
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 01/09/2020 -21/09/2020, 55ste 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 

We hebben deze zomer 5 geweldige kampen mogen beleven! 



 

    Activiteitenkalender Kan nog wijzigen wegens corona 

20 september Startvergadering Rakkersveld 

3 oktober Zware bierenavond Rakkersveld 

25 oktober Spel zonder grenzen Houtemveld 

(Nog te bepalen) Groepsweekend Bekkevoort 

… december Kerstmarkt Plein Toreke 

27 februari Stamdropping De Schakel 

13-14 maart Restaurantdagen Rakkersveld 

10 april Hindernissenrun Houtemveld 

23-25 april Stapweekend Nog geheim 

30 april-2mei&7-9 mei Tentoonstelling 100 jaar … 

8 mei Festival 100 jaar … 

16 mei Laatste vergadering Rakkersveld 

5-11 juli Reüniekamp/voorkamp Hotton 

18-24 juli Kapoenenkamp Hotton 

18-24 juli Welpenkamp Hotton 

12-24 juli Jonggiverkamp Hotton 

…-24 juli Giverkamp Hotton 

24 juli Afsluitdag Groepskamp Hotton 

 

 

Verjaardagen 

3 september Kyara Veuchelen Kapoenen 

4 september Rutger Parthoens Jin 

4 september Milca Sene Kapoenen 

5 september Seppe Thomas Givers 

12 september Lander Vanderleyden Kapoenen 

13 september Elias O’Sullivan Welpen 

26 september Jules Mombaerts Jonggivers 
  



 

 

 

Algemeen bericht groepsploeg@krikobea.be 

Arne Ma Ja    0470/505.878  arne.maja@krikobea.be  

Milan Vandeput                              0468/283.402  milan.vandeput@krikobea.be 

Jakob Vanhemelryck                      0491/886.721    jakob.vanhemelryck@krikobea.be 

Lode Reynders                               0470/439.473  lode.reynders@krikobea.be 

 

Dag allemaal, 

De vakantie is voorbij, hopelijk hebben jullie van deze ‘specialere’ zomer kunnen genieten, en zeker van het 

kamp! Er is goed nieuws want ook in coronatijden mogen we naar de scouts gaan op zondag. Ja dit zal wat 

anders verlopen maar we kijken er toch vooral naar uit om iedereen terug te zien. Velen zullen al benieuwd 

zijn naar hun nieuwe tak en leiding, daarvoor is het nog even aftellen tot de startdag.  

Laatste vergadering en startdag 

• Op zondag 13 september is er de laatste vergadering met de takken en leiding van vorig jaar. 

• Op zondag 20 september is er de startvergadering. Op deze vergadering start je meteen in je nieuwe 

tak. Je komt je nieuwe leiding te weten en je leert je nieuwe tak kennen. Voor nieuwe leden is de 

startvergadering het ideale moment om eens van de scouts te komen proeven.  

 

Corona maatregelen 

De leiding is heel blij dat de scouts op zondag mag doorgaan dit najaar. Maar net zoals op het kamp zullen we 

ook op de vergaderingen een aantal maatregelen moeten nemen. 

Scouts & Gidsen Vlaanderen werkt momenteel aan een uitgebreid plan, in afwachting daarvan gelden deze 

maatregelen: 

• Gescheiden bubbels van max. 50 personen. Onze bubbels zijn de takken met hun leiding. 

• De bubbels spelen ieder op hun eigen deel van het terein. Wanneer leden aankomen gaan ze ook 

direct hier naartoe. De leiding van de tak zal hierbij helpen om aan te wijzen. 

• Jonggivers, givers, jin, leiding en ouders dragen een mondmasker bij de start van de vergadering, tot 

ze bij hun eigen groep staan. Ook na de vergadering doen ze hun mondmasker aan. 

• Wie ziek is blijft thuis! 

• Elk lid neemt een drinkbus mee. 

