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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
11-24 juli
(10)-25 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
23 februari
4 maart
5 maart
6 maart
6 maart
10 maart
17 maart
17 maart
21 maart

Amber Calders
Eloïse Latteur
Mathis Latteur
Emma Reynders
Casper Wispenninckx
Arne Ma Ja
Nette Vanherrewegen
Celeste Benne
Stan Bollen

Welp
Welp
Kapoen
Giverleiding
Kapoen
Kapoen
Welp
Kapoen
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
Deze zondag was het de eerste keer sinds lang dat nog eens alle takken vertegenwoordigd waren op
het Rakkersveld. We zijn dan ook blij dat we terug voor iedereen vergadering kunnen doen. De
vergadering zelf is zonder problemen verlopen waardoor we kunnen concluderen dat het huidige
systeem dat we gebruiken voldoende goed werkt. Daarom zal er ook niets aangepast worden. We
sommen de regels hieronder nog eens op.
Corona regels:
•
•
•
•
•

Er worden bubbels gemaakt van maximaal 10 leden.
Zij en de leiding dragen gedurende de hele activiteit een mondmasker. (enkel Jonggivers,
Givers en Jin)
Er wordt sterk aangeraden om maar 1 hobby per week te kiezen.
Inschrijven voor de activiteiten. (Enkel Kapoenen en Welpen)
Drinkbus meenemen.

Inschrijven voor de activiteiten:
Bij de kapoenen en welpen worden telkens 3 bubbels voorzien, wat neer komt op een totaal van 30
leden. Dit aantal is gekozen zodat er genoeg leiding is bij elke bubbel. Wij weten dat er mogelijks
meer dan 30 leden per tak kunnen komen, om hier op voorhand rekening mee te houden gaat er
gebruik gemaakt worden van inschrijvingen voor de activiteit.
Concreet wil dat zeggen dat er elke maandagavond om 20u een formulier te vinden zal zijn op onze
website en onze facebookpagina, waarmee u uw kind kan inschrijven voor de vergadering van
komende zondag.
Fourage gezocht voor groepskamp
Corona of niet, Kriko-Bea bestaat 100 jaar en dat vieren wij deze zomer met een groepskamp. Dit zal
doorgaan van 11 tot en met 24 juli in Melreux, Hotton.
Wij zijn op zoek naar acht enthousiaste keukenprinsen en -prinsessen. Iedereen die wil, is welkom
om zich kandidaat te stellen als foerier. Ben je geïnteresseerd om te foerieren? Vul dan het formulier
(https://forms.gle/sh1oz819UEwGUq4o7) in. Invullen kan tot en met 8 maart 2020. Nadien zal de
leiding een foerageploeg samenstellen.
Vragen of suggesties? Eén adres: groepsploeg@krikobea.be
Reüniekamp
Jullie hebben waarschijnlijk al iets horen rondgaan over het reüniekamp. Via dit bericht willen we
toch al een tipje van de sluier oplichten.
Het reüniekamp is dé uitgelezen kans om als (oud-)Kriko nog eens je innerlijke scout naar boven te
halen. Wassen in de rivier, kakken op de hudo, houtsprokkelen, genieten van (een) frisse pint(en) bij
het kampvuur, … Het wordt een kamp voor en door Kriko-Beanen.

Het basisidee voor reüniekamp is een ‘verlengd reünieweekend’ maar dan in hartje natuur. Voor
ideeën en inspiratie over wat we gaan doen, rekenen we vooral op jullie. We horen graag van jullie
welke activiteiten niet mogen ontbreken op het reüniekamp. Ook zijn we steeds op zoek naar
enthousiastelingen die een activiteit mee willen organiseren.
Het reüniekamp gaat door van 4 - 11 juli op een prachtige weide in Melreux (Hotton). We voorzien
ook een weekendformule, waarbij je enkel het laatste weekend van 9 - 11 juli deelneemt.
Helaas moeten we ook slecht nieuws brengen. Hoewel we het reüniekamp graag groot hadden
georganiseerd, moeten we rekening houden met mogelijke corona-maatregelen. We zijn helemaal
niet zeker of het reüniekamp zal kunnen doorgaan. Omdat het reüniekamp openstaat voor alle
sympathisanten van Kriko-Bea valt het voor corona-regels niet echt onder de noemer ‘jeugdkamp’.
We kijken voor het reüniekamp vooral naar mogelijke regels rond evenementen.
Ben je geïnteresseerd om mee te gaan? Vul dan het formulier in de link in:
https://forms.gle/YnGG9dLGmLDRREN29 Dit geldt nog niet als “officiële” inschrijving, we willen in de
eerste plaats graag weten of er interesse is. Hoor ook zeker eens bij je oud-scouts-vrienden!
We houden je verder op de hoogte via het mailadres dat je opgeeft in het formulier en via het
evenement op Facebook (https://www.facebook.com/events/147847370511590/).
Nog vragen? Eén adres: reuniekamp@krikobea.be
Kriko-Bier
Tot slot is het nog steeds mogelijk om ons eigen Kriko-Bier te bestellen ter 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

