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Ben

Roland

27/03/2013

Kapoenen

Dalia
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19/03/2011

Kapoenen

Felien
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9/03/2013

Kapoenen

Helena
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10/03/2010

Kapoenen
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Kapoenen
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Lijnen

29/03/2009
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31/03/2010
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Jules
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18/03/2010

Welpen
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20/03/2009

Welpen

Emeline

De Spa

25/03/2008

Jonggivers

Fien

Vanherck

18/03/2008

Jonggivers

Marie

Van Marsenille

10/03/2007

Jonggivers

Saar

Tourwé

7/03/2008

Jonggivers

Mats

Parreyn

30/03/2006

Jonggivers

Olivia

Vanheusden

15/03/2005

Givers

Tuur

Parreyn

17/03/2003

Jin

Ferre

Deleu

28/03/2002

Jin

Ward

Reniers

27/03/1997

Leiding

Hoi liefste Bergrakkers,

De lentemaand maart staat voor de deur, als dat geen goed nieuws is!
Leg de handschoenen, mutsen, dikke jassen en verkleedkleren terug in de kast en haal je shorten,
slippers en bikini’s maar boven. De zon zal schijnen en de leiding ook!

Maart neemt ook een van de belangrijkste mededeling van het jaar met zich mee: WE GAAN
VOOR DE EERSTE KEER OP GROEPSKAMP!!! Dat wil dus zeggen dat heel de scouts van de
Kapoenen tot de Givers en zelfs een bezoekje van de Jin dit jaar een feit is. We willen jullie
absoluut geruststellen en dat doen we met een infomoment op het Rakkersveld op 14 maart na
de scouts. Meer info kan je in het volgend stukje lezen!
 Vrijdag 6 maart – 8 maart Giverweekend
 14 maart infoavond over het groepskamp van 2020 na de scouts (17:15 beginnen we op
het Rakkersveld)
 Zaterdag 21 maart GEEN omdat de leiding op weekend gaat
 Vrijdag 27 maart – 29 maart Kapoenen – en Welpenweekend
Groetjes,
Charlotte en Manon

HELLOWKIDOWKI liefste Kapoentjes!!!
Wat was februari toch weer een TOP maand! Al jullie leiding was eindelijk weer
van de partij JOEPIE!!! Jullie hebben jullie buikjes kunnen vullen op onze
superlekkere restaurant dagen!

En niet te vergeten: we zijn gaan plonzen in het zwembad!
Hopelijk zijn jullie goed uitgerust na een weekje krokusvakantie om terug in
een nieuwe scoutsmaand te vliegen! Want ook in maart gaan we super
duper leuke dingen doen! Eerst en vooral: we gaan op weekend!!!!

Joepie Joepie jeej!!!!! Het wordt super tof!
Wat jullie moeten meenemen staat hieronder ↓↓↓
We gaan natuurlijk ook nog spelletjes spelen samen en onvergetelijke
momenten beleven.
We hopen dat we jullie allemaal veel mogen zien in MAART!!!!
Hele dikke kussen XXXXX

Nala, Kerrie, Zazoe & Tita
7 maart

14:00-17:00

Huppeldepup-vergadering

14 maart

14:00- 17:00

Nog een weekje en het is lente-vergadering

21 maart

14:00- 17:00

27-28-29 maart

weekend

Geen vergadering -> de leiding gaat zelf op
weekend
WEEKEND!

