Datum: 18/08/2019 – 16/09/2019, 54ste jaargang, nr. 1
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

Verjaardagen
3 augustus

Lena Happaerts

Jonggivers

6 augustus

Louise Massart

Kapoenen

8 augustus

Arend Ertrijckx

Jonggivers

12 augustus

Tuur Cuypers

Kapoenen

16 augustus

Line Hendrickx

Kapoenen

17 augustus

Seppe Goffart

Kapoenen

20 augustus

Vie Laermans

Kapoenen

22 augustus

Gitte Vanherrewegen

23 augustus

Arno Deprez

Welpen

25 augustus

Kato Cuypers

Jonggivers

28 augustus

Willem Klewais

Givers

30 augustus

Nele Medart

Leiding

Jonggivers

Algemeen bericht
Arne Ma Ja
Milan Vandeput

groepsploeg@krikobea.be

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

Dag Kriko-Beanen,
Het einde van de vakantie begint in zicht te komen. Dit betekent dat we stillaan kunnen
uitkijken naar het begin van het nieuwe scoutsjaar. Er zal nog een laatste vergadering zijn
met de oude takken en leiding. Daarna beginnen we het nieuwe scoutsjaar officieel met onze
startdag. Geniet nog van de laatste weken vakantie!
Laatste vergadering + Startvergadering
•

•

•

De leden kunnen elkaar en de leiding van hun ‘oude tak’ nog 1 keer terugzien op de
laatste vergadering. Wat deze vergadering inhoudt en wanneer deze plaatsvindt
verschilt van tak tot tak. De info over de laatste vergaderingen staat in de
takberichten.
Op zondag 15 september is er de Startvergadering. Op deze vergadering komen
jullie de nieuwe leiding te weten en is er meteen ook een eerste vergadering met de
nieuwe takken. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom op deze Startvergadering.
De Startvergadering gaat door op het Rakkersveld van 14:00 tot 17:30.
Er zal dus geen algemene “Overgang” zijn de week voor de startvergadering zoals
andere jaren.

Verloren voorwerpen kampen
Zoals elk jaar zijn er op de verschillende kampen spullen en kleren achtergebleven. Deze
zullen op de startvergadering tentoongesteld worden en u kan deze dan terugkrijgen.

100 jaar Kriko-Bea: Logo wedstrijd
U hebt het misschien al opgevangen: in het scoutsjaar
2020-2021 wordt onze scouts 100 jaar. De
voorbereidingen zijn al bezig en er staat jullie van alles
te wachten.
We willen ook een eigen logo uitbrengen en daarvoor
hebben we jullie hulp nodig. We zoeken een zelfgemaakt
logo dat gebruikt kan worden op de affiches,
evenementen, kentekens, T-shirts,…
Wij zullen uit alle inzendingen het beste logo selecteren.
Deadline is 31 oktober 2019
Veel succes
Als inspiratie tonen we deze creatie van bij 75 jaar KrikoBea

Nieuwe groepsploeg
Femke en Sander zullen dit jaar geen deel meer uitmaken van de groepsploeg. Wij
bedanken hen nog maar eens voor hun steun en inzet in het afgelopen jaar. Dat betekent dat
Arne en Milan voor het nieuwe jaar met hun twee de groepsploeg zullen vormen.
U kan zoals altijd bij de groepsploeg terecht via groepsploeg@krikobea.be
Tot slot
Tot slot blikken wij graag nog even terug op de kampen van afgelopen zomer. Het waren 5
unieke kampen die stuk voor stuk geslaagd waren. We willen nog een laatste keer de
leidingsgroep van vorig jaar bedanken om dit allemaal mogelijk te maken en we kijken nu al
uit naar de volgende zomer.

Tot op de startvergadering!
Arne en Milan

Kapoenen
Petro
Gigi
Nala
Rikki
Toto

kapoenenleiding@krikobea.be
0470/439.473 lode.reynders@krikobea.be
0470/527.003 sigrid.lenaerts@krikobea.be

0488/870.654 nele.vanderleyden@krikobea.be
0468/202.994 sara.vandeput@krikobea.be
0472/031.561 kobe.bergmans@krikobea.be