Stay safe!
Jakob, Lode, Arne en Milan

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

Halloooooo allerbeste kapoentjes!!!!
Hoe leuke was het deze zondag weeral geweest?? We hebben zoveel leuke spelletjes gespeeld en zo
een mooie tekeningen gemaakt, we hebben zelfs een trouwfeest mogen meemaken!! Het is wel echt
stom dat we niet met alle kapoenen samen kunnen spelen maar in kleine bubbeltjes moeten blijven,
hopelijk beslissen de grote meneren in Brussel snel dat we weer met meer mogen spelen.
Tijdens dat we eventjes niet meer naar de scouts mochten komen hebben we jullie gevraagd wat
jullie is wilden als thema op een vergadering, we hebben spijtig genoeg niet zoveel antwoorden
gehad op onze vraag, maar dat is helemaal niet erg, want dan kunnen we ze allemaal gewoon
doen!!!
Bas wilde graag een Hoodie vergadering. Wij hebben nog nooit gehoord van Hoodie op Ketnet, maar
we hebben het snel even opgezocht en het is echt iets supercool. Het gaat over een jongen van 16
die pieter noemt en met zijn vrienden gebruikt Pieter zijn parkourtalent om op te komen tegen de
stoute mensen in de Brusselse wijk 'Vrijbeek'.
Het idee van Izzie is ook superleuk, Izzie wil graag een ‘boze monsters en lieve elfjes’ vergadering.
Wisten jullie dat in de nacht als iedereen slaapt de boze monstertjes naar buiten komen om vuil op
de straten te smijten?? Maar wisten jullie ook al dat er gelukkig de lieve elfjes ook wakker worden in
de nacht en dat die dan al het vuil terug opruimen zodat wanneer we wakker worden het lijkt alsof er
niets gebeurd is?? Echt waar, Apodemus heeft dat is 1 keer gezien toen hij is niet kon slapen, hij
heeft toen ook is met een elfje gepraat zelfs… Apodemus gaat proberen nog is zo lang wakker te
blijven om te vragen of er is een lief elfje mee naar de scouts wilt komen! (maar dat gaat
waarschijnlijk niet lukken want hij slaapt altijd heel snel
)
Nina had ook echt een heel leuk plan! Superhelden vergadering! Superhelden zijn superbelangrijk in
ons leven, want die zorgen ervoor dat er niets ergs gebeurt, de meeste superhelden doen dat vaak
stiekem omdat ze niet willen dat iedereen weet wie ze zijn. Maar er zijn toch een paar superhelden
die we wel weten hoe ze eruitzien, dus we kunnen wel spelletjes spelen over hen!!

Hopelijk kunnen jullie allemaal komen!
Tot volgende week!
groetjes
Gigi, Nala, Apo, Xebo, Asjra
Agenda: (niet vergeten inschrijven, zie algemeen bericht)
Zondag 28 februari (14u-17u30): Superhelden vergadering, kom verkleed als je favoriete superheld
Zondag 7 maart (14u-17u30): Hoodie vergadering
Zondag 14 maart (14u-17u30): Boze monstertjes en lieve elfjes vergadering, kom verkleed als
monster of als elfje

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 welpjesssss,
Yeeyyyy we mogen eindelijk weer naar het rakkersveld! Vorige week was al super
leuk, maar volgende week wordt het nog vele leuker!!!! Allemaal komen dus! Maar
vergeet je niet in te schrijven
Volgende week zullen we een onbewoond
eilandvergadering hebben yeyyyyyy! Daarom geef ik jullie
al wat achtergrondinformatie. Hiernaast kan je ons
onbewoond eiland al wat verkennen. Maar valt het jouw
ook op dat er niet aanwezig is op het eiland? Daarom
moeten we heel goed nadenken wanneer we onze valies
zullen inpakken. Wat wij (de leiding) sowieso zullen meenemen zijn onze
scoutskleren. Ons scoutshemd, onze rok of broek, een scouts T-shirt, een scouts pull,
onze das en zeker niet te vergeten … onze stapschoenen! Wij hebben er alvast
heeelllllll veeeeeellll zin in! Denken jullie even na wat jullie willen meenemen?
Hieronder zal ik het voorbeeldlijstje plaatsen waaruit je ideetjes kan opdoen.

