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Hey Bergrakkers,
December is jammer genoeg over... De Sint is gekomen en heeft lekkere
snoepjes gegeven aan alle brave kinderen, de grote takken zijn gaan schaatsen
en we hebben cadeautjes gegeven en gekregen. Wat een drukke maand!
Maar avondvergaderingen, cadeautjes, Kerstmis en vakanties zijn al achter de
rug en we beginnen nu af te tellen naar volgend jaar! Het einde van december
betekent ook het begin van januari en het nieuwe jaar!!!
2020 is hier en januari is een zeer spannende maand dit jaar met de comeback
van de JINSTAGES!! De Jinners zullen dit jaar opnieuw de leiding helpen tijdens
hun examens en heel leuke vergaderingen plannen voor de Kapoenen, Welpen
en Jonggivers. DE Jinners zijn niet de enige die komen helpen, onze lieve oudleiding staat ook klaar om samen met jullie te spelen! Yeeeeeeeeeeeeeeey! Wat
leuk om ze allemaal terug te zien!
Het weekend van 15 en 16 februari zijn het onze jaarlijkse Restaurantdagen!
Hiervoor kan je je binnenkort inschrijven op onze website. We zullen zeker een
mailtje sturen met alle informatie en vergeet onze Facebook pagina niet te
checken!
Vergeet zeker niet om warme en waterdichte kleren aan te doen! Januari is een
koude maand, maar dit houdt ons niet binnen! Niets is leuker dan rollen in de
modder en dit is nog veel leuker als we het niet te koud hebben!!
En omdat ze momenteel heel veel moeten leren, wensen we veel succes aan
onze favoriete leiding met hun examens!
We wensen jullie allemaal een Gelukkig Nieuwjaar!
Groetjes,
Charlotte en Manon
Jullie favoriete groepsleidsters

Yoow Kapoenenbazen
We zijn alweer een jaartje verder…Wat is de tijd toch weer voorbijgevlogen zeg.
Voor we volop aan

beginnen gaan we nog even terugblikken op hoe leuk

december wel niet was. Zo hebben we bezoek gekregen van de

Sint en aangezien

jullie de braafste kapoentjes op aarde zijn, heeft iedereen
lekkere snoepjes gekregen. Ook hebben we elkaar toffe
cadeautjes gegeven!

We zijn ervan overtuigd dat jullie de feestdagen heel goed gevierd hebben met
kidibul en
lekker eten 🍰🍰 . Hopelijk zijn
jullie hiervan al bekomen en klaar zijn om terug

leuke spelletjes te

spelen met jullie leiding!!!
Hoe leuk de feestdagen wel niet zijn betekent hun einde een begin aan een zeeeeer
matige, moeilijke, donkere en droevige periode voor jullie leiding, de examens
De leiding zal dus niet elke vergadering er kunnen zijn, maar treuzel niet want we
zorgen alvast voor episch leuke vervanging.
Hierbij willen we ook melden dat onze goede vriend, jullie leider, Xebo niet meer
naar de scouts gaat kunnen komen. Hij vond het heel leuk om jullie leider te zijn,
maar doordat zijn studies heel wat tijd in beslag nemen, heeft hij geen tijd meer over
om de vergaderingen voor te bereiden en er voor jullie te zijn.

Tot binnenkort,
Xoxo

Tita, Zazoe, Nala en Kerrie
4 januari (14-17h): tijd voor goede voornemens-vergadering
11 januari (14-17h): drie koningen-vergadering
18 januari (14-17h): Waar blijft onze leiding?-vergadering
25 januari (14-17h): Politie vs boeven – vergadering (Verkleed je in een politieagent of een boef)
1 februari (14-17h): YEEEEEEEY de leiding is terug!!! Of toch niet…?-vergadering
8 februari (14-17h): ???????????????? - vergadering

Om te beginnen wenst de leiding jullie al een heel fijn nieuwjaar vol leuke dingen. We hopen dat
jullie goed gevierd hebben en genoten hebben van jullie vakantie! December was een leuke maand
vol avondvergaderingen enzo, maar in januari vliegen we terug volop in de normale vergaderingen.

Omdat januari voor jullie leiding de examenperiode is…

Krijgen we ook hulp van de jinners. Nu willen wij heel lief vragen om het hun ook niet te makkelijk te
maken hihi. Ambeteer ze maar goed met slechte mopjes, en een aantal keer pootje lap.
We zullen opnieuw ons best doen om januari zo leuk mogelijk te maken. Daarom zullen we starten
met een suikersneeuwmannen race, klinkt leuk toch? KOMEN IS DUS DE BOODSCHAP. Er is natuurlijk
een voordeel voor de mensen die de moeite nemen om het rakkersblad te lezen… neem 5
suikerklontjes mee, maar niks tegen de rest zeggen sshhhhhhhhhhhhh.
Groetjes
Xoxox
Gio, Janne, Marion, Mart en Emile
VERGADERINGEN
Zaterdag 4/01 GEEN VERGADERING
Zaterdag 11/01 suikersneeuwmannen-vergadering
Zaterdag 18/01 hopelijk-sneeuwt-het-vergadering
Zaterdag 25/01 ik-ben-school-nu-al-beu vergadering
Zaterdag 01/02 jeeeeeeej-de-examens-van-de-leiding-zijn-gedaan-vergadering
Zaterdag 08/02 levensweg-valentijn-edition

