afhalen, spreek
hiervoor dan iemand van de groepsleiding of leiding aan.

We wensen iedereen fijne feestdagen!
Vriendelijke scoutsgroeten,
Lode en Jakob

Kapoenen
Apodemus
Xebo
Kora
Petro
Zazoe
Toto
Gigi
Rikki
Kerrie

kapoenenleiding@krikobea.be
0499/398.194
0495/616.846
0472/870.846
0470/439.473
0497/795.927
0491/993.603
0468/278.091
0476/373.752
0475/729.998

jakob.vanhemelryck@krikobea.be
janne.van.roosbroeck@krikobea.be
delphine.avermaete@krikobea.be
lode.reynders@krikobea.be
warre.dewel@krikobea.be
chioua.lekhli.jonas@krikobea.be
nathan.de.klerck@krikobea.be
willem.pittomvils@krikobea.be
sander.van.espen@krikobea.be

Liefste kapoentjes,
Ja wat is het jaar voorbij gevlogen! Amai nog niet. Maar het jaar gaan we natuurlijk goed afsluiten.
Dit gaan we doen met een super duper mega leuk kerstfeestje!!!! Jammer genoeg is dit ook de
laatste activiteit van 2021, maar niet getreurd, na nieuwjaar zijn we er al terug en dat met nog
leukere activiteiten, nog leukere spelletjes, nog grappigere mopjes en nog meer verrassingen. Wat
kijken we al uit naar 2022!
Even nog wat meer info over het kerstfeestje, dit gaat door zondag 19 december van 18u-21u. Wij
voorzien een heerlijke maaltijd voor jullie. Jullie moeten twee dingen meenemen, 5 euro voor het
eten en een pakje ter waarde van ongeveer 4 euro (dit pakje moet een pakje zijn waar alle kapoenen
blij mee kunnen zijn).
In januari gaan jullie ook een beetje moeten wachten op de leiding, bijna alle leiding heeft in januari
examens en gaan daardoor niet naar de scouts kunnen komen, in februari zal alle echte leiding terug
van de partij zijn. Gigi heeft geen examens en gaat er dus heel januari zijn, jeeeejjj. Voor Gigi een
beetje bij te staan voorzien de andere leiding vervangleiding, want Gigi alleen voor 20 kapoenen dat
komt niet goed hé :D
Om ervoor te zorgen dat jullie zich na het kerstfeestje niet gaan vervelen in de vakantie volgt hier
een lijstje met wat je in de vakantie kan doen zodat de tijd voorbij vliegt en jullie terug sneller naar
de scouts kunnen komen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De kerstboom versieren (of een 2e zetten als je er al 1’tje hebt gezet)
Heel veel eten op kerst, tot jullie buikpijn hebben
Vuurwerk maken/kopen voor op nieuwjaar af te schieten
Zorgen dat het sneeuwt
Als het sneeuwt sneeuwballen gevecht of sleeën
Een taart maken als dessert voor op kerst
Heel veel cola drinken op kerstmis en uren wakker blijven omdat je dan toch niet kan slapen
Op nieuwjaar wakker blijven tot de volgen de dag, hoe later hoe liever, wie blijft er wakker
tot 2u??? Of tot 3u???
Aftellen tot het eindelijk terug scouts is
Mama en papa ambeteren, heel veel ambeteren want dat hebben ze graag!
Op bezoek bij de oma en de opa, en heel veel snoepjes eten

Zo dat zal wel genoeg zijn!

Tot op het kerstfeestje!!!
Groetjes,
Gigi, Apodemus, Kora, Kerrie, Zazou, Xebo, Rikki en Petro
AGENDA:
19 december 2021:

Kerstfeestje van 18u -21u op het rakkersveld. Voorzie een pakje ter waarde
van 4 euro en 5 euro voor het feestmaal dat de leiding voorziet.

9 januari 2022:

De eerste activiteit na nieuwjaar, aftellen!!!