Wanneer deze maatregelen veranderen laten we dit jullie op tijd weten 

Meer info: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/corona/de-wekelijkse-werking 
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Nieuwe groepsploeg 

Er zijn 2 nieuwe gezichten in de groepsploeg. Lode en Jakob zullen dit jaar Arne en Milan komen versterken. 

We wensen hen veel succes! Wie een vraag heeft voor de groepsploeg kan zoals altijd terecht bij 

groepsploeg@krikobea.be. 

100 jaar Kriko-Bea 

Dit jaar viert onze scouts zijn 100-jarig bestaan. Er zijn heel 

wat evenementen gepland. Door corona is het nog niet 

zeker of alles kan doorgaan maar we proberen er in elk 

geval een speciaal jaar van te maken. 

Meer info: https://www.krikobea.be/100-jaar/  

 

Kriko-Bier 

We hebben ons eigen bier gebrouwen ter gelegenheid van 

ons jubileum. Bestellen kan binnenkort maar je kan het nu 

al gaan proeven in Den Aflaat en op donderdag in De 

Schakel. 

 

 

 

 

Zware bieren avond 
https://www.facebook.com/events/269659760714454 

 

Scouteske groeten 

Arne, Jakob, Lode en Milan  
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 Kapoenen   kapoenenleiding@krikobea.be 

 
Petro                                                     0470/439.473  lode.reynders@krikobea.be  

Gigi                                                        0495/225.747 marie.happaerts@krikobea.be  

Zazoe                                                    0494/707.796  guus.nagels@krikobea.be 

Rikki                                                      0468/202.994   sara.vandeput@krikobea.be 

Apodemus                                              0491/886.721jakob.vanhemelryck@krikobea.be 

 

Dag allerliefste kapoentjes!!! 

Allereerst hopen wij dat jullie allemaal een superleuke, toffe, formidabele, fantastische 

zomervakantie hebben gehad! 

Ik wil ook even zeggen dat we allemaal echt zooooooo hard van kamp genoten hebben! 

We hebben ook zoveel leuke dingen gedaan, hier even een klein overzicht van onze 

knotsgekke avonturen. 

 

We hebben… 

 Kampen gebouwd in het bos!!  

 Gewandeld naar de vijvers en lekkere broodjes gegeten  

 Spaghetti gegeten zonder handen!!  

 Naar Gigi haar fantastische mopjes geluisterd 

 Spelletjes gewonnen van Apodemus (omdat je in Gigi haar team zat natuurlijk) 

 Marshmellows gegeten bij het kampvuur 

 Auto’s laten toeteren op de brug 

 Weerwolven gezocht in het bos       

 Flink gerust tijdens de platte rust zodat de leiding ook even de oogjes konden 

sluiten       

 het nieuws gebracht! 

 Spannende films gekeken 

 Vriendjes geworden met iedereen 

 Supercoole upgrades van verstoppertje gespeeld met Zazou 

 Gedanst met Rikki en zo geleerd hoe je moet dansen op de beat (met uitstekend 

gevoel voor ritme) 

 Apodemus is wereldkampioen flankes zuigen!! 

 Naar Petro zijn spannende verhaatjes geluisterd 

 De leiding beetgenomen met Petro 

 onze pijntjes laten verzorgen door zoetje (zazoutje) 

 MIMIMIMI gedaan met Gigi 

 En nog zoveel meer supercoole dingen!!!!  

 

Waaaaa wat een fantastisch kamp was dat! Jullie waren echte toppers!! 

Maar beste kiddows, bij sommige van jullie zit de kapoenentijd er nu op en is het tijd om 

volgend scoutsjaar naar de welpen te gaan, spanneeeeeeend!!  
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Het wordt sowieso een superleuk scoutsjaar volgend jaar en wij kijken er alvast naar uit 

     . 

Op zondag 13 september doen wij onze laatste vergadering van dit scoutsjaar,  dus dat 

betekent nog een supermega-awesome vergadering met de kapoentjes + leiding van dit 

jaar!! Wij kunnen echt niet wachtennn!!! 

