17 juli 1921: Eerste eedaflegging in Tienen: Marc Jansen op de Grote Markt. De eed werd afgenomen
door een afvaardiging van BPBBS uit Engeland. Foto uit fotoboek 75 jaar Kriko-Bea.
Datum: 19/10/2020 – 2/11/2020, 55ste jaargang, nr. 4
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
3 oktober
25 oktober
20-22 november
5 december
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
…-24 juli
…
24 juli

*Kan nog wijzigen wegens corona

Zware bierenavond
Spel zonder grenzen
Groepsweekend
Jeneverbar
Stamdropping
Restaurantdagen
Hindernissenrun
Stapweekend
Tentoonstelling 100 jaar
Festival 100 jaar
Laatste vergadering
Reunie kamp
Kapoenenkamp
Welpenkamp
Jonggiverkamp
Giverkamp
Jinkamp
Afsluitdag Groepskamp

Rakkersveld
Houtemveld
Bekkevoort
Rakkersveld
De Schakel
Rakkersveld
Houtemveld
Nog geheim
…
…
Rakkersveld
Hotton
Hotton
Hotton
Hotton
Hotton
…
Hotton

Verjaardagen
21 oktober
22 oktober
24 oktober
27 oktober
28 oktober

Hugo Lefebvre
Fien Hendrickx
Willem Reynaerts
Jacala
Ferre Holsbeeks

Jonggivers
Welpen
Giverleiding
Welpenleiding
Welpen

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 allemaal,
Op de fantastische weekends die de Kapoenen en Jong-Givers al beleefd hebben zouden er in de
maand oktober nog een hele hoop andere activiteiten gevolgd zijn; De Jin leefweek, Halloweenfuif
(het evenement waarmee de Jin geld inzamelt voor hun buitenlands kamp), Wafelbakweekend,…
Maar daar steekt Corona helaas een stokje voor…gelukkig is er nog hét evenement van het jaar om te
tonen aan de Chiro dat Scouts toch wel de beste jeugdbeweging van Vlaanderen is: dag van de
jeugdbeweging!
Dag van de jeugdbeweging
Dag van de jeugdbeweging Op vrijdag 23 oktober is
het dag van de jeugdbeweging. Op deze dag gaat
iedereen die bij een jeugdbeweging zit in uniform
naar school. Doe zeker je hemd/pull/das aan en
laat aan iedereen zien dat jij bij de scouts zit!

Corona: kleurencode oranje
Vanaf 14 oktober zijn we overgeschakeld naar code oranje. Dit betekent dat er volgende
verstrengingen gelden:
-

Kapoenen en welpen mogen geen spelletjes met intens fysiek contact meer spelen
Jonggivers, givers en jin mogen bij binnen activiteiten nog max. met 20 personen zijn, met
mondmaskers aan
Weekends mogen wel nog doorgaan met de nodige hygiënemaatregelen. Bij +12 groepen
moeten de matjes/bedden op 1.5 van elkaar staan.

Al onze andere maatregelen blijven ook nog gelden: zie https://www.krikobea.be/info/corona/
Meer info: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/corona/code-oranje-update-vanaf-1410
Koop koekjes t.v.v. het jinkamp!
JIN KRIKO-BEA STELT VOOR: American cookies om duimen en vingers van af te likken! En nog simpel
te maken ook: 1 ei, 100 gram boter erbij, 15min in de oven ET VOILA! Bestel snel en geniet van deze
heerlijke cookie mix in een leuke herbruikbare bokaal. Bestellen kan via jinleiding@krikobea.be

Individuele steekkaart (Verplicht)
De individuele steekkaart (of medische fiche) is het formulier waarop de ouders van hun scoutsleden
jaarlijks de persoonlijke, sociale en medische gegevens van hun kind invullen. Dankzij deze informatie
kan de leidingsploeg van je kind op een veilige en juiste manier reageren in een noodsituatie. Er zijn 2
manieren om de medische fiches in te vullen:
-

Op papier: u vindt ze op https://www.krikobea.be/forum/rp/000000/Steekkaart.pdf .Deze
moet per kind afgedrukt worden, volledig ingevuld zijn en aan de leiding bezorgd worden.
Digitaal: leden (of hun ouders) kunnen zelf een login aanmaken op de Groepsadministratie
en de medische fiche online invullen. Enkel leiding en de leden zelf kunnen zo die informatie
raadplegen.