WAT NEEM IK MEE NAAR EEN ONBEWOOND EILAND?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mijn scoutskleren
Mijn stapschoenen
Bikini / badpak / zwemshort
Zwemvliezen
Mijn lievelingsknuffel
Een appel
Plakkers voor als ik me pijn doe :’(
Een zaklamp voor als het donker is en ik bang ben
Lucifers om vuur te maken
Wc papier (want dat hebben ze daar niet)
Een tent om in te slapen
Vlaggetjes en slingers om het eiland te versieren
…

TOT VOLGENDE WEEK!!!!

AGENDA
28/02 : onbewoond eilandvergadering (vergeet je niet in te schrijven) op het rakkersveld van
14u tot 17u30
07/03 : ondergrondse vergadering (vergeet je niet in te schrijven) op het rakkersveld van 14u
tot 17u30
14/03 : gewone vergadering (vergeet je niet in te schrijven) 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

Beste jonggivers,
Deze zondag was het eindelijk zover, we konden weer met zen alle samen naar de scouts gaan. Geen
online vergadering meer, of vergadering met alleen de 2e en 3e jaars, maar eindelijk weer eens met
iedereen, ook al kunnen we niet met iedereen tegelijk spelen komen we steeds dichter bij terug
helemaal normale scouts.
En om nog een stap verder in die richting te zetten komt er nog een ‘normale’ scoutsactiviteit aan,
Stamdropping. Welliswaar onder een iets andere vorm. We gaan samen met de jonggivers een minieditie doen van de stamdropping alleen voor leden dit jaar. Waar we een wandeling in groot-tienen
zullen maken.
En omdat we maar beter kunnen lachen met corona dan er triest om te zijn geeft ik jullie nog deze
corona meme.

Groeten,
De jonggiverleiding
Info stamdropping:
De jonggivers worden op zaterdag 13 maart om 19 uur verwacht. De exacte locatie waar we
afspreken zal in de volgende rommelpot staan, maar het zal in Tienen zijn. Vervolgens gaan we een
wandeling in bubbels maken en om 22 uur worden jullie op dezelfde plaats terug opgehaald. Voor de
rest moet je alleen nog goeie wandelschoenen en je goed humeur meenemen.

Agenda:
28/02: Gewone vergadering van 14:00 tot 17:30
7/03: Gewone vergadering van 14:00 tot 17:30
13/03: mini-stamdropping (zie hierboven)

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

Rommelpot
Givers
Dag beste givers vandaag gaan we iets bij leren over peper(plantjes).
Bij het inzaaien van de pepers moet je ervoor zorgen dat je de bodem waar je het zaadje gaat
inzaaien een nat oppervlak is. Je plaatst het zaadje op het natte oppervlak, vervolgens doe je er een
laagje potgrond over zo een halve tot 1 centimeter hoog, doe je
deze laag te hoog dan zal de peper meer energie moeten zoeken
om boven grond te geraken en zal hij misschien niet tot boven de
grond geraken.
Vervolgens maak je het laagje nat, zodat het zaadje zeker goed
kan ontkiemen. (Dit proces kan je ook anders aanpakken, je pakt
een donkere doos met vochtige doek. Als het zaadje een wit klein
staartje krijgt kan je hem in de grond zaaien voor een snelle
ontkieming.)
Vervolgens wacht je een twee weken, kan ook langer afhankelijk
van de pepersoort.

Wanneer je plantjes
uitkomen gaan ze zon
nodig hebben,
fotosynthese.
Je plantje heeft meestal
2 blaadjes, uitzonderlijk
3 of meer. Dit zijn de
kiembladeren, na een 2
tal weken zullen er 2
extra blaadjes aan
kunnen groeien.
Wanneer de 2 blaadjes
‘volgroeit’ zijn en er een
klein blad in het midden
begint te groeien dan kan je je plantje verplanten in een grotere pot, zo kunnen de wortels optimaal
groeien.

Na een langere tijd in deze pot zal je de bodem in het oog kunnen houden, wanneer je merkt dat de
wortel uitgroeien langs onderaan, dan zal je een nog grotere pot moeten zoeken en kan je hier dan
ook de volgende verplanting doen.