Oke liefjes, tot zondag!!! 

Veel lieve groetjes en knuffels van jullie favoriete 5-tal, jullie lieftallige leiding  

Rikki, Apodemus, Zazoutje, Petro en Gigi xxxxx 

AGENDA 

13 september 2020: laatste vergadering! Van 14u-17u30 

20 september 2020: startvergadering 14u-17u30 

P.S.: Voor corona-info, neem een kijkje in het algemeen bericht       

  



 

 

Welpen   welpenleiding@krikobea.be 

Jacala                0468/283.402 milan.vandeput@krikobea.be  
Rikki-tikki-tavi   0478/196.611 nele.medart@krikobea.be  

Bagheera                                 0498/034.256 tom.reynaerts@krikobea.be  

King Lowie                                0491/930.909 elijas.vanhemelryck@krikobea.be 

 

 

Hallo welpen! 

Het is Boma hier, Boma de PDG van de Boma Vleesindustrie 

NV, en voorzitter van het F.C. De Kampioenen Olympisch 

team. 

Ik wil jullie nog eens bedanken voor jullie prestaties op de 

Olympische Spelen deze zomer. Jullie waren echt fantastisch! 

De Kampioenen hebben veel medailles kunnen winnen       

De volgende keer dat ik jullie zie, krijgen jullie allemaal een 

heerlijke Boma-worst van mij. Mmmmmmm lekker! 

Maar er is nog nieuws: het Olympisch Comité heeft mij 

gebeld om te zeggen dat ze nog een aantal medailles waren vergeten 

uitreiken. Het zijn medailles voor een aantal “specialere” sporten. 

Hier zijn ze dan… 

Olympische Spelen       

Bonus Medailles 

Minst propere zonder-

handen-eter: Tuur 

Meest propere zonder-

handen-eter: Amber 
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Gekste foto: Fenna Beste leidings-grap: zeggen 

dat het koud water is maar 

warm water gieten 

 

 

Leukste kampvuur: dat van ons! 

 

 

Over twee weken zien we elkaar allemaal nog eens terug op de laatste 
vergadering. Daarna gaan sommigen van jullie naar de jonggivers, komen er 
nieuwe welpen bij de groep en …. nieuwe leiding: spannend! 

Groetjes 

Rikki-Tikki-Tavi, King Lowie, Bagheera en Jacala 

 

AGENDA: 

Lees zeker het algemeen bericht na over de corona maatregelen 

Zondag 13 september: Laatste vergadering met de oude tak en leiding. 14:00 tot 17:30 op het 

Rakkersveld. 

Zondag 20 september: Startvergadering! We starten meteen in de nieuwe takken. 14:00 tot 17:30 op 

het Rakkersveld. 

P.S: voor de foto’s van het jaar en het kamp, hier is nog eens de link: 

https://photos.app.goo.gl/8vJwpcmtLvJcCYuT8 

  

https://photos.app.goo.gl/8vJwpcmtLvJcCYuT8


 

 

Jonggivers   jonggiverleiding@krikobea.be 

Willem Reynders   0474/198.806 willem.reynders@hotmail.com 

Jonas Verstraeten   0477/097.762 jonas.verstraeten@krikobea.be 

Kobe Bergmans                                    0472/031.561  Kobe.bergmans@krikobea.be 

Kalina Parthoens                            0471/340.261 Kalina.parthoens@krikobea.be 

  

Halloooooooo allerbeste, liefste Jonggivers.  

Alles goed met jullie?, Hoe is jullie vakantie nog geweest ?.... 

HET IS ZO LANG GELEDEN!!!! 

Maar gelukkig komt de laatste vergadering er aan, vandaar deze rommelpot. Na 

al die weken vervelen is het dan eindelijk nog is scouts. Helaas door Corona 

kunnen we nergens naar toe gaan met een grote groep dus zal het een gewone 

vergadering worden op het rakkersveld. Maar dat is natuurlijk ook heel leuk! 