4 april

14:00- 17:00

Wij gaan op zoek naar de zon-vergadering

Ik ga op kapoenenweekend en ik neem mee:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Perfect uniform (das en t-shirt)
T-shirts
Broeken
Warme truien
Onderbroeken (reserve!)
Kousen (reserve!)
Regenjas
Warme schoenen
Pyjama
Tandenborstel en tandpasta
Je favoriete knuffel
Slaapzak en kussen
Matras/ veldbed
Wat je mama of papa denkt dat je nog nodig hebt ☺
Je goed humeur en GROOTSTE glimlach

Belangrijk 1: enkel kindjes die ingeschreven zijn voor het hele jaar mogen
mee op weekend, kwestie van verzekering ;)
Belangrijk 2: medicatie geef je op voorhand af aan de leiding, schrijf er ook
duidelijk op wanneer de medicatie moet toegediend worden
Indien er nog vragen zijn twijfel dan zeker niet om de kapoenenleiding te
contacteren!
PS: Het weekend kost 20 euro per kind
PPS: Weekend locatie wordt vrijdag bij het vertrek bekend gemaakt, het
is ongeveer 35 minuutjes rijden ;))
PPPS: De deadline om in te schrijven is zondag 22 maart!

Hier zijn we weer! De maand februari zit er ook weer op, maar wat een maand was het weer! We
gingen samen op safari in Afrika en gingen met de boot van apeneiland naar vleermuizeneiland,
trotseerden vulkanen en konden bewijzen dat we echte avonturiers zijn! Good job!
Maar dat was nog niet alles! We hebben ook nog eens onze mooiste en coolste verkleedkleren
bovengehaald, want het was

carnaval!!!!

De welpen zijn de snelsten van allemaal! Dat hebben we wel gezien tijdens de carnavalsstoet,
zoveeeeeeeel snoep kunnen vangen!!! Hadden jullie dan niet heel veel buikpijn van al dat
gesnoep???
En last but not least, hebben we de maand afgesloten met een leuke namiddag zwemmen.
Maar goed, februari is nu voorbij, tijd voor een nieuwe maand vol leuke spelletjes en goed
gezelschap! Wat staat ons deze maand nog allemaal te wachten?
Wij gaan op

En dit samen met de kapoenen! Olééééé! Zoals jullie misschien al

gelezen heb in de mail, gaan we jammer genoeg toch niet het weekend van 6-8 maart
Toen
hadden ze jammer genoeg geen plaats meer voor ons. Maar niet getreurd, we moeten gewoon
nog eventjes wat langer geduld hebben, want we gaan 27-29 maart allemaal samen op weekend!
Jippiiiieeeeee! Hebben jullie er ook al zoveel zin in als de leiding?
Schrijf jullie zo snel mogelijk in voor ons meeeeega toffe en epische weekend via het
inschrijfsstrookje hier beneden, want dit wil je zeker niet missen!
Het weekend kost 20 euro en er zal ook een kei leuk thema zijn, maar dat is voorlopig nog een
verrassing. Hierover krijgen jullie snel meer info via mail
Hopelijk gaan jullie allemaal mee!
Oké, nu hebben we wel genoeg geschreven.
Heeeeeeel veel
van jullie welpenleiding! Wij hebben alvast suuuuuuuuuper
veel zin in deze nieuwe maand vol plezier, samen met jullie!!!!!
22 FEBRUARI 2020 (14h-17h)
29 FEBRUARI 2020 (14h-17h)

CARNAVAL-vergadering (KOM VERKLEED IN IETS WAT JE ALTIJD AL HAD
WILLEN ZIJN!!!)
WOW-2020-IS-EEN-SCHRIKKELJAAR-?!?!-en-net-vandaag-is-het-deschrikkeldag-en-dat-moeten-we-vieren-in-het-zwembad-vergadering (neem
allemaal 3EUR mee want we gaan zwemmen in het zwembad van Tienen!!)

14 MAART 2020 (14h-17h)

Na-regen-komt-zonneschijn-vergadering
Waar-is-da-feestje,-hier-is-da-feestje-vergadering

21 MAART 2020
27-29 MAART 2020

GEEN vergadering. De leiding is zelf op weekend.
WELPEN – en KAPOENENWEEKEND. Meer info volgt.