Meer info:
www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2015.09.21_handleiding_ouders_steekkaart.pdf

Kriko-Bier
Tot slot is het nog steeds mogelijk om ons eigen Kriko-Bier te bestellen ten gelegenheid van ons 100
jaar bestaan. Je kan het Kriko-bier bestellen via het bestelformulier:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScryi9AYhroFAbfjTcuOhpNXqChPVn7MlQCait3S24tOshJQ/viewform?fbclid=IwAR3uEta2w9DYvdlVZJsg2KrRymPKyCsuoE2qy9rQN6QGq1l1nh4wbhGclx
Q

Indien u nog algemene vragen heeft, kan u altijd terecht bij de groepsleiding voor deze vragen. Dit
kan aan het begin/einde van de activiteit of via mail op het volgende mailadres:
groepsploeg@krikobea.be

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

Dag allerliefste kapoentjes.

Wij hebben net ons eerste weekend achter de rug… HET WAS ZO LEUK!!!
Wij (de leiding) zijn super blij dat jullie er met zo veel bij waren maar we waren
ook een beetje moe op het einde van het weekend.
Voor jullie die al een beetje vergeten zijn wat wij gedaan hebben, hebben wij een
mooie samenvatting gemaakt:
-

De spelletjes die we gespeeld hebben waren, katteke wuif, tikkertje met
de bal, het sluipspel, tikkertje tandenpoetsen en het grote dierenspel
Het eten dat we gegeten hebben was: spaghetti met pudding als dessert,
boterhammen met choco/confituur met warme chocomelk en hotdogs

Om nog meer jullie geheugen op te frissen kunnen jullie ook de foto’s bekijken:
https://photos.google.com/share/AF1QipNrFcvEOozKDyLQXEjvCjbfXawhrZHk
0Cer5j6oo4tkvlELoG8hu_6nvXi2ve8eVQ?key=cUhrSEEtbWpSVjg2azJhMnBVaG
hkNEhvSE83TExn
Hopelijk zijn jullie nu al een beetje uitgerust en al klaar om zondag nog meer
spelletjes te spelen! Wij kijken er alvast naar uit om jullie terug te zien
Groetjes,
Gigi, Nala, Xebo, Appelmoes en Asjra

Agenda:
Vrijdag 23 oktober: Dag van de jeugdbeweging, ga in je scouts uniform naar
school!
25 oktober: gewone vergadering
1 november: Halloween vergadering: trek je beste griezel kostuum maar aan

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

Hela Welpen !
Dit weekend is het eindelijk zover: we gaan op
weekend!
Wie, wat, waar? We gaan met de welpen op weekend,
die kennen jullie al. We gaan op weekend in de lokalen
van Scouts Donk. Die kennen jullie nog niet, daarom
hier een foto
Ziezo nu weten jullie alles … of toch niet! Wie gaat er daar voor ons koken? De
foerage natuurlijk. Maar wie zijn de foerage? Hier zijn enkele tips

Fourage nummer 1
• De 1e en 2e jaars welpen kennen hem
misschien nog van bij de kapoenen
• Zijn naam is daar P _ _ R _
• Staat het eten in brand? Nee het is zijn
haar.
Wie o Wie is het ???

Fourage nummer 2
• De 3e jaars welpen kennen haar misschien
nog van bij de kapoenen
• Zijn naam is daar R _ K _ _
• Als je te lang met haar praat kan je nek
gaan pijn doen van zo naar boven te
kijken.
Wie o Wie is het ???

Fourage nummer 3
• De 3e jaars welpen kennen hem misschien
nog van bij de kapoenen
• Zijn naam is daar T _ _ O
• Hij is nu jinleiding
Wie o Wie is het ???

Begin dus maar met raden, of zie het zelf op het weekend. Tot dan!
Hathi, Baloe, Riki-Tiki-Tavi, King Lowie, Bagheera en Jacala

Belangrijk: Er is een stop op nieuwe leden bij de welpen. Neem dus geen vriendjes mee naar
de scouts!
AGENDA
Vrijdag 23 oktober: Dag van de jeugdbeweging, ga in je scouts uniform naar school!

23-25 november: Ons eerste welpenweekend, Halloweenweekend
Adres: De (doodlopende) scoutsweg ter hoogte van Korpse straat 20, 3540 Herk-de-Stad.
Scoutslokalen van scouts Donk. (zie Google Maps). In de titel van de mail stond
verkeerdelijk Herentals.
Prijs weekend: 25 euro
Start weekend: vrijdag 23/10 om 19:30
Einde weekend: zondag 25/10 om 10:30
•
•
•

Vrijdagavond om 19:30 worden de leden op de weekendplaats verwacht. Het is de
bedoeling dat ze al hebben avond gegeten.
Iedereen rijdt rechtstreeks, wegens corona komen we niet eerst samen om te
carpoolen (zoals andere jaren wel gebeurt).
Wegens corona mogen ouders niet in de lokalen komen om de matjes te installeren.
De leiding zal jullie opwachten voor het gebouw, ouders dragen hierbij
een mondmasker.

