DECEMBER

December
Dorian de Spa

13/12/2015

KAPOENEN

Jean Loiseau

26/12/2013

KAPOENEN

Olivia Doyen

28/12/2014

KAPOENEN

Heleen Borgers

08/12/2011

WELPEN

Astrid Wouters

13/12/2011

WELPEN

Wout Scheepmans

06/12/2010

JONGGIVERS

Roos Verbeken

16/12/2010

JONGGIVERS

Lola Sinap

19/12/2010

JONGGIVERS

Storm Vangoidsenhoven

24/12/2010

JONGGIVERS

Vince Dossche

26/12/2008

JONGGIVERS

Eva Keppens

20/12/2007

GIVERS

Nora Gebruers

23/12/2004

JIN

Jarne Reniers

25/12/2004

JIN

Jeroen Dops

27/12/2004

JIN

Fien Deprez

13/12/2001

LEIDING

Beste Bergrakkertjes
Het is weer zover, het is weer december!!! De maand van pakjes en van (hopelijk!!) sneeuw!
De leiding heeft er natuurlijk weer superveel zin in om er een onvergetelijke maand van te
maken. Zoals altijd doen we dat dan ook met allerlei speciale vergaderingen.


Voor de oudere takken zijn er jammer genoeg ook examens. Daarom starten
de avondvergaderingen zodat ze overdag allemaal superhard kunnen
studeren!



Zaterdag 4 december komt de Sint voor de kapoenen en welpen! Iedereen is
natuurlijk weer superflink geweest dus we verwachten veel chocolade! De
grote takken gaan vrijdagavond 3 december discoschaatsen, dus haal die
disco-outfits al maar boven!



Zaterdag 18 december hebben we allemaal samen ’s avonds vergadering en
vieren we Kerstmis! Breng dus zeker een cadeautje ter waarde van 5 euro
mee!



Zaterdag 25 december en zaterdag 1 januari is het GEEN vergadering omdat
we dan allemaal gezellig bij de familie zijn aan het vieren



En daarna is het alweer 2022, een nieuw jaar met veel lieve wensen van ons
naar jullie!

Kijk zeker het rakkersblad van de groepen na zodat je zeker ook niets mist! Zorg ook voor
lekker warme kleren want het kan heel koud worden en we willen natuurlijk geen zieken!
Ook zouden we alle deelnemers aan de quiz graag willen bedanken! En natuurlijk iedereen
die aanwezig was op Christuskoning en op al de andere vergaderingen.
Jammer genoeg is corona nog steeds in het land dus als je ziek bent blijf je thuis. Momenteel
zijn er nog geen nieuwe regels maar zodra er iets verandert laten we het zo snel mogelijk
weten!
Ten slotte willen we nog even meedelen dat de inschrijvingen voor buitenlands kamp van
start gaan op 28 november om zo iedereen de kans te geven om in schijven/één deel te
betalen en misverstanden te vermijden.
Beste wensen voor iedereen, vrolijke feesten en tot volgend jaar!
De groepsploeg

Dag liefste kapoentjes, we hebben er weer een GEWELDIG
november achter de rug! Met onder andere een GiGa MeGa
EpIscH “Cowboys Aliëns en Indianen” weekend en een hele
mooie (en smakelijke mmm) afsluiter op Christus Koning.

Maaaaaaar nu is het tijd voor de maand D E C E M B E R !!!! =) =) =)
Jullie weten wel wat dat betekent: Een hele maand feest!! December is de maand van
Kerstmis en niet te vergeten Nieuwjaar… en heel mss ook wel een bezoekje van de
Sint en zijn pietennnn! Dit in combinatie met vele leuken spelletjes en jullie favo
leiding is een recept voor een perfecte december maand!

Wij hebben er alvast
ont-zettend veel zin in!
Twijfel dus niet en kom zeker
naar elke vergadering deze
maand!!
Veel liefs, LILO, KORA,
ZAZOU, APODEMUS, NALA,
BOLLIE
-PLANNING DECEMBER –
**** 4 december: De Grote Sinterklaas Vergadering! ****
**** 11 december: Bieba-Boeba-Beestig plezier vergadering ****
**** 18 december: KRI KRA KERSTMIS VERGADERING!!! (neem een
cadeautje mee voor je mede-kapoen van 5euro, voor meisje/jongen) + vergeet je zeker niet
feestelijk te verkleden! ****
**** 25 december: geen vergadering  MAAR lekker Kerstmis vieren met je familie ****
**** 1 januari: geen vergadering     Wel lekker Nieuwjaar kaartjes voorlezen ****
**** 8 januari: DRIE KONINGEN, DRIE KONINGEN, GEEF MIJ EEN NIEUWE HOED-vergadering ***
**** 15 januari: De leiding-moet-kei-hard-studeren vergadering ****

Dag welpiessss
De nachtjes worden l a n g e r en de dagjes worden kouder. November was al megakoud maar
ook megaleuk! We speelden de tofste spelletjes en op weekend werden jullie opgeleid tot echte
welpen en welpinnen. Jullie verdienden daar jullie coole sterren en beloftetekens (niet getreurd, de
sterren zijn in aantocht :)) ) ENNN jullie ontdekten in welke patrouilles jullie het jaar zullen
doorbrengen.