4 APRIL 2020 (14h-17h)
11 APRIL (14h-17h)

Wie-kan-het-beste-grapjes-uithalen-op-de-verlate-1-april-vergadering
Het-is-stil-aan-de-overkant-vergadering

7 MAART 2020 (14h-17h)

Halloooow beste jongverkenners en jonggidsen,
Wat een geweldige maand was februari. Eerst hebben we heel
goed gegeten op de restodagen (en goed afgewassen, bedankt
aan de afwascrew ☺), daarna hebben we een leuke stadspel
gespeeld waar we zeker het volk overtuigde dat we de leukste
partijen waren. Gr8 job boys & girls! maar genoeg over het
verleden want the past is past. Deze keer gaan we een iets
warmere maand hebben want het is maart en dat betekent dat het lente gaat zijn,
Wooeepiee! Dit betekent ook dat de paasvakantie in zicht aan het komen is, en wie
paasvakantie zegt zegt trainingsweekend!!! Wij kijken er alvast heel erg naar uit.
Inschrijven kunnen jullie doen door het inschrijvingsstrookje aan de leiding af te
geven.

Peace out,
De leiding

Zaterdag 7/03

Wereldrecord-verbreken-vergadering

Zaterdag 14/03
Zaterdag 21/03

Taajne-tientelende-stad-vergadering
Geen Vergadering

Zaterdag 28/03

Wat-deed-de-leiding-voor-tiktokvegadering
Geen vergadering

Zaterdag 4/04
Dinsdag 7/04 – Vrijdag 10/04

Trainingsweek

Meeneemlijstje:
Kledij:
perfect uniform met das en alle kentekens
ondergoed: voor elke dag + reserve
kousen: voor elke dag + reserve
lange broeken + misschien shorts
voldoende T-shirts
dikke pulls: het kan 's avonds serieus afkoelen
kledij die tegen een fikse regenbui kan
stevige schoenen
Slaapgerief:
slaapzak
kussen
matje of luchtmatras (GEEN veldbed)
Eventueel een extra deken
Wasgerief:
handdoeken + washandjes
biologisch afbreekbare zeep/shampoo
tandenborstel en tandpasta
linnen zak voor vuile was

Heyheyhalloyowhowestmennekes

Februari, dekortstemaandvanhetjaarmaartochietsjelangerdananderswanthetiseenschrikkeljaar,
vloog voorbij.
De maand begon met een zeker spel dat over die grote spinnen ging en nog geen week later aten we
ons ziek aan chocolade (hartvormige chocolade, wie verzint dat??).
Niet veel later vraten we ons door enkele porties frieten terwijl we zwommen door de afwas.
En alsof dat niet genoeg was kroonden we ons prinsen (en prinsessen) van karnaval. (Sorry
feestorganisatie, die praalwagen brengen we niet terug!).
Maar wie boeit het wat er al voorbij is? Het is de toekomst dat geldt!
We vliegen er vollenbak ik met een spectaculair, over the top, grandioos, megalodonisch,
baanbrekend, revolutionair, machtig WEEKEND. (enkel geldig op 6-7-8 maart).
Met de lente in zicht staan er weer heuse competities, concours, duels, koersen, krachtmetingen,
matchen, ontmoetingen, partijen, potjes, prijskampen, races, spellen, spelletjes, sportwedstrijden,
strijden, toernooien, treffen, wedijvers, wedkampen, wedlopen gepland.
See you then,
Exya, Petra en Victoria

6-7-8 maart

Weekend, Jullie worden om 19u verwacht op
het Rakkersveld. Meer info op volgende
pagina.

14 maart

Het jaar gaat veel te snel-vergadering

21 maart
28 maart

GEEN vergadering, de leiding vertrekt
zelf op weekend
Maart is al voorbij ofwa-vergadering