Op het einde van het weekend gelden dezelfde regels.
Hoe inschrijven voor het weekend?
• Stuur een mail naar welpenleiding@krikobea.be
• 25 euro storten op BE52 7340 1041 7809
• Breng de medisch fiche in orde (https://www.krikobea.be/info/medische-fiche/)

Wat neem je mee op weekend?
• Kleren om in te spelen (met naam er in geschreven)
• Proper ondergoed
• Extra warme kleren (we gaan veel buiten zitten)
• Regenjas
• Matje/veldbed, slaapzak, kussen en knuffel
• Toiletgerief
• Zaklamp
• Kids-Id en persoonlijke medicatie (bij aankomst afgeven aan de leiding)
• Drinkbus
• je goed humeur
• Je leukste Halloween outfit
• Thuislaten: eten, speelgoed, gsm, horloge

Wat als mijn kind ziek wordt voor het weekend?
Je kind moet 3 dagen voor het weekend symptoomvrij zijn, wees hier aub streng op!
Contacteer een dokter bij twijfel. Inschrijvingsgeld van het weekend wordt uiteraard
teruggestort.

Zondag 1 november Dwergen en smurfen vergadering, van 14u tot 17u30

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

Yow jonggivers
We hebben weer een super leuk weekend gehad. Het was misschien in de nacht een beetje
koud maar we hebben ons toch goed geamuseerd. Het namiddag spel was een zware oorlog
tussen beide kampen waarbij iedereen zijn taak had. Sommige gingen veel aanvallen maar
andere vonden het toffer om aan tactiek bespreking te doen in het kamp (ik noem geen
namen hihi). Dan hebben we in de nacht al onze militaire skills boven gehaald in het
sluipspel. Korte samenvatting het was echt tof.
Hier enkele weetjes:
-

als je een 2 seconden tent wilt op zetten in 2 seconden moetje de knijpers openen.

-

Het opvouwen van een 2 seconden tent duur zolang als Warre er over doet.

-

Als je het koud hebt in de nacht moet je kleren voor de volgende dag of een
handdoek in je slaapzak proppen.

Heel belangrijk!!! Vrijdag 23 oktober is het dag van de jeugdbeweging. Doe die dag je
uniform aan als je ergens naar toe moet. Je mag ook je uniform gewoon thuis dragen. Het is
ook de ideale moment om het nieuwe jaarkenteken vooraan op het hemd te naaien.
Groetjes
PS: Sommige zijn hun drinkbus vergeten op weekend vraag deze volgende week maar terug.
Agenda:
Vrijdag 23 oktober 2020: Dag van de jeugdbeweging, ga in je scouts uniform naar school!
Zondag 25 oktober 2020: gewone vergadering van 14h00 tot 17h30.
Zondag 1 november 2020: gewone vergadering van 14h00 tot 17h30.

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

Beste Givers,
In thema van vorige zondag zal ik een aantal records over fietsen weergeven.
Onder water fietsen; moeilijk toch?
Voor volgende 2 die beide een record vast houden blijkt dit niet zo te zijn.
Namelijk voor de verste afstand gefietst te hebben onder water hebben we een Duitser, die maar
liefst 6708 meter onder water fietste!!!
Deze geweldige man luidt met de naam Jens Stotzner, en heeft dit wereldrecord behaald op 8
september 2013.
Waar hij dit heeft behaald was namelijk in Duidsland in Zirndorf. Een dorp gelegen tegen
Neurenberg. Hier behield hij het record in een zwembad.
Dan hebben we nog een ander record onder het water, deze werd behaald door het land van de
pizza's en pasta's, het geweldig mooie Italië waar je ook heerlijk kan genieten van het warme weer.
De man die hier het wereldrecord houdt voor het diepste fietsen onder water noemt Vitorio
Innocente en heeft een record van maar liefst 66,5 meter diep te fietsten. Hij behaalde het record in
Santa Margherita Ligure, Beach.
Dan een coolio wereldrecord, namelijk de langste afstand met het fietsen zonder handen.
Dit record is 122 kilometer zonder handen fietsen, behaald door een man uit India (Madurai),
genaamd V.T Vignesh Kumar en hij behield het record 3 jaar geleden op 9 februari 2017.
Dit deed hij op een voor gemeten baan, op platte ondregrond.