Ook belangrijk is dat als je een warmtebak gebruikt dan kan je in december van start gaan met het
planten, heb je dit niet voldoet een warme vensterbank 23 – 30 graden celcius, in dit geval start je de
planting in februari.
Wanneer het warmer wordt buiten (zeker in de zomer) zorg je ervoor dat de planten buiten kunnen
genieten van de zon, en dat deze tegen aan warme wand geplaatst zijn voor een optimale oogst.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
-

-

-

28 februari: Breng je step, skateboard, etc. vergadering. (Breng zeker een step of skateboard
of iets in deze aard mee. Heb je niets speciaal kan een fiets ook, maar levert je absoluut geen
voordeel op tijdens de activiteit.)
7 maart: Gewone fysieke vergadering.
ZATERDAG 13 maart: Stamdropping. We spreken af om 19u op het volgend adres,
Elsenbosweg, 3300 Tienen. We komen op deze locatie terug aan om 23u.
Dresscode: Mondmasker, Fluohesje en scoutshemd.
21 maart: Gewone fysieke vergadering.

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

Dag Jinners,
Nog eens een goede ouderwetse rommelpot geschreven door de leiding. Velen onder jullie zouden
bijna al vergeten hoe een kwalitatieve rommelpot er uit ziet!!! Mopje mopje, jullie hebben dat goed
gedaan. Ter bewijs: jullie beste quotes even op een rijtje :
“Wie zijn idee was da om u leden ne rommelpot te laten schijven want amai

das echt genial, I LOVE IT.” ~ Klewais ➔ antwoord op Klewais: ondanks het
druipende sarcasme, merci voor de love, wordt geapprecieerd <3
“Ik zal wel het volgende werkje meedoen.” ~Nathan ➔ antwoord op Nathan: Raar
maar waar… You did honey! Traditie voor op jinkamp is bij deze gezet: 5
koffiekoeken per persoon.
“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.” ~ Gouden
raad van tante Pitje ➔ antwoord op Pitje: bedankt voor de tip, was natuurlijk wel tof
geweest om dit te vermelden voor het leidingslokaal een dampkot werd…

“Neen Charlotte, die zandkoeken zijn niet goed, gwn fcking droog xD. Daar zit trouwens palmolie
in en das slecht voor onze gezondheid , ge krijgt er hart- en vaatziekten van, tis schadelijk voor uw
nieren en kankerverwekkend.” ~ Eva ➔ antwoord op Eva: zandkoeken staan SOWIESO in de top
3 van beste scoutskoek, nummer 1 american cookies, nummer 2 babykoek met chocolade.
“Voor de rest heb ik gehoord en gezien dat iedereen online vergadering heeft. Ja wij niet. Dit was het
leven in de gemiddelde jin” ~Simon ➔ antwoord op Simon: Among us was het wachten waard. Hier
gaan we binnenkort een live action spel van maken!
“Over die potten gesproken: Er zit nog steeds een pot bij ons in de kast waarvan de chocolade zijn
kleur al een beetje verloren heeft en waarvan de overige ingrediënten waarschijnlijk steenhard zijn. De
cookies zullen echter ongetwijfeld heerlijk smaken wanneer ik deze misschien over een maand of twee
klaar maak” ~ Lieven ➔ antwoord op Lieven: heb dit voor jou getest en goedgekeurd. Tip: neem best
een vork om aan 200km/u mee in de bokaal te rammen om de suiker los te krijgen 😊
“Nathan heeft ons wel wa doen schrikken me het nieuws da hij misschien corona had
maja uiteindelijk wast vals alarm” ~Tuur? ➔ antwoord op Tuur: oh wauw volledig
gemist, dit komt echt aan als een VERASSING
“Normaal staan sneeuwmannen altijd eenzaam en alleen ergens verborgen
in iemand zijn tuin. Niet altijd dus.” ~Jonas ➔ antwoord op Jonas: lichtjes
choquerende foto’s, hopelijk scrollen de kapoenen niet door tot vanonder.
“Jonas zijn guilty pleasure: sexy synchroon dansen & Nathan zijn face is PERFECT voor face swap
foto’s” ~Mathilde ➔ Antwoord op Mathilde: bedankt voor mijn PowerPoint skills te vermelden en
voor de mensen die de face swappies gemist hebben, er waren er enkele prachtig. Jammer voor
jullie, ge had erbij moeten zijn…. OKE NEE ZE ZIJN TE GOED, check de volgende pagina !

BYE EN DE GROETJES ( AGENDA ZIE CHAT ! zaterdag 27e = SES! )
CHARLY