4 april

Ist al pasen?-vergadering

11 april

Valstrikken spannen voor hazen en
klokken-vergadering

weekend weekend weekend weekend weekend weekend weekend weekend
Wanneer?
Vrijdag 6 maart – Zondag 8 maart
Waar?
Op een zeer geheimzinnige plaats
Details?
Afspraak vrijdag 6 maart om 19u op het Rakkersveld. Ophalen kan zondag vanaf 11u op de
plaats delict. (afstand is minder dan 5 minuten)
Prijs?
Voor 35 euro en een ingevuld inschrijvingsstrookje kan je gewoon lekker mee! (er is hiervoor al een
mail eerder verstuurd, indien u deze mail niet ontvangen heeft gelieve ons dit te laten weten)
Wat meenemen?
slaapzak
Matje
kussen
kousen
onderbroeken
t-shirt
broeken
pullen
jas
schoenen
tandenborstel + pasta
washandje
Wat niet? Gsm, snoepjes, hard drugs, soft drugs, de Codex Gigas, jullie weten zelf

Jawel
Ondanks dat Cabrio wielen heeft, 4, zoals de meeste het zich voorstellen, zweeft hij. Cabrio is
voornamelijk paars met vintage groen, de raampjes zijn naar beneden, de hondenelleboog, gekleed in
een assorti trui, hangt buiten. Ruimtegesteente zoeft voorbij, achternagezeten door sterren die, door
hun onvoorstelbaar grote afstand tot ons, enkel kunnen dromen van een inhaalmoment. De met
Chloroform verdoofde man ontwaakt in een oncomfortabele houding die doet denken aan een
vliegreis, en knijpt zichzelf in de arm na het zien van de Labrador achter het stuur van Cabrio, zwevend
in de oneindigheid van het universum. ‘’Cabrio??’’ kreunt de man. ‘’Stefaan??’’ ronkt de uitlaat van
Cabrio na het horen van de stem die enorm veel nostalgie met zich mee brengt. Doordat de man naast
hem 2 uur eerder wakker werd van de Chloroform roes dan dat de louche dealer achter het College
hem had beweerd, begint LabriBoy intens te ruiven. Stefaan niest van al het rond dwarrelende,
geruifde haar dat is losgekomen doordat hij de handrem aantrok, zoals zijn broeksriem na het bezoek
van de fiscus, waardoor LabriBoy oog in oog kwam te staan met de vooruit, er uiteraard met volle
glorie van verloren heeft en nu vertrokken is op een zeer eenzame reis aan constante snelheid door
de ruimte, naakt. Cabrio en Stefaan hebben veel bij te kletsen.
Groeten van Toon en Rik, vanuit deze dikke boit

29 februari: schrikkel-vergadering (met gast, en nee, niet omar)
7 maart: koffie-worteltaart-scharen-onlineshoppen-meiden eeeuh vergadering
14 maart: info-vergadering. Jullie ouders zijn welkom voor een eerste infosessie over het jinkamp. Ze
zijn welkom vanaf 17.30
21 maart: geen vergadering meiden, welle zijn dan zelf op weekend
28 maart: er-is-mss-iemand-jarig-geweest-vergadering
3 4 5 april: idd, weekend. Vrijdag 19u00 vertrekken we op het RV. Zondag om 11u eindigen we op de
weekendplaats. Speciale ingrediënten voor jullie valies krijgen jullie nog wel te horen
het
weekend zal 20 euries kosten, een strookje kan je onderaan vinden.

7 maart
14:00-17:00
14 maart
14:00- 17:00
21 maart
14:00- 17:00
27-28-29 maart
weekend
4 april
14:00- 17:00

22 FEBRUARI 2020 (14h-17h)
29 FEBRUARI 2020 (14h-17h)

7 MAART 2020 (14h-17h)
14 MAART 2020 (14h-17h)
21 MAART 2020
27-29 MAART 2020
4 APRIL 2020 (14h-17h)
11 APRIL (14h-17h)

Huppeldepup-vergadering
Nog een weekje en het is lente-vergadering
Geen vergadering -> de leiding gaat zelf op
weekend
WEEKEND!
Wij gaan op zoek naar de zon-vergadering

CARNAVAL-vergadering (KOM VERKLEED IN IETS
WAT JE ALTIJD AL HAD WILLEN ZIJN!!!)
WOW-2020-IS-EEN-SCHRIKKELJAAR-?!?!-en-netvandaag-is-het-de-schrikkeldag-en-dat-moeten-wevieren-in-het-zwembad-vergadering (neem
allemaal 3EUR mee want we gaan zwemmen in
het zwembad van Tienen!!)