Welpen
Jacala
King Lowie
Baloe
Bagheera
Akela
Chill
Mao
Chikai

welpenleiding@krikobea.be
0468/283.402
0491/930.909
0471/340.261
0496/715.801
0477/097.762
0476/402.631
0478/038.132
0474/620.368

milan.vandeput@krikobea.be
elijas.vanhemelryck@krikobea.be
Kalina.parthoens@krikobea.be
niels.bergmans@krikobea.be
jonas.verstraeten@krikobea.be
casper.van.espen@krikobea.be
lieven.medart@krikobea.be
mathilde.reynders@krikobea.be

Hello oh oh oh welpen!!
Is jullie snoep van de grote meneer de Sint al op? Ik vond wel dat hij echt veel wist van ons! Dat boek
van hem he, geweldig!! Ook de vergadering met de kapoenen samen, dat was is leuk he. Maar
zaterdag is het pas echt de leukste vergadering van allemaal!! Kerstfeestje!! Een paar verzoekjes van
jullie voor de rommelpot
Tekst van liedjeS die we zaterdag gaan zingen:
O denneboom, o denneboom,
Wat zijn uw takken wonderschoon
Ik heb u laatst in 't bos zien staan,
Toen zaten er geen kaarsjes aan.
O denneboom, o denneboom,
Wat zijn uw takken wonderschoon.

Ik wens je een vrolijk kerstfeest, ik wens je een vrolijk
kerstfeest, ik wens je een vrolijk kerstfeest en een
gelukkig nieuwjaar. Zing samen dit lied en kijk elkaar
aan, ik wens je een vrolijk kerstfeest en een gelukkig
nieuwjaar. Ik wens je een vrolijk kerstfeest, ik wens je
een vrolijk kerstfeest, ik wens je een vrolijk kerstfeest
en een gelukkig nieuwjaar. Zing samen dit lied en kijk
elkaar aan, ik wens je een vrolijk kerstfeest en een
gelukkig nieuwjaar. Ik wens je een vrolijk kerstfeest, ik
wens je een vrolijk kerstfeest, ik wens je een vrolijk
kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Zing samen dit
lied en kijk elkaar aan, ik wens je een vrolijk kerstfeest
en een gelukkig nieuwjaar. Ik wens je een vrolijk
kerstfeest, ik wens je een vrolijk kerstfeest, ik wens je
een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Zing
samen dit lied en kijk elkaar aan, ik wens je een vrolijk
kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.

Natuurlijk ook wat cadeau tips en ik ga het doen in pictogrammen, want dit
vond ik opeens en leek me wel leuk :D

AGENDA:
Praktische zaken voor het kerstfeestje op zaterdag de 18de december:
•
•
•

Het gaat door van 18 uur tot 21 uur in de avond
Warme kleren, want we blijven buiten.
Cadeau ter waarde van 4 euro.

•
•

Neem ook 5 euro mee, want je krijgt eten bij ons. Dus ook nog niet eten.
Het zou ook handig zijn als je al misschien kan zeggen of je aanwezig gaat zijn op het
groepsfeest, die plaats vind op 5 maart. Dan kan ons team van groepsfeest al rollen verdelen
aan iedereen.

!!We gaan jullie daarna pas terug zien op 9 Januari dan is het de eerst volgende vergadering!!
Vriendelijke groeten de leiding en tot Zaterdag !!!