Het volgende record werdt behaald door 2 Duitsers, de naam die officieel staat als record houder is
Peer Schepanski, zijn metgezel is Gil Bretschneider.
En het record dat ze behaalde was namelijk de hoogste afstand vanaf zeeniveau bekeken gefietst te
hebben.
De 2 duitsers fietsen maar liefst op een hoogte van 7211 meter van het zeeniveau af, dit behaalde ze
op een berg uit China, de berg wordt gekend als Mount Muztagata in de provincie Xinjiang. Dit deden
ze in het jaar 2009 op 10 juni.
Voor zo ver de wereldrecord houders die waarschijnlijk mooiere vormen kan tekenen op de kaart
tijdens hun fietstochten.
Gaan we nu over naar de agenda:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrijdag 23 oktober: Dag van de jeugdbeweging, ga in je scouts uniform naar school!
Zondag 25 oktober: De Quiz van het jaar waar iedereen op wacht, breng zeker je verstand mee, je
lust voor kennis en smaak.
Zaterdag 31 oktober: We gaan erop uit en bezoeken de pracht stad in het noord-oosten van Tienen
bekeken. We zullen hiervoor de trein nemen en spreken af om 13u20 aan het station van Tienen en
komen terug aan in Tienen om 19u42.
Breng zeker je 'Hello belgium railpass' mee indien je deze hebt, als je deze niet hebt dan breng je
geld mee voor je trein ticket.
Zondag 8 novermber: Een vergadering waar het om gaat om groots te denken, we zullen hier een
groot spel ondergaan.
Vrijdag 13-15 novermber: Het weekend waar je laarzen proper gekuist zullen moeten zijn, anders zal
je moeten pompen.
Je door bossen kan lopen onopgemerkt en je zal moeten overleven op echte kost in het leger.
Weekend bij Chiro Enwéka.
Locatie: Rozenbosstraat 96, 3850 Nieuwerkerken.
Aankomst uur: vrijdag 13 november om 19u30.
Einduur: zondag 15 november om 11 uur.
Registratie/inschrijving gebeurt via giver-mail, de kostprijs van het weekend bedraagt 25 euro te
storten op BE47 7360 1974 1180.
Belangrijk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Indien je medische fiche nog niet in orde is, zorg er voor dat deze zo snel mogelijk in orde wordt
gebracht.
- Indien je je lidgeld nog niet betaald heb, gelive deze ook zo snel mogelijk te storten.

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

Beste Jin
Na een aantal weken van druk overleggen, bespreken hoe we alles gaan doen en Amerikaanse bal
(voor Simon “Afrikaanse bal”) te spelen hebben we toch ons eerste werkje gedaan. Nathan zijn tuin
heeft er nog nooit zo stralend uitgezien als nadat de JIN is langsgekomen. De aangegeven 3u zijn wel
wat uitgelopen maar uiteindelijk zijn we er toch in geslaagd om alles tot een goed eind te brengen.
Vandaag hebben we de potten in elkaar gestoken en alhoewel het samenwerken soms niet al te vlot
verliep ( mede dankzij werfleider Lode) zijn er toch al 100 potten gemaakt. Nu het verkopen van de
potten de voornaamste opdracht is moet iedereen erg zen best doen om zoveel mogelijk potten te
verkopen want elke pot die we verkopen is een stap dichter bij ons fantastisch kamp.

Weetje: Chocolade is áltijd een goed idee. Een lekker stukje bij de thee of wat hagelslag op je
boterham, maar ook een dessert vrolijk je op met wat gesmolten chocolade. Alleen blijkt
het smelten van chocolade in de magnetron een minder goed idee te zijn.
Het is natuurlijk de makkelijkste en snelste manier om chocolade te smelten in de magnetron, maar
heel slim is het blijkbaar niet. In de magnetron wordt niet alles even snel opgewarmd, waardoor
sommige stukjes sneller smelten dan de anderen. Hierdoor heb je kans dat een deel van je chocolade
verbrandt en de smaak vermindert. En dát willen we natuurlijk niet, want chocolade weggooien is
een doodzonde.
Au bain-marie
Het is beter om de chocolade au bain-marie te laten smelten. Dit houdt in dat je de chocolade in
kleine stukjes in een hittebestendige kom doet en boven een pannetje met water op het vuur zet.
Zorg er wel voor dat de kom het water niet raakt. Als de chocolade langzaam begint te smelten, roer
je er af en toe doorheen totdat de chocolade volledig is gesmolten. Zo voorkom je dat de chocolade
aanbrandt en blijft de smaak goed.
Roeren
Heb je hier geen tijd voor en wil je toch echt gebruikmaken van de magnetron, zorg er dan voor dat
je de chocolade in heel kleine stukjes breekt (hoe je dit makkelijk kunt doen, zie je in de video
hierboven) en af en toe even de magnetron stopt om te roeren.
Groetjes
AGENDA:
23/10: dag van de jeugdbeweging, doe je uniform aan
25/10: gewone vergadering met werfleider Lode ( blijf goed reclame maken voor onze bokalen!). Na
de scouts is er opnieuw een afhaalmoment.
1/11: ALLERHEILIGEN → GEEN VERGADERING
8/11: gewone vergadering