Maar nu genoeg over november, get ready for

!!!!

De maand van sneeuw en sneeuwmannen,
De maand van familie en cadeautjes,
De maand van kerstfilms met warme chocomelk,

Maar vooral da maand waarin we veel
De sint en zijn pieten

mogen verwelkomen op het rakkersveld
en de kerstmannen en zijn elfjes

Jammer maar helaas betekent december ook heel veel studeren voor jullie leiding ☹☹ Daarom
zullen we er niet altijd allemaal kunnen bij zijn, maar geen zorgen!!!! De jin van dit jaar zal jullie
vervangleiding zijn joehoe!

Spannenddddddd
Heeeeeeeeeeeeeeeeel veeeeeeeeeeeeeeeel groetjes van Akela, Bagheera, Oe, Mor, Raksha en Baloe

27 november
4 december
11 december
18 december
(18u30-21u30)

Wachten-op-de-goedheilig-man-vergadering
SINT-vergadering!! Verwacht hoog bezoekkkk
Lach-je-rijk-vergadering
Kom-verkleed!-als-kerstmannen-of-(kerst)elfjes-of-rendieren-vergadering
Dit is een avondvergadering/kerstfeestje: Neem allemaal een 5euro-cadeautje
mee! Geschikt voor jongens en meisjes! Geen strips!
GEEN SCOUTSVERGADERINGEN OP KERSTMIS EN NIEUWJAAR

Alaaf prematuur-volwassenen,
Omdat de examens eraan komen en jullie in deze tijden al genoeg overladen worden met cursussen,

samenvattingen, wiskundige formules, schema’s, grafieken, woordenlijsten enz., vat ik de maand
november kort samen zodat er slechts een minimaal deel van jullie hersencapaciteit gebruikt moet
worden:
November was:
Klimaattop = Blablabla
Wapenstilstand = geen school = nice!
Nog wat bekomen van leefweek = revaliderende Igor
6/11 = Alle takken zijn weg dus 9/11 is leuk
Givers die meedoen aan de Bergrakkers Quiz = Niet veel punten, wel veel sfeer
Christus Koning = verkopen, koud, pannenkoeken, misviering, Marie praat over chakra’s

December zal zijn:
Examens = uitkijken naar de avondvergaderingen
Discoschaatsen = beetje schaatsen in disco-outfit, beetje dansen op de schaatsbaan, beetje lachen met
marginalen
Sinterklaas = snoep en chocolade voor jullie
Winter = altijd veel sneeuw verwachten maar ontdooide pap op straat krijgen
Kerstvergadering = kei toffe cadeautjes van 5 eurowsss en een magisch dansoptreden van Janne en
Vic
Kerstvakantie = eindelijk rust voor jullie, leren voor ons... (fluostiften doneren mag)
Jullie lezen het, december wordt een drukke maand, gelukkig kunnen jullie altijd even komen
ontspannen op de scouts!

En nu enkele wijze woorden van ervaren studenten:
- LEREN KINDEREN!
- GO TO SCHOOL EN DON’T DO DRUGS!
- EET UW FOKKING PATATJES FLINK OP!
- FALEN MAG, OPGEVEN NOOIT!
Tot de volgende!
Laïs, Vic, Janne, Jordy

- 27/11 (18u30-21u30): Wie-wordt-de-M/V/X-van-Wendy-VERGADERING
- Vrijdag 03/12 Discoschaatsen: Afspraak om 18h30 stipt aan het station van Tienen.

Ouders worden verwacht om 21h45 aan de schaatsbaan in Haasrode.
Vergeet geen 10 euro en je warme disco-outfit!
- 11/12 (18u30-21u30): Sandra-leg-jij-dat-dossier-op-mijn-bureau-,-ik-heb-dat-straks-nodig-voor-dievergadering-VERGADERING (neem allemaal een document van’t school mee)
- 18/12 (18u30-21u30): De-ultieme-KERSTVERGADERING=cadeautje van 5 euro meenemen
- 25/12 en 01/01: geen vergadering  wij zien jullie graag terug op 8 januari!

JIN
Liefste spijsratjes
December, de maand van de sint, de maand van de kerst.
Aangezien de aarde aan het afkoelen is en er steeds maar meer ijsberen geboren worden.
Verwachten wij een strenge winter. December is ook de maand van de examens, daarom
gaan we ook weer avondvergaderingen doen zodat als jullie buizen, het niet de schuld van
de scouts is. Dus gelieve de zaterdag NIET van 14-17u naar het rakkersveld te komen. Als
je dit wel doet mag je mee met de kapoentjes spelen.
De maand december staat natuurlijk ook voor mega ultra coole vergaderingen. Waaronder
het disco schaatsen!!! Waarbij we dit jaar het spel, om ter meest mensen onderuithalen
spelen. Voor de mensen met scheve poten is er natuurlijk ook een ijsbeertje/pinguïn die je
helpt overeind te blijven. Daarnaast is er natuurlijk ook het epische kerstfeestje!!! De
eerste die een strip durft meenemen moet de maan door de bomen doen schijnen in Tienen
stad!
Laten we 2021 afsluiten met een banger ja.