Liefste kapoentjes,
Het is weer al een tijdje geleden… Wat hebben we jullie toch gemist! Al die leuke momenten
van om kamp! Oh we moeten er spontaan al een traantje van laten! Jammer dat het kamp
zo snel voorbij was! Maar het beste is dat we ons geamuseerd hebben! Van gekke
circustoeren uithalen en op uitstap gaan tot ons zo vettig maken als het maar kan zijn. Mmm
en dat lekker eten, ik wou dat de fourage alle dagen voor ons kon koken!!! Allemaal zo een
leuke herinneringen! En hopelijk zijn de mama’s en papa’s niet te boos voor de vieze kleren
😊 Maar ja aan die vieze kleren kunnen wij niets doen hé 😉
Maar gelukkig is het nog niet voorbij, we gaan elkaar nog minstens 1 keer zien. En dat is op
de laatste vergadering. Hopelijk komen jullie dan ook met zo veel als op kamp, of nog meer
zelf!! MAAR… het is niet de laatste vergadering als we niets iets speciaal gaan doen hé. We
gaan naar een geheime locatie…
Deze locatie is strikt geheim, jullie mogen er niemand iets over vertellen! Zelfs jullie mama
en papa niet! Het is een Kapoenengeheim en alleen kapoenen mogen dat weten! De locatie
is zo geheim dat we voor er te geraken eerst de trein moeten nemen… En dan nog wandelen
(of met de bus), maar dat hangt natuurlijk af van jullie sterke benen😉 Misschien zijn jullie
er ooit al geweest, misschien ook niet… Het is de grootste maar dan ook echt de GROOTSTE
speeltuin die ik maar ken! En natuurlijk is er niet alleen een speeltuin, maar we gaan
natuurlijk ook niet alles verklappen! Om dat te weten moeten jullie maar meekomen!
ALLEMAAL! Voor een laatste keer samen weg van de mama en de papa! Zalig, wij kijken er al
naar uit!
Tot slot willen wij nog één laatste geheimpje kwijt… Op deze laatste vergadering gaat er ook
een geheime gast mee… Wie dit is, is nog geheim! Maar wat ik wel al kan zeggen is dat hij/zij
echt een mega leuke persoon is! Wie dit is weten jullie pas 8 september… Spannend!!!

Heel veel liefs, kusjes, lekjes,…
Rikki, Nala, Asjra, Gigi, Toto en Petro (en de geheime gast)

AGENDA:
8 september: Laatste vergadering, TEN LAASTE OM 12u40 aan het station van Tienen! Want
de trein wacht natuurlijk niet op ons. We zijn terug aan het station van tienen rond 18u.
15 september: Eerste vergadering van het nieuwe scoutsjaar, wie o wie word jullie nieuwe
leiding… Spannend!

Welpen

welpenleiding@krikobea.be

Jacala
Baloe
Rikki-tikki-tavi
Bagheera

0468/283.402 milan.vandeput@krikobea.be

0471/340.261Kalina.parthoens@krikobea.be
0478/196.611 nele.medart@krikobea.be

0498/034.256 tom.reynaerts@krikobea.be
0491/886.721jakob.vanhemelryck@krikobea.be

Kottick

Hey Welpen!
WAT. EEN. KAMP. Wow, ik denk nog elke dag terug aan de 3 de jaarsdag, het 6urenspel, het zwembad natuurlijk, het lekkere eten…
…en de afleveringen van Avatar! Spanning, sensatie, humor, alles zat erin. En hoe
kunnen we de Thee-mopjes van Iroh vergeten. Hoe zat dat einde nu eigenlijk in
elkaar? Was Iroh de slechterik en heeft hij de Avatar gebruikt om het tijdselement te
kunnen maken? Ik geef toe dat ik er toen nog maar weinig van snapte.
Als je hieronder de pijlen volgt kom je te weten welk personage het beste bij jou past:

Favoriete
seizoen?

Mijn kamer is
op/in de…

Favoriete
lichaamsdeel?
?
Welke
superkracht
wil je?

Bagheera

Iroh
Hoe ga ik op
vakantie?

Ik hou van
Modderspelen?

Leukste
scouts-spel?

Kottick

Baloe

Favoriete
weer?

Rikki-Tikki
Tavi

Gewone
thee

Lekkerste
thee:

Jacala

En bij wie ben jij uitgekomen? Ik ben heel benieuwd. Kom het anders vertellen op de
laatste vergadering. Jawel, we hebben nog 1 vergadering samen, jipie!
Ik mag nog niet vertellen wat we gaan doen, maar er zal misschien een giraf bij zijn.
En een leeuw. En een aantal apen. Oké dan het is de zoo!
Op zaterdag 7 september gaan we samen met de trein naar de zoo van
Planckendael. We spreken om 8:30 af aan de voorkant van het station van
Tienen. Na een hele dag diertjes kijken zullen we rond 19:00 terug aankomen in
het station.
Wat moet je meenemen op de uitstap:
•
•
•
•
•
•

5 euro, bij vertrek af te geven aan de leiding
Lunchpakket voor ’s middags.
Geen snoep! De leiding voorziet een 4-uurtje
Een drinkbus of flesje water
Doe een pull/T-shirt/das/… van de scouts aan zodat je herkenbaar bent
Een paar ogen om naar de dieren te kijken ;)

Wij hopen jullie allemaal terug te zien die dag 😊

AGENDA
Zaterdag 7 september: Laatste vergadering: uitstap naar de zoo van Planckendael. Afspraak
om 8:30 aan het station van Tienen. Einde om 19:00, ook aan het station van Tienen. Kijk de
meeneemlijst na!
Zondag 15 september: Startvergadering. Jullie komen de nieuwe leiding te weten en hebben
een eerste vergadering met de nieuwe tak. Vriendjes en vriendinnetjes mogen ook eens
komen proberen. 14:00-17:30 @Rakkersveld
Zondag 22 september: Eerste vergadering. 14:00-17:30 @Rakkersveld