Waarschijnlijk als jullie dit al lezen is zijn jullie al naar de eerste schooldag 

geweest ( Hehe de leiding heeft nog vakantie). Voor sommigen van jullie de 

eerste schooldag in het middelbaar! Maar genoeg over school. 

Weten jullie het kamp nog ? Ons Hawaii kamp? Met al die regen? Moesten jullie 

dat allemaal willen herbeleven (en de rest van het scoutsjaar) dan gaat het altijd 

via google photos:  
https://photos.google.com/share/AF1QipOnO9O9DI82iNBac2AHEP0ceTrHAdiLmcLSqd-

BOfa8ef539XqEldObhhi9t2oWFQ?hl=nl&key=M3Z4QXRMaG90M2FVaE1YemVxNEV0eEdzRUVy

NDRB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà se dat is eentje om in te kaderen ! 

Kusjes van de jonggiver leiding ! 
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Agenda  

- 13 september: laatste maar gewone vergadering op het rakkersveld van 

14u tot 17u 30  

- 20 september: startvergadering op het rakkersveld van 14u tot 17u 30  

 ! kijk ook zeker het algemeen bericht na i.v.m. de richtlijnen over de 

vergaderingen met corona !  

   



 

Givers       giverleiding@krikobea.be 

 
Emma Reynders   0477/322.314 emma.reynders@krikobea.be 

Charlotte Leonard                               0470/051914  charlotte.leonard@krikobea.be 

Willem Reynaerts                                0470/345026 willem.reynaerts@krikobea.be 

 

Dag beste givers 

Naar jaarlijkse gewoonte halen we in deze laatste rommelpot samen alle mooie en lelijke 

herinneringen aan kamp op.  

 

Beste kampquote 

1. Can you give me a Hiyaaaahhh 

2. Push push push  

3. Kloeffert 

Eervolle vermelding: “Wat voor een kamp is dat hier. Er zijn zelfs geen dunschillers.”  

Eervolle vermelding: Nathan die ‘nondeju’ opnieuw probeert te laten trenden.  

 

Beste spel:  

1. Blad steen schrol 

2. Terugfietsen naar Dinant 

3. Popcorn poffen boven de kaars 

Eervolle vermelding: scheten laten in een fles 

 

Beste kamplook 

1. Punker-palmboomhaar, zonnebril en te klein fluovest 

2. De conciërge  

3. Wandelen met de billen bloot 

Eervolle vermelding: Claude zijn baard  

 

Beste doorzetter 

1. De brug terwijl dat Willem Klewais erop springt na strafexpeditie 

2. De macarena van Andy op Cotton Eye Joe 

3. Seppe zijn heup tijdens les lacs du Connemara (voor zij die hun eigen heup willen testen: 

https://www.youtube.com/watch?v=o6piTG5EdhQ) 

Eervolle vermelding: Nathan die ‘nondeju’ opnieuw probeert te laten trenden. 

 

Meest epische kampmoment 

1. Claude zijn homerun 

2. Claude op het skateboard  

 

Grootste teleurstelling 

1. De reactie van Seppe zijn ma op zijn haar: ‘schoon.’  

2. De bak die gevonden werd  

3. Lena die “SOWIESO” de bloemenkrans mee naar huis neemt. 

Eervolle vermelding: Ian die toch niet meeging op kamp  
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Kamplied 

1. Potentie  

2. Les lacs du Connemara  

3. Sexy bitch  

Eervolle vermelding: de kreun van Lieven tijdens het opkloppen van het eiwit.  

 

Beste totem 

1. Beffende Baviaan 

2. Geile Gibbon 

3. Flexibele Uil 

 

Beste kampvuuract 

1. Marte haar boordrooster over Willem Klewais #friendzone  

2. Willem Pittomvils zijn ballonnen  

3. Willem Reynaerts die gewaxt wordt 

Eervolle vermelding: Gust zijn mop.  

 

Grootste fail 

1. De cantus waarbij exact nul personen zijn moeten gaan plassen. 

2. Andy bij “We lachen op 3, 1…2…4….” 

3. Willem Reynaerts zijn blauw geverfd haar 

 

Beste winnaar: 

1. Team trein 

2. Al zes jaar getrouwd koppel Seppe en Jonas  

3. Tekenbalpenhoesje 

 

Slechtste loser:  

1. Team Tuur tijdens levende mens erger je niet  

2. Emma tijdens derdejaarsdag  

3. Het hongerkamp tijdens 24-uren  

Eervolle vermelding: de dode vis in de Semois 

Eervolle vermelding: de giverkas 

 

Slechtste eten:  

1. Ribbekes op de derdejaarsdag  

2. Vol au vent met iets dat kroktetten moest voorstellen van Tienen tijdens Komen Eten 

3. De currysaus 

Eervolle vermelding: het dessert van Aarschot tijdens Komen Eten 

 

 

Beste eten:  

1. Macaroni met hesp en kaas 

2. Ribbekes tijdens kampvuur 

3. Pannenkoeken met ijs en slagroom 

 

 



 

Beste foerage 

1. Ondanks zijn afwezigheid: Olaf 

 

Tekenkoningin: Marte 

Tekenprinses: Eva 

Tekenprins: Gust 

 

Beste kampfoto 

 

Groeten en tot op de laatste vergadering! 

 

P.S.: er wordt (nog steeds) gewerkt aan een drive waarop alle foto’s (ook van de foerage) 

komen. Wanneer deze af is, krijgen jullie een link zodat jullie alle foto’s kunnen bewonderen.  

 

AGENDA: 

 

Zondag 13 september 2020: LAATSTE VERGADERING. Meer informatie volgt nog via 

Facebook en mail. Voor alle regels in verband met ons favoriete virus verwijzen we naar het 

Algemeen Bericht. 

 

Zondag 20 september 2020: Startvergadering. 

  



 

 

Jin     jinleiding@krikobea.be 

 
Arne Maja    0470/505.878  arne.maja@krikobea.be 
Niels Bergmans   0496/715.801 niels.bergmans@krikobea.be 
 

 

Beste Jinners 

 

Het jaar van een jinner is sowieso al een speciaal jaar. Maar wie had ooit kunnen denken dat 

het afgelopen jaar nog wat extra specialer zou zijn. Jullie zijn er allemaal in geslaagd om jullie 

middelbaar diploma te halen zonder naar school te gaan/sommigen zelfs zonder examens te 

maken. Proficiat daarvoor! Helaas was de downside hieraan dat we elkaar veel minder 

hebben kunnen zien en geen buitenlandse reis hebben kunnen maken deze zomer.  

Maar als we terugkijken naar die kleine camping vol met marginale West-Vlamingen, 

beangstigende grote kampvuurtjes en vette schijven, denken wij dat iedereen zich goed 

geamuseerd heeft op onze binnenlands vervangkamp. En dat was nog maar een 

voorproevertje! Hopelijk kan het buitenlands kamp volgende zomer wel doorgaan. 

Zondag 13 september zullen wij een laatste keer samenkomen om dit jaar af te sluiten. Deze 

vergadering zullen wij gebruiken om vaste momenten af te spreken waarop we ons 

buitenlands kamp van de zomer 2021 zullen plannen.  

Als leiding willen wij jullie bedanken voor het fijne maar verkorte jaar. 

Wie van jullie ons komen versterken in het leidingsteam van Kriko-Bea zien we volgende 

week terug op de startvergadering. 

Aan alle anderen: Succes met de studies, leven, schoenen, vingernagels, …  

PS: Waar blijft die www.mannequotes.be?! 

 

Tot snel! 

Jullie nederige jinleiding 
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