Jonggivers
Kobe Bergmans
Marie Happaerts
Simon Van Hemelryck
Emma Reynders
Tom Reynaerts
Maarten Medart

jonggiverleiding@krikobea.be
0472/031.561
0495/225.747
0484/716.987
0477/322.314
0498/034.256
0473/253.879

kobe.bergmans@krikobea.be
marie.happaerts@krikobea.be

simon.vanhemelryck@krikobea.be
emma.reynders@krikobea.be
tom.reynaerts@krikobea.be
maarten.medart@krikobea.be

Heyy jonggivers!!
Zoals jullie allemaal wel weten is het bijna kerstmis!! En ja hopelijk met veel pakjes.
Bij wie staat er de kerstboom al? En zijn deze mooi versierd?
Ik moet bekennen dat die bij ons nog niet staat en er liggen zeker nog geen pakjes onder… maar er is
nog tijd, gelukkig.
Om jullie even af te leiden van de examens stres even een korte leuk feitje over kerstmis:

Al sinds de jaren ’60 kijkt de
halve Zweedse bevolking op
Kerstavond naar een tekenfilm
van Donald Duck

De Kerstman heeft in Canada
een eigen postcode

Jezeke is geboren halleluja (
hallo), en dan een baksel vol met
stroo!

Zo nu zijn jullie toch al een beetje wijzer over kerstmis.
Veel succes nog met de examens en tot het beste kerstfeesten van het jaar.
Groetjes
Emma, Simon, Maarten, Kobe, Marie en Tom

Agenda:
17/12: kerstfeesten op het rakkerveld, van 19u tot 22u. Wij voorzien iets om te eten, hier voor
vragen we 5euro. Bij kerst horen ook cadeautje daarvoor voorzien je een cadeautje van 4euro, dat is
voor een van de andere leden.
26/12 en 2/01/2022: geen vergadering, iedereen is druk aan het feesten!
9/1/2022: eerste vergadering van het jaar, zoals gewoonlijk van 14u tot 17u30 op het rakkerveld

Givers
Willem Reynaerts
Guus Nagels
Sara Vandeput
Willem Reynders
Mathias Vanroelen

giverleiding@krikobea.be

0470/345.026
0494/707.796
0468/202.994
0474/198.806
0468/088.646

willem.reynaerts@krikobea.be
guus.nagels@krikobea.be
sara.vandeput@krikobea.be
willem.reynders@krikobea.be
mathias.vanroelen@krikobea.be

My dear precious Givers
Gollum:
Welkom in mij kerstwereld masters, ik ben al blij dat jullie die brood
stelende Sam niet hebben meegenomen. Anders was er geen eten voor
ons op mijn precious kerstfeestje.
Ik Gollum heb dan ook heel wat lekkers klaar gemaakt voor ons
kerstfeestje, ik ben er zeker van dat jullie dit willen en nodig hebben.
NO No no masters, er is geen elfenbrood die zijn niet lekker als ze zo
hard gewerkt hebben, dan hebt ge zwetend brood. Ik Gollum heb iets
veel beters in de aanbieding iets wat ieder lekker vindt…
Maar alleen als masters komen zullen zij weten wat de pot schaft.
Wat is de baggins cadeau voor mij dit jaar??? Zal het de precious
zijn…gHihihiihiiiiiii?
Frodo:
Als iemand voor arme arme Gollum een deken kan meenemen zodat hij
het warm kan hebben, hij heeft na al deze tijd nog steeds geen kleren
gevonden.
Ik ga al eens stiekem kijken en voelen wat er in de cadeaus ligt.

Gandalf:
Yoouuu shall noooot paaaassssssssssss BAGGINS!!!!!!

Info kerstfeestje:
Neem een cadeautje mee van 4 euro, en 5 euro voor het eten.
Kleed je zeker WARM aan, want we zullen buiten het kerstfeestje laten doorgaan.
Er zal versnapering op het kerstfeestje voorzien zijn.
Het thema van het kerstfeestje dit jaar is……………………………………

LORD OF the rings
Je komt dus verkleed in thema van lord of the rings.
AGENDA:
17/12/2021: Kerstfeestje (19u tot 22u) → Rakkersveld
09/01/2022: Eerste vergadering na nieuwjaar (14u tot 17u30) → Rakkersveld
16/01/2022: Vergadering (14u tot 17u30) → Rakkersveld

Alvast een zalig kerst en

een gelukkig nieuwjaar!
Giver leiding