Grtjs
Julie en Louis
3 december:
discoschaatsen

18u30 tot 21u45
De beste imitatie van de spijsrat zal mee de formatie mogen fluiten op het ijs!
WE SPREKEN OM 18u30 AF AAN HET STATION IN TIENEN.
OM 21u45 WORDEN JULLIE OPGEHAALD DOOR JULLIE OUDERS AAN DE
SCHAATSBAAN!!!

11 december:
Cool

18u30 tot 21u30
MEGA EPISCH STADSPEL WHOOOOO
Cadeaus van plus minus 5 euro

18 december:
GEEN STRIP
ALS CADEAU
VERGADERING
25 december:
“A Christmas
Carol”vergadering

GEEN VERGADERING

1 januari

GEEN VERGADERING

8 januari

JINSTAGESSSSSSSSSS MEER INFO LATER

-PLANNING DECEMBER –
**** 4 december: De Grote Sinterklaas Vergadering! ****
**** 11 december: Bieba-Boeba-Beestig plezier vergadering ****
**** 18 december: KRI KRA KERSTMIS VERGADERING!!! (neem een
cadeautje mee voor je mede-kapoen van 5euro, voor meisje/jongen) + vergeet je zeker niet feestelijk
te verkleden! ****
**** 25 december: geen vergadering  MAAR lekker Kerstmis vieren met je familie ****
**** 1 januari: geen vergadering     Wel lekker Nieuwjaar kaartjes voorlezen ****
**** 8 januari: DRIE KONINGEN, DRIE KONINGEN, GEEF MIJ EEN NIEUWE HOED-vergadering ***
**** 15 januari: De leiding-moet-kei-hard-studeren vergadering ****

27 november
4 december
11 december
18 december
(18u30-21u30)

Wachten-op-de-goedheilig-man-vergadering
SINT-vergadering!! Verwacht hoog bezoekkkk
Lach-je-rijk-vergadering
Kom-verkleed!-als-kerstmannen-of-(kerst)elfjes-of-rendieren-vergadering
Dit is een avondvergadering/kerstfeestje: Neem allemaal een 5euro-cadeautje
mee! Geschikt voor jongens en meisjes! Geen strips!
GEEN SCOUTSVERGADERINGEN OP KERSTMIS EN NIEUWJAAR

Vrijdag 3 december
18u30 – 21u45

Discoschaatsen!!!! (afspreken aan station met 10 euro en warme discokleren –
ophalen aan schaatsbaan)

Zaterdag 11 december
18u30 – 21u30
Zaterdag 18 december
18u30 – 21u30
25 december

Avondvergadering-vergadering

1 januari
8 januari

GEEN VERGADERING
2022 - vergadering

Kerstvergadering! (cadeautje meenemen twv 10 euro)
GEEN VERGADERING

- 27/12 (18u30-21u30): Wie-wordt-de-M/V/X-van-Wendy-VERGADERING
- Vrijdag 03/12 Discoschaatsen: Afspraak om 18h30 stipt aan het station van Tienen.
Ouders worden verwacht om 21h45 aan de schaatsbaan in Haasrode.
Vergeet geen 10 euro en je warme disco-outfit!

- 11/12 (18u30-21u30): Sandra-leg-jij-dat-dossier-op-mijn-bureau-,-ik-heb-dat-straks-nodig-voor-dievergadering-VERGADERING (neem allemaal een document van’t school mee)
- 18/12 (18u30-21u30): De-ultieme-KERSTVERGADERING=cadeautje van 5 euro meenemen
- 25/12 en 01/01: geen vergadering  wij zien jullie graag terug op 8 januari!

3 december:
discoschaatsen

18u30 tot 21u45
De beste imitatie van de spijsrat zal mee de formatie mogen fluiten op het ijs!
WE SPREKEN OM 18u30 AF AAN HET STATION IN TIENEN.
OM 21u45 WORDEN JULLIE OPGEHAALD DOOR JULLIE OUDERS AAN
DE SCHAATSBAAN!!!

11 december:
Cool
18 december:
GEEN STRIP
ALS CADEAU
VERGADERING
25 december:
“A Christmas
Carol”vergadering
1 januari

18u30 tot 21u30
MEGA EPISCH STADSPEL WHOOOOO
Cadeaus van plus minus 5 euro

8 januari

JINSTAGESSSSSSSSSS MEER INFO LATER

GEEN VERGADERING
GEEN VERGADERING