Guten Tag Freunde
2019 is voorbij en we beginnen alweer een nieuw jaar,d aarom hebben wij
als giverleiding ons nieuwjaarsbriefje klaar. Eerst kijken we terug op vorig
jaar, oh wat was het wonderbaar. We hadden een spetterende doop, dat
was superdope. Ook hadden we leefweek en aten we superlekkere cake.
Gevolgd door Erika tocht en dat was ons jaar kort door de bocht.
Voor het komende jaar hebben wij natuurlijk onze wensen klaar. We
wensen iedereen goede punten en wij zorgen mogelijk voor een hoop
stunten (op de scouts). Ook wensen wij veel beterschap aan zij die na de
avondvergadering in het ziekenhuis belandden, onder andere door iemands
zijn tanden.
Oké gedaan met rijmen want ik vind geen rijmwoorden meer. Wij gaan er in
dit nieuwe jaar een lap oep gieven, hopelijk lappen jullie mee. In januari
zijn het voor de unief examens dus wensen we onze generaal ook veel
succes
Met een lieve zoen van je kapoen(en)
Expie, Vic, Pieter

11 januari (14-17h): Dag-goede-voornemens-vergadering
18 januari (14-17h): Waarom heeft onze leiding geen examens-vergadering
25 januari (14-17h): Wij willen ook jin als leiding-vergadering
1 februari (14-17h): Amai-dees-jaar-is-nog-langer-dan-normaal-vergadering
8 februari (14-17h): De-grote-spinnenspel-vergadering

Beste Jin
Aan ieder jaar komt een eind en zo ook aan 2019. Laten we in 2020 alle gekuste grieten
vergeten. Voor de rest: iedereen een gelukkig Niefjoar.
Nu er al een klein idee is over het kamp, kunnen we hier al over beginnen dromen. Dat het
hopelijk een episch/tof/super tof/fantastisch/onvergetelijk/of zo kamp wordt. En misschien
toch een rap-nummer maken? Wie weet? Misschien kunnen we plots zeer random Get
Ready afspelen. Of een ander sfeervolle groep? Daar valt nog over te twijfelen. Toch? Ja, dit
is een verzoek :”)
We zullen zeker in 2020 de stap naar wettelijke volwassenheid moeten nemen. En zullen dus
ook legaal 10%+ dranken mogen drinken.
Laten we Januari maar beginnen met onze stages. En merken hoe leuk het is om nog Jin te
zijn. Of om al uit te kijken naar het leven van de leiding. We zullen in ieder geval ons best
doen om deze toch nog redelijk grote verantwoordelijkheid op ons te nemen.
Whoooow, wat is het moeilijk om deftig opgebouwde Nederlandse zinnen te maken. Maar
hoop dat dit voldoende is?
Heel flink gedaan Maik! Merci en tot volgend jaar!!!!!!
Za. 4 Januari

FOK-leiding-ofnieeee-vergadering

(Jinstage)

Za.11 Januari

Het valt eigenlijk toch wel goed mee-vergadering

(Jinstage)

Za. 18 Januari

Aah bij de die vandaag?-vergadering

(Jinstage)

Za. 25 Januari

Nog 1X-vergadering

(Jinstage)

Za. 1 Februari

Een stengel in mijn gat iel-vergadering

Za. 8 Februari

Oef toch kunnen blokkeren, nu zelfs via smartschool?vergadering

Za. 15 Februari

Gaan we nu vegen, of niieeeee?-vergadering

4 januari (14-17h): tijd voor goede voornemens-vergadering
11 januari (14-17h): drie koningen-vergadering
18 januari (14-17h): Waar blijft onze leiding?-vergadering
25 januari (14-17h): Politie vs boeven – vergadering (Verkleed je in
een politieagent of een boef)
1 februari (14-17h): YEEEEEEEY de leiding is terug!!! Of toch
niet…?-vergadering
8 februari (14-17h): ???????????????? - vergadering

Zaterdag 4/01 : Potver-onze-leiding-is-gepikt-vergadering
Zaterdag 11/01 De-BOP-IT-Vergadering
Zaterdag 18/01 de-fantastische-jongenswordenmeisjes-enmeisjeswordenjongens-vergadering (verkleden!)
Zaterdag 25/01 De-Mowgli-doet-zijn-goesting-vergadering

Zaterdag 4/01 GEEN VERGADERING
Zaterdag 11/01 suikersneeuwmannen-vergadering
Zaterdag 18/01 hopelijk-sneeuwt-het-vergadering
Zaterdag 25/01 ik-ben-school-nu-al-beu vergadering
Zaterdag 01/02 jeeeeeeej-de-examens-van-de-leiding-zijngedaan-vergadering
Zaterdag 08/02 levensweg-valentijn-edition

11 januari (14-17h): Dag-goede-voornemensvergadering
18 januari (14-17h): Waarom heeft onze leiding
geen examens-vergadering
25 januari (14-17h): Wij willen ook jin als
leiding-vergadering
1 februari (14-17h): Amai-dees-jaar-is-noglanger-dan-normaal-vergadering
8 februari (14-17h): De-grote-spinnenspelvergadering

Za. 4 Januari

FOK-leiding-ofnieeee-vergadering

(Jinstage)

Za.11 Januari

Het valt eigenlijk toch wel goed mee-vergadering (Jinstage)

Za. 18 Januari

Aah bij de die vandaag?-vergadering

(Jinstage)

Za. 25 Januari

Nog 1X-vergadering

(Jinstage)

Za. 1 Februari

Een stengel in mijn gat iel-vergadering

Za. 8 Februari

Oef toch kunnen blokkeren, nu zelfs via
smartschool?-vergadering

Za. 15 Februari

Gaan we nu vegen, of niieeeee?-vergadering

