2 mei 1976: Opening van het sport-en speelterrein met een spelnamiddag voor alle
jeugdbewegingen van Tienen. (Onze oudere leden herkennen hier het Pc’ke). Foto
uit fotoboek 75 jaar Kriko-Bea.
Datum: 8/03/2021 – 22/03/2021, 55ste jaargang, nr. 14
VZW scouts Kriko-Bea Tienen
Verschijnt 2 maal per maand
Torsinweg 12, 3300 Tienen
(maar niet in juli en augustus)
Ondernemingsnummer 0828.388.314
P308952

Activiteitenkalender
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

Hindernissenrun
Stapweekend
Tentoonstelling 100 jaar
Festival 100 jaar
Laatste vergadering
Reünie kamp
Kapoenenkamp
Welpenkamp
Jonggiverkamp
Giverkamp
Jinkamp
Afsluitdag Groepskamp

Houtemveld
Nog geheim
…
…
Rakkersveld
Hotton
Hotton
Hotton
Hotton
Hotton
…
Hotton

Verjaardagen
10 maart
17 maart
17 maart
21 maart
24 maart
25 maart
28 maart
30 maart

Arne Ma Ja
Celeste Benne
Nette Vanherrewegen
Stan Bollen
Simon Van Hemelryck
Timon Vandenbosch
Sara Vandeput
Maud Laermans

Groepsleiding
Kapoenen
Welpen
Kapoenen
Jin
Kapoenen
Jonggiverleiding
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 iedereen,
We hebben nu met zen allen al een paar keer terug activiteit kunnen doen, maar er komt weer een
verandering aan. Deze weliswaar in positieve zin. Vanaf komende zondag (14 maart 2021) mogen de
kapoenen en de welpen terug activiteiten doen met bubbels van 25 leden. Dus niet meer de bubbels
van 10. De kapoenen en welpen moeten nog steeds inschrijven voor de activiteiten, nu ligt het
maximum van het aantal kindjes dus op 25. Voor alles duidelijk te houden worden de regels nog eens
opgesomd.
Corona regels:
•
•
•
•
•
•

Kapoenen en welpen een bubbel van maximaal 25 leden
Jonggivers, givers en jin bubbels van maximaal 10 leden
Jonggivers, givers, jin en alle leiding dragen gedurende de hele activiteit een mondmasker.
Er wordt sterk aangeraden maar 1 hobby per week te kiezen.
Eigen drinkbus meenemen.
Kapoenen en welpen moeten in schrijven voor de activiteiten.

Inschrijven voor de activiteiten:
Bij de kapoenen en welpen worden nu telkens één bubbel voorzien van 25 leden. Wij weten dat er
een kans is dat er meer dan 25 leden per tak kunnen komen, om hiermee rekening te houden wordt
er nog steeds gebruik gemaakt van inschrijvingen voor de activiteit.
Dit wil zeggen dat er elke maandagavond om 20u een formulier verschijnt op de website en de
facebookpagina, waarmee u uw kind kan inschrijven voor de vergadering van komende zondag.

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
Tot slot, als u nog vragen heeft kan u altijd bij de groepsleiding terecht. Dit kan voor of na de
activiteit of via het volgende mailadres: groepsploeg@krikobea.be
Scouteske groeten,
Arne, Milan, Jakob en Lode

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 dagboek

Amai! Wat ben ik toch blij vandaag! Vanaf deze week gaan we terug in bubbels van 25 naar de scouts
mogen gaan. Want ik mis het toch zo… die kapoenen.
En ik hoor jou al denken, mijn allerliefste dagboek: “Maar Nala, je zat toch al in een bubbel met 10
kapoentjes?”.
Ja dat weet ik wel allerliefste dagboek maar hoe meer kapoenen, hoe beter!
Stiekem hoop ik ook dat ik de kans krijg om in dezelfde bubbel als mijn schattige medeleiding
Apodemus of de stoere Asjra te zitten. De Valentijnvergadering kon helaas niet in echt doorgaan,
maar met de nieuwe bubbels kan ik deze misschien nog stiekem inhalen.
Goed, dat was genoeg over de liefde. Ik had onlangs ook een heel gekke droom.
Het was een zonnige zondagnamiddag en ik was net met de fiets naar het rakkersveld vertrokken.
Het was al een tijdje geleden dat de scouts nog was doorgegaan dus ik was heel blij!.
Ja mijn dagboek, ik weet dat dit weer één van mijn duizenden superleuke dromen lijkt te zijn maar
wacht toch nog maar even. Oepsie ik was weer aan het afdwalen.
Dus ik kwam aan op de scouts, verder op het grasveld zag ik Apodemus en Asjra staan. Alleen was er
iets heel gek aan de hand. Apodemus had plots heel veel haar op zijn armen en gezicht. En dat in alle
kleuren van de regenboog! Asjra zag er ook een beetje anders uit. Zijn armen waren zo lang dat hij
met zijn vingers de grond kon aanraken en hij zag er ook een beetje groen uit.
Plots hoorde ik Xebo mijn naam roepen: “Nala, Nalaaaaa!!!”. Ik draaide me om en zag dat Xebo en
Gigi door de lucht zweefden met vleugeltjes.
Het was net alsof iedereen van de kapoenen in boze monstertjes of lieve elfjes veranderd waren.
Zo liefste dagboek, dat was het dan weer.