Na-regen-komt-zonneschijn-vergadering
Waar-is-da-feestje,-hier-is-da-feestjevergadering
GEEN vergadering. De leiding is zelf op weekend.
WELPEN – en KAPOENENWEEKEND. Meer info
volgt.
Wie-kan-het-beste-grapjes-uithalen-op-de-verlate1-april-vergadering
Het-is-stil-aan-de-overkant-vergadering

Zaterdag 7/03

Wereldrecord-verbreken-vergadering

Zaterdag 14/03
Zaterdag 21/03

Taajne-tientelende-stad-vergadering
Rock-n-Roll-vergadering

Zaterdag 28/03

Wat-deed-de-leiding-voor-tiktokvegadering
Geen vergadering

Zaterdag 4/04
Dinsdag 7/04 – Vrijdag 10/04

Trainingsweek

6-7-8 maart

Weekend, Jullie worden om
19u verwacht op het
Rakkersveld. Meer info op
volgende pagina.

14 maart

Het jaar gaat veel te snelvergadering
GEEN vergadering, de
leiding vertrekt zelf op
weekend
Maart is al voorbij ofwavergadering
Ist al pasen?-vergadering

21 maart
28 maart
4 april
11 april

Valstrikken spannen voor
hazen en klokkenvergadering

29 februari: schrikkel-vergadering (met gast, en nee, niet omar)
7 maart: koffie-worteltaart-scharen-onlineshoppen-meiden
eeeuh vergadering
14 maart: info-vergadering. Jullie ouders zijn welkom voor een
eerste infosessie over het jinkamp. Ze zijn welkom vanaf 17.30
21 maart: geen vergadering meiden, welle zijn dan zelf op
weekend
28 maart: er-is-mss-iemand-jarig-geweest-vergadering
3 4 5 april: idd, weekend. Vrijdag 19u00 vertrekken we op het
RV. Zondag om 11u eindigen we op de weekendplaats. Speciale
ingrediënten voor jullie valies krijgen jullie nog wel te horen
het weekend zal 20 euries kosten, een strookje kan je onderaan
vinden.

Ik, ondergetekende …………………………………………………………………………….
Geef aan mijn kind(eren)
…………………………
…………………………
………………………… om mee op kapoenenweekend te gaan van 27-29 maart en betaal hierbij:
Kapoenen:……………. X 20 euro
Totaal:…………… euro
Datum:…………………….
Handtekening:………………………….

Ik, ondergetekende …………………………………………………………………………….
Geef aan mijn kind(eren)
…………………………
…………………………
………………………… om mee op welpenweekend te gaan van 27- 29 maart en betaal hierbij:
Welpen:……………. X 20 euro
Totaal:…………… euro
Datum:…………………….
Handtekening:………………………….

Ik, ondergetekende …………………………………………………………………………….
Geef aan mijn kind(eren)
…………………………
…………………………
………………………… om mee op trainingskamp te gaan van 07 april tot 10 april en betaal
hierbij:
Jonggivers:……………. X 50 euro
Totaal:…………… euro
Datum:…………………….
Handtekening:………………………….

Ik, ondergetekende …………………………………………………………………………….
Geef aan mijn kind(eren)
…………………………
…………………………
………………………… om mee op giverweekend te gaan van 6-8maart en betaal hierbij:
Givers:……………. X 35 euro
Totaal:…………… euro
Datum:…………………….
Handtekening:………………………….

Inschrijvingsstrookje Jinweekend
Ik,……………………………………………………………….. ouder van ……………………………………………….…………. Geef mijn
flinke Jinner toestemming deel te nemen aan het weekend van 3-4-5 april en betaal hiervoor 20 euro.
Datum:
Handtekening:

