Stoet van de jeugddag, 1944. Met vooraan Rik Reynaerts (links) en Louis Delport (rechts). Foto
uit fotoboek 75 jaar Kriko-Bea

Datum: 30/11/2020 – 14/12/2020, 55ste 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
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

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
2 december
3 december
3 december
3 december
4 december
8 december
8 december
14 december
15 december
17 december
17 december
17 december

Leander Peeters
Apodemus
Jakob Raymaekers
Nina Hendrickx
Ybe Van Meldert
Jonas Chioua Lekhli
Emma Visser
Jorun Lemmens
Estelle Thoilants
Shiloh Mekala
Yelena Vander Stappen
Abel Vangeebergen

Welp
Kapoenenleiding
Kapoen
Kapoen
Jonggiver
Jin
Welp
Giver
Kapoen
Jonggiver
Welp
Kapoen

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,
Na een aantal weken online vergaderingen zijn we opnieuw op een kruispunt gekomen. Als
leidingssgroep hebben we besloten om voor de Kapoenen en Welpen opnieuw vergaderingen te
organiseren op het Rakkersveld. We hanteren hiervoor de huidige coronamaatregelen die Scouts en
Gidsen Vlaanderen ons meegeeft. (zie hieronder)
We beseffen dat we het risico nooit tot nul zullen kunnen herleiden, maar met deze maatregelen en
met de huidige cijfers hebben wij er vertrouwen in dat we opnieuw op een veilige manier
vergaderingen kunnen houden met de jongste takken. Uiteraard hebben wij ook het volste begrip
voor als u uw kind (nog) niet wil laten komen naar onze vergaderingen. Indien u hierover vragen
heeft mag u ons altijd contacteren via groepsploeg@krikobea.be
Na 6/12 en 13/12 zijn er geen activiteiten meer tot we ons scoutsjaar vervolgen in een hopelijk
social-distancing jaar.
Sinterklaas
Sinterklaas zal dit jaar helaas niet aanwezig zijn op Zondag 6 December… Maar we hebben wel een
leuke brief en de gebruikelijke zoetigheden gekregen, mis deze zondag dus zeker niet!
Schaatsen
Het schaatsen zal dit jaar helaas niet doorgaan.
Jeneverbar
De Jeneverbar zal helaas ook niet doorgaan.
Huidige coronamaatregelen
•
•
•
•
•

Blijf thuis als je symptomen hebt
Neem je eigen drinkbus mee
Houd afstand van de leiding
Standaard hygiëne maatregelen
De activiteiten vinden uitsluitend buiten plaats (kleed je dus ook warm aan)

Deze zijn gebaseerd op: Huidige coronamaatregelen | Scouts en Gidsen Vlaanderen
Stay safe!
De groepsleiding

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

Hallo allerliefste kapoentjes
We vonden het mega fijn om sommige kapoentjes met onze eerste live online vergadering terug te
zien. Want we hadden jullie al lang niet meer gezien of gehoord.
Volgende vergadering is het Sinterklaas
. En de Sint heeft
gezegd dat er geen stoute kinderen zijn. Bij Sinterklaas hoort ook
altijd een verlanglijst en natuurlijk heeft de leiding ook een lijstje
gemaakt.
Gigi zou voor Sinterklaas graag een auto krijgen.
Nala wilt graag alle kapoentjes terugzien en dat iedereen lief is
tegen elkaar.
Asjra wilt graag een fiets. Want zijn vorige is kapot.
Xebo wilt een mega coole robot hond die ze vanaf afstand kan bedienen.

Apodemus wilt voor Sinterklaas chocolade in de vorm van geld.
Zodat hij daarmee kan betalen hihi.

PS: Apodemus is 3 december jarig en hij is niet alleen ook Jakob en Nina zijn dan jarig. Wat een toeval
dat er 3 kapoenen op 1 dag jarig zijn. Dus vergeet ze zeker geen gelukkige verjaardag te wensen.
En ik moest dit zeker niet van Apodemus in de rommelpot zetten
Groetjes Gigi, Xebo, Nala, Apodemus en Asjra
Agenda:
De vergaderingen kunnen terug online zijn of op het rakkersveld. Verdere info komt u deze week
via een mail te weten.
Zondag 6 december Sinterklaas vergadering: op het rakkersveld van 14u tot 17u30
Zondag 13 december: Kerstfeestje op het rakkersveld van 14u tot 17u30
Zondag 20 december: geen vergadering

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 liefste welpjes
Jullie hebben ons vorige zondag weer goed geholpen met het zoeken naar de sleutel van
onze kluis. Het was zo dom van Hathi om de sleutel in het beslag van de abrikozentaart te
laten vallen. Maar gelukkig vond Rikki-Tikki Tavi de sleutel terug in het laatste stukje taart.
JOEPIEEEEEEEEEE!!!!! Wij zijn dan ook super blij dat jullie ons altijd zo goed helpen met onze
uitdagingen.
Om ervoor te zorgen dat jullie klaar zijn voor de volgende uitdaging mogen jullie de sint
helpen om tot bij zijn paard te geraken. Succes!
Want jullie weten waarschijnlijk al dat de sint
en de pieten bijna langskomen om jullie
schoentjes te vullen met allerlei lekkers. Jullie
schoen staat toch al klaar hé? Die van de
leiding wel hoor! Bagheera kijkt elke avond
uit zijn raam omdat hij hoopt dat hij de sint
zou kunnen zien. King Lowie is zelfs al eens
door de schoorsteen gekropen omdat hij
dacht dat hij de pieten erdoor hoorde
kruipen. Rikki-Tikki Tavi wacht hongerig op de
lekkere chocolade en mandarijntjes die ze zal
krijgen. Hathi valt elke avond in slaap voor
haar schoen omdat ze wil wachten op de sint.
Baloe en Jacala staan elke ochtend super
vroeg op omdat ze hopen dat de sint langs
geweest is. Het is denk ik wel duidelijk
iedereen is aan het aftellen tot de sint
langskomt!!!
Groetjes van de leukste leiding
Bagheera, King Lowie, Jacala, Baloe, Rikki-tikki Tavi en Hathi

AGENDA
Zondag 6 december: Sinterklaasvergadering op het rakkersveld van 14u tot 17u30
Zondag 13 december: Winterkaasvergadering op het rakkersveld 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

Dag liefste jonggivertjes!!
Allereerst hopen wij, de leiding, dat jullie allemaal nog gezond, springlevend en coronavrij zijn! Oké ik
geeft toe dat die introzin vrij tot zeer cliché is (sorry not sorry), maar daarom niet minder waar
.
Hier even een update over de online vergadering.
Zoals jullie allemaal weten, staan wij ook in coronatijden elke zondagnamiddag klaar om jullie een
toffe namiddag te bezorgen, weliswaar met een fantastische online vergadering!!
Omdat voor het merendeel van jullie de examens gaan beginnen, gaat het er een beetje anders aan
toe gaan op zondag.
In plaats van een uitgebreide online vergadering te doen op zondagnamiddag, geven we jullie vanaf
nu opdrachten die jullie door de week (tijdens je pauze, als je even het gevoel hebt dat je zotgeblokt
bent, gewoon als je een frisse neus wil halen…) kunnen uitvoeren.
Op de zondag die volgt gaan we dan kijken hoe iedereen de opdrachten heeft uitgevoerd (jullie gaan
meestal foto’s moeten nemen van jullie volbrachte opdrachten, die bekijken we dan samen
).
Zo hebben jullie zondagnamiddag nog genoeg tijd om goed te studeren
.
Hier alvast de opdrachten tegen zondag 6 december:
•
•
•
•
•
•
•
•

Doe een goede daad
Plak een sticker op een leuke/originele plek
Eet iets met stokjes
Trek een foto van een levende vogel
Maak een zo hoog mogelijke toren
Neem een foto van een paddenstoel
Neem een foto waarin je verstopt ben
Neem een foto van wat je van de sint gekregen hebt

Zo, dat was het dan weer… Wij wensen jullie alvast meeeega veel succes met jullie examens! We zijn
er zeker van dat jullie dat gaan knallen
.
Groetjes van jullie supermegacoole leiding!
Willy, Warre, Niels, Sara en Marie
AGENDA
6 december: Online minivergadering om de jullie volbrachte opdrachten te overlopen + jullie krijgen
nieuwe opdrachten
13 december: Online minivergadering om de jullie volbrachte opdrachten te overlopen + jullie krijgen
nieuwe opdrachten
19 december: Online minivergadering om de jullie volbrachte opdrachten te overlopen + jullie krijgen
nieuwe opdrachten

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,
Na een al heel lange tijd elkaar alleen viritueel of zelfs niet gezien te hebben, hebben we toch al heel
wat gedaan tijdens het online vergaderen.
Zo hebben we al een oneerlijke quiz en escape room gehad. Volgens enkelingen
Maar ook al creatieve zaken gedaan zoals de enge pompoenen, schattige appel eenden en veel meer
prachtige werkjes. Zo zullen we onze creativiteit nog eens naar boven halen. Zodat we allemaal
lekker kunnen rieken als we het bad ingaan!
Ook hebben we al detective gespeeld, in ieder geval iedereen buiten 1 persoon in het spel among us,
dit werd met veel enthousiasme gespeeld als je een kameraad beschuldigd van iets wat die al dan
niet gedaan heeft….
Voor wie niet meer een onschuldige crewmate uit het ruimteschip of in de lava wil laten vallen, zal
nog even naar witse moeten kijken.
Of het een en ander van de undercover agent Tom Waes moeten leren in de serie undercover.
En als het je dan nog niet lukt zal je toch wel lessen moeten leren van de enige echte sherlock
holmes, die allerlei misdaden ontrafelt. En als het dan nog niet lukt ben je waarschijnlijk een
imposter….