Jonggivers
Fien Vandekerchove
Willem Reynders
Charlotte Leonard
Jonas Verstraeten
Willem Reynaerts

jonggiverleiding@krikobea.be
0479/935.241 fien.vandekerchove@krikobea.be
0474/198.806 willem.reynders@hotmail.com
0470/051.914 leonard_charlotte@hotmail.com
0477/097.762 jonas.verstraeten@krikobea.be
0470/345.026 willem.reynaerts@krikobea.be

Allerliefste jonggivers
Met spijt in het hart moet ik jullie meedelen dat dit de laatste rommelpot is die jullie zullen
ontvangen van het WiWiJoFiCha-team ( ja zo gaan wij ons vanaf nu noemen en ook zo de
geschiedenis in gaan en door jullie voor altijd herinnert worden 😉 ). Hopelijk zijn jullie allemaal uit
het welgevreesde zwarte gat na kamp kunnen kruipen. Zo niet, het wordt potvolkoffie tijd! Want er
staan enkele grootste dingen te gebeuren, ik zal ze even voor jullie op een rijtje zetten:
1) De eerste schooldag: wie in zijn scoutshemd naar de eerste schooldag gaat en ons hier bewijs van
kan bezorgen krijgt 10000000000000 respect punten!!!! Dat zou echt wel veeeeel te cool zijn
2) Onze laatste vergadering samen: Voordat we de fakkel doorgeven aan de nieuwe jonggiverleiding,
gaan we nog een keer knallen op zondag 8 september. DUS allemaal zeker komen want we gaan er
een specialleke van maken. Jullie worden verwacht om 14u aan de Acro bowling met €3,50 op zak.
Om 17:30u zijn we weer op het Rakkersveld en nemen we daar samen afscheid, for real. #sadlife
3) De startdag: de jaren waar we de mensen die overgaan naar een volgende tak mogen vuil maken
met van alles en nog wat is voorbij. Vanaf nu is de startdag een dag waarop we relatief proper blijven
en het jaar eens zo goed inzetten! Geen reden om niet te komen dus!
Voila, dat is zo een beetje wat er de komende weken nog te gebeuren staat. Jullie kunnen natuurlijk
ook altijd een gokje wagen over wie jullie volgende leiding zal worden, heb je het juist? Nog eens
30000000 respect punten erbij, HOPLAAAA wat zijn we vrijgevig!
Voor de JG’s die de prachtige foto’s van het voorbije jaar nog niet hebben bekeken, hier is de link nog
een keer waar je ze allemaal kan terugvinden https://photos.app.goo.gl/xUpLCdmUjwarL3qy6

AGENDA:
8/09/2019: LAATSTE VERGADERING. Om 14u spreken we af aan de Acro Bowling in Tienen. Breng
zeker 3,50 euro mee!!! Om 17:30u zit het er weer op en zijn we terug op het Rakkersveld.
15/09/2019: STARTDAG van 14:00-17:30
22/09/2019: eerste officiële vergadering met jullie nieuwe leiding

Givers

giverleiding@krikobea.be

Arne Maja

0470/505.878 arne.maja@krikobea.be

Emma Reynders
Niels Bergmans
Elijas Van Hemelryck

0477/322.314 emma.reynders@krikobea.be
0496/715.801 niels.bergmans@krikobea.be
0491/930.909 elijas.vanhemelryck@krikobea.be

Yow lieve givers.
Het is weer tijd voor een rommelpot en dus ook weer tijd om nog eens herinneringen op te halen. Dit
keer gedenken we natuurlijk het kamp.
Tofste spel:
1ste plaats: verdwijnspel #tocheffevandieleidingverlost #mooidetentplatgelegd
2e plaats: komen eten
3e plaats: zwerkbal tot het moment dat Lieven een tak in zijn oog kreeg
Meest verwarrende moment:
1e plaats: fout verstopte kegel op driedaagse
2e plaats: tweede fout verstopte kegel op driedaagse
3e plaats: enkel kapoenenspelen op derdejaarsdag.
Leukste foerage:
1e en enige plaats: Olaf
Mooiste kampfoto:
1e en enige plaats:

Nogmaals bedankt aan alle wapperaars om het kampvuur aan te wapperen. En aan al degene die niet
gewapperd hebben voor de mentale steun.
P.S.: twee leiding had effectief na kamp een salmonella-achtige ziekte. #karma #salmonella la la la la
Groetjes,
De leiding

AGENDA:
ZATERDAG 31 AUGUSTUS 2019: LAATSTE VERGADERING. Deze superdelux limited edition
vergadering duurt een hele dag (begin voormiddag, einde late namiddag). De concrete uren volgen
binnenkort op Facebook. Zeker meenemen: ID, zwemkleren, regenjas en lunchpakket.
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019: OPENINGSVERGADERING van 14u tot 17u30. Meer info volgt.

Tot slot om jullie brein voor het nieuwe schooljaar al opnieuw wat op te warmen. Zoek de 5
verschillen

Jin
Veronique Avermaete
Wout Vandecruys
Guus Nagels

jinleiding@krikobea.be
0471/076.150 veronique.avermaete@krikobea.be
0483/319.772 wout.vandecruys@krikobea.be
0494/707.796 guus.nagels@krikobea.be

Kleurplaat voor de jinners