Groetjes,
Nala

AGENDA:
14/03(14u-17u30): Boze monstertjes en lieve elfjes vergadering, kom verkleed als monster of als elfje
21/03 (14u-17u30): Iedereen in het geel vergadering, kom verkleed in het geel.

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

Hey Hey lieve welpjes!!!
Wat was dat voor vergadering vorige week… de leiding met hun flauwe mopjes.
Maar jullie hebben allemaal kei goed gespeeld als mol, want jha voor wie er
niet bij was:
We hebben dus een kei leuk spel gespeeld namelijk “De Mol”, hier is (normaal
gezien) 1 iemand die het team altijd wilt doen verliezen, maar dat mag
natuurlijk niet opvallen want als het team de mol kan raden is het spel gedaan
en wint het team.
Maar toch had de leiding een geweldig idee… We maken gewoon iedereen de
mol!!! Het was een top editie. Niemand was goed in een frisbee vangen of
touw trekken zonder te trekken aan het touw. Maar voor de gezichtjes van de
welpen als ze door hadden dat iedereen de mol was. GOUD was het waard.
De leiding zal nu plechtig beloven dat we dat waarschijnlijk nooit meer gaan
doen.
Los van alle vergaderingen, zoals ik al we paar keer heb gezegd gaan we dit jaar
op tenten kamp, JOEPIE super cool. Ik deel al vast wat sfeer beelden van op een
tenten kamp want dat is altijd leuk en een paar ideetje van wat er misschien
allemaal gaat zijn, kijk gerust even!

Tot zondag!!!! En vergeet niet in te schrijven
Groetjes
Hathi, Baloe, RTT, Jacala, King Lowie en Bagheera
Agenda:
14/03: Gewone vergadering op het rakkerveld, van 14u tot 17u30
21/03: Gewone vergadering op het rakkerveld, van 14u tot 17u30
28/03: Gewone vergadering op het rakkerveld, 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

Yo yo jonggivertjes,
Korte samenvatting van wat we vorige week hebben gedaan. We hebben Amerikaanse bal gespeeld
voor meer dan 2h lang. Het lijkt misschien zeer saai maar we hebben niemand horen zagen dat ze
iets anders wouden doen. Omdat er niet veel meer te vertellen valt over de vergadering zal ik nu een
nieuwe sectie introduceren: interessante weetjes met de jonggiverleiding ;)
-

-

-

-

Wist je dat de officiële naam van Debby eigenlijk Chantal is ;)
Plastic tasjes zijn verboden in Rwanda. Je wordt in het vliegtuig al verzocht deze weg te
gooien. Dit in groot contrast met de rest van het continent, waar plastic tasjes als luxe
extraatje voor bij het winkelen worden gezien.
Een miljoen seconden vanaf nu is 11 over 11 dagen. Een miljard seconden vanaf nu is over 32
jaar. Om precies te zijn is een miljoen seconden 11 dagen, 13 uur, 45 minuten en 20
seconden.
In verhouding tot zijn gewicht is de bacterie die gonorroe veroorzaakt, de gonokok het
sterkste organisme dat er is. De bacterie kan 100000 keer zijn eigen gewicht trekken. Dat is
alsof een man van 80 kg de Eiffeltoren achter zich aansleurt.
Een groot deel van onze organen hebben we niet nodig om te overleven. Wist je dat als je
een groot deel van je lever of darmen kwijt bent, je nog steeds perfect kan functioneren?
Hetzelfde geld voor één van onze longen of nieren. Eentje kwijt is nog geen volledig drama!
Maar we houden liever natuurlijk alles bij onszelf

Door deze weetjes worden jullie al een beetje slimmer. En dit kan ook handig zijn voor als de corona
gedaan is en we nog is een kroketten quiz gaan doen.
Groetjes de leiding

Agenda:
-

-

Zaterdag 13 maart 2021: stamdropping. Wandelen bij volle maan. We verzamelen om
19u aan Elsenbosweg 9, 3300 Tienen. We zijn daar hopelijk zonder al te veel verloren
lopen en zonder al te veel blaren terug om 23u. Leden mogen het gsm-nummer van een
ouder uit hun hoofd memoriseren of uitzonderlijk hun gsm meenemen zodat we kunnen
bellen moesten we eerder terug zijn.
Dresscode: mondmasker, fluovest en liefst geen crocs.
Zondag 21 maart 2021: gewone vergadering van 14h tot 17h30.
Zondag 28 maart 2021: gewone vergadering van 14h 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

Jow Jow Jow,
Vandaag weer een nieuwe zondag, dus dat betekent dan ook weer onze twee weekse rommelpot.
Hou u vast want het gaat echt een knaller van een rommelpot zijn.
BANG!!
Voila, ik had jullie gewaarschuwd.
Nu toch even iets belangrijks vertellen ook natuurlijk. Volgende vergadering gaan we een
stamdropping doen, en wat is er leuker dan liedjes zingen tijdens een wandeling.
Bij deze vragen wij, de leiding, deze lyrics van het liedje hieronder vanbuiten te leren tegen volgende
week zaterdag!
Het is een nieuwe hit en we gaan er proberen onze eigen versie van te maken tijdens de wandeling!
[Verse 1]
There once was a ship that put to sea
And the name of that ship was the Billy o' Tea
The winds blew hard, her bow dipped down
Blow, me bully boys, blow (Huh!)

[Verse 4]
No line was cut, no whale was freed
The Captain's mind was not on greed
But he belonged to the whaleman's creed
She took that ship in tow (Huh!)

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Verse 2]
She had not been two weeks from shore
When down on her, a right whale bore
The captain called all hands and swore
He'd take that whale in tow (Hah!)

[Verse 5]
For forty days, or even more
The line went slack, then tight once more
All boats were lost, there were only four
But still that whale did go

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Verse 3]
Before the boat had hit the water
The whale's tail came up and caught her
All hands to the side, harpooned and fought her
When she dived down below (Huh!)

[Verse 6]
As far as I've heard, the fight's still on
The line's not cut and the whale's not gone
The Wellerman makes his a regular call
To encourage the Captain, crew, and all

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go
(x2)

Voila se, bij deze wens ik jullie veel succes met het leren van deze tekst !
Tot Volgende week !!
Groetjes
WillyWannesFlappy, FlappyNumberOne en BigBossFlappy
AGENDA

Zaterdag 13 maart 2021: stamdropping. Wandelen bij volle maan. We verzamelen om 19u
aan Elsenbosweg 9, 3300 Tienen. We zijn daar hopelijk zonder al te veel verloren lopen en
zonder al te veel blaren terug om 23u. Leden mogen het gsm-nummer van een ouder uit hun
hoofd memoriseren of uitzonderlijk hun gsm meenemen zodat we kunnen bellen moesten
we eerder terug zijn.
Dresscode: mondmasker, fluovest en liefst geen crocs.
Zondag 21 maart 2021: voor-u-een-vraag-voor-mij-een-weet-vergadering van 14u tot 17u30.
We verzamelen op het Rakkersveld.
Vrijdag 30 april – zondag 2 mei 2021: [onder voorbehoud]: WEEKEND!

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

Heeeeyyyyyy jinnertjes,
Het is mijn beurt om de rommelpot te schrijven. Hoewel ik hier helemaal niet goed in ben, zal ik toch
mijn best doen om er toch iets overtreffend van te maken. Eerst en vooral zal ik een geheim
opbiechten, ik was namelijk te laat met de rommelpot, ohhhhhhhh stout hé XD!
Bon even voor iedereen een update, Niels heeft een werkend programma geschreven voor ons
koeiending, dus als we een wei + koe vinden kunnen we helemaal los gaan!
Afgelopen vergadering hebben we de mysterieuze naam/ding/persoon/iets op ons voorhoofd
bepaald aan de hand van zeer nuttige vragen. Om iedereen die er niet was te laten meegenieten van
deze hoogstaande en nuttige vragen zijn de beste opgelijst:

1. Het heeft geen vleugels, geen haar en het is op het rakkersveld maar je ziet het niet, wat is
het? Oh ja en het is geen persoon.
2. Het is een persoon met een baard die leefde voor het jaar 1000 en die een uitvinder is, good
luck! Want wie is dit?
3. Ja voor deze eigenlijk allemaal vragen die geen nut hadden, dus ja gok maar, kleine tip het is
iets in uw hoofd maar het zit niet echt in uw hoofd.
4. Deze is iets in uw living. Naast de belangrijkste dingen in uw living zoals een zetel, een tafel
en een GORDIJN XD, is het, het voorwerp dat eigenlijk bij iedereen wel in de living staat.
5. Bon de laatste is een vlieg, dit krijg je. Maar wat voor vlieg? Neen geen fruitvlieg of dikke
vlieg of BROMvlieg of KAKvlieg welke vlieg is het?
6. Tot slot ik wordt gegeten (vlees) maar volgens mezelf eigenlijk niet. Het is een dier, groter
dan een hond.
Zo dat was eigenlijk de laatste vergadering. Diegene die mij alle antwoorden (uiteraard juist) als
eerste stuurt in een berichtje krijgt een verrassing.

Bon tot slot nog enkele plaatjes van meme’s. #MemekeStelenMag

Alle groetjes en tot snel

Je kapoen Ludo mwhahahah

AGENDA:

ZONDAG 14 MAART: Ja, nog ne keer op zondag activiteit

De rest horen jullie nog wel haha