Voor de mensen die al examens hebben, raad ik aan geen bijles te vragen aan pipi langkous indien je
een goed cijfer wenst te behalen. Hier zijn ook enkele zeer moeilijke rekenoefeningen om je brein op
los te kraken!

1+1=…
2+2=…
7×7=…
7³=…
356×(99+5²)-9=…
(786²-76+89×3²)×0=…

Zo enkele zeer moeilijke rekenoefeningen gemaakt en de examens zullen nu wel goed verlopen!
Van jullie beste leiding alvast een enorm succes met jullie examens!!

Agenda:
Friday Evening Session: 04/12/2020: van 20u tot 22u.
Zaterdag 12 december 2020: SES van 20u tot 22u op Discord. Om te ontspannen gaan we
BRUISBALLEN maken, dit zijn de ingrediënten die je nodig hebt.
Voor twee grote bruisBALLEN:
• 2 soeplepels of 25 g citroenzuur
• 2 soeplepels of 30 g maïszetmeel = maizena
• 25 g natriumbicarbonaat (=bakpoeder)
• 10 druppels geurolie, aroma kies je zelf (of je kan ook zonder geur).
• 3 soeplepels of 20 ml olie (kokosolie, amandelolie, olijfolie, abrikozenpitolie,
avocado-olie, jojobae-olie of glycerine)
• indien je een kleurtje wil toevoegen: 3 tot 6 druppels food coloring
• bruisbalvormpje
Geen goesting in bruisballen? Join toch op Discord en geniet van twee uurtjes heerlijke
ASMR.
Woensdag 23 december: digitaal kerstfeestje van 20u tot 22u op Discord.
• Schaar je achter je scherm met een hapje en een tapje voor een gezellige kerstavond
met de givers.
• Dresscode: pyjama + kerstlichtjes.
• We doen een ‘niet zo secret santa’.
o Als je mee wilt doen: laat iets weten aan de leiding: dit kan via alle kanalen
(giverleiding@krikobea.be, Facebook of Discord).
o Inschrijven voor de ‘niet zo secret santa’ kan tot en met zondagavond 13
december.
o Maandag 14 december laat de leiding je weten voor wie je een cadeautje
moet kopen. Het cadeautje mag maximaal 5 euro kosten.
o Bezorg het cadeautje vóór 23 december aan de persoon aan wie je het moet
geven. Steek het in zijn/haar brievenbus of bel aan (met mondmasker) en
geef het af.
o Cadeautje ontvangen? Nog niet opendoen! We doen dit samen de 23e.
We verplichten niemand om mee te doen met de ‘niet zo secret santa’.

Saturday Evening Session: 27/11/coronayear.

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

Jooww vandaag schrijft Persoon X jullie rommelpot lees het vooral om te weten wie Persoon X is xoxo
Eyy vandaag ist aan mij voor de rommelpot van de jin te schrijven, met een beetje geluk word het door
toch een paar mensen gelezen. Laten we een spelletje spellen, ik ga van alles vertellen over mij en en
jullie mogen raden wie ik ben. Alle 1ste hint: ik ben al 2 keer vernoemt in vorige rommelpotten van de jin.
Ja kijk ik had ni gezegd da ik goeie hints ging geven. 2de hint: Ik zit al vanaf de kapoenen op de scouts.
Hier da was nu is een goeie hint he, ja vind ik ook klaar voor de 3 de hint? Ja? Oke hier komt die dan. 3de
hint: ik geef training aan andere mensen die ook mijn hobby beoefenen. Jaja ik geef training das iets he.
Nu nog kijken of ik leiding word. Hint nr. cuatro: Op afstand ben ik vooral herkenbaar aan mijn haar, alle
di da er iemand in de jin het zelfde haar heeft ma bon.
Nu gaan we over naar wat er allemaal gebeurd is in het gemiddelde jin leven.
De jin heeft sinds laatste rommelpot nog maar een werkje gedaan, en dit was auto wassen door Nathan
de Groten, Lode de Rosse, en Charlot de Kine? Voor de rest heb ik gehoord en gezien dat iedereen online
vergadering heeft. Ja wij niet. Dit was het leven in de gemiddelde jin
A ja als ge vind wie ik ben moogt ge me altijd iets sturen op sociale media of iets in die aard!!!.
Nog vragen of werkjes stuur vooral nog maar naar de e-mail van de jin. Altijd welkom!!!

Geniet van de foto die ik nodig had om de vierde hint leuker te laten lijken. Nu kunnen we allemaal tot 5
tellen in het…

AGENDA:
Hou de chat in het oog, misschien volgt er wel een online activiteitje…

