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Januari 

LEN   RITZEN    03/01/2014   KAPOENEN 

PAULIEN  HERMAN   05/01/2014   KAPOENEN 

AARON  MASSART   10/01/2014   KAPOENEN 

AYCO   GEERAERTS   14/01/2014   KAPOENEN 

MATS   MOLS     18/01/2013    WELPEN  

ANAÏS   IKOMEZE INEZA   01/01/2009    JONGGIVERS  

JAKOB   RAYMAEKERS   07/01/2010    JONGGIVERS  

KAHIN   PLONSKA   10/01/2010   JONGGIVERS 

LIEKE   ELSEN    19/01/2008   JONGGIVERS 

JILL   DELATTIN   20/01/2008   JONGGIVERS  

WITSE   BAEKEN   20/01/2010   JONGGIVERS 

JOPPE   VAN LOOY   05/01/2007   GIVERS 

EMMA   SCHEEPMANS    08/01/2006    GIVERS  

JAKOB   GRAUMANS    27/01/2006    GIVERS  

ISAAC   DEPIJPERE    18/01/2005    JIN 

KORA       05/01/2004    KAPOENENLEIDING  

AKELA      21/01/2002    WELPENLEIDING  

 

 

  



Dag lieve bergrakkers, 

December is alweer voorbij, wat een heerlijke afsluiter van het mooie jaar 2021. 

De Sint is gekomen, de grote takken zijn gaan schaatsen en hadden in de avond 

een vergadering, er zijn cadeautjes uitgedeeld en Julia werd de nieuwe K3.   

Bij deze verwelkomen we samen het nieuwe jaar 2022. Dat hopelijk nog veel 

meer goeds voor ons in petto heeft.   

Wij wensen u dan ook met de hele leidinsgroep een spetterend nieuwjaar en dat 

al jullie wensen mogen uitkomen! 

Wij gaan er 2 weekjes tussenuit, kerst en nieuwjaar vieren, maar 8 januari zijn 

we er weer met een heleboel leuke activiteiten! 

Maar januari betekent ook blokken voor de leiding. Nu de examens van de grote 

takken er eindelijk opzitten en de rapporten zijn uitgedeeld, is het onze beurt. 

Een groot deel van de leiding zal dus niet aanwezig kunnen zijn.  

Gelukkig kunnen wij rekenen op de hulp van onze fantastische jinners en oud-

leiding. Zij komen ons deze maand uit de nood helpen zodat iedereen zich toch 

kan komen amuseren 😊. 

2022 betekent ook weer onze oooh zo befaamde restaurantdagen. Deze zullen 

doorgaan op 19 en 20 februari, dus schrijf deze data zeker al in jullie agenda. 

Hier volgt zeker nog meer info over!! 

Nog een heel belangrijk punt voor de ouders met kinderen bij de jonggivers of 

givers: 1 januari sluiten de inschrijvingen voor groot kamp. Heb je dit voor 1 

januari niet gedaan, dan kan jouw kind dus niet mee. Vergeet ook zeker de 

betaling niet in orde te brengen. 

Lieve groetjes en fijne feesten! 

De groepsploeg  

  



Dag allerliefste kapoentjes 

Wat is de maand december alweer giga-snel voorbij gevlogen! 

 We zochten mee naar het nieuwe K3’tje , kregen hoog bezoek van Sinterklaas ,                                                 

leerde de koning van de jungle kennen  en vierden samen kerst met allemaal leuke cadeautjes!  

Nu staat de maand januari voor de deur en dat betekent helaas examens  voor jullie liefste 

leiding… 

Maar niet getreurd!  Want jullie zullen niet alleen op het rakkersveld staan, er komen namelijk 

nieuwe leiders! 

Woehoeee super spannend!  Ook in januari staan er hele leuke dingen op de planning en als jullie 

 jullie beste speurneus  opzetten dan vinden jullie vast een paar hints! 

 

25 december (14h-17h) GEEN VERGADERING (lekker veel kroketten eten!) 

1 januari (14h-17h) GEEN VERGADERING (de leiding moet nieuwjaarsbrieven 

voorlezen) 

8 januari (14h-17h) Drie-koningen-geef-mij-ne-nieuwe-hoed-vergadering 

15 januari (14h-17h) Zijn-we-niet-allemaal-unicorns-en-dolfijnen-vergadering (trek je 

leukste dierenoutfit aan!) 

22 januari (14h-17h) Het-sneeuwt-vergadering 

29 januari (14h-17h) Wie-zien-we-vandaag-terug?-vergadering 

5 februari (14h-17h) Internationale-Nutelladag-vergadering 

12 februari (14h-17h) Wil-jij-mijn-liefje-zijn?-vergadering (liefdesbrieven zijn altijd 
welkom!) 

 

 

 

 



🎵 🎵 🎵 Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! 🎵🎵🎵 

Jaja, lieve welpjes, deze kerstliedjes hebben jullie zeker en vast al veel gezongen in de 
voorbije maand! Maar vergeet niet dat er in december meer is gebeurd dan alleen 
cadeautjes onder de kerstboom! 

Op de eerste vergadering van december kregen we bezoek van een speciale gast op samen 
met zijn zotte helpers: Sinterklaas en zijn Pieten! Gelukkig waren er geen stoute kindjes dit 

jaar, dus heeft de Sint niemand moeten meenemen in zijn zak! 😉 

Ook hebben we enorm goed snoep verkocht op de kerstmarkt! Onze kas is weer goed 

gevuld, dus dat belooft voor op kamp. 😊 

maar niets was zo leuk als de allerlaatste vergadering van 2021: de kerstvergadering! Samen 
met de kapoenen kerstspelletjes spelen, en daarna pakjes openmaken! 

Nu komt 2022 eraan!!! Een nieuw jaar vol (hopelijk) meer leuke activiteiten, (sowieso) meer 
leuke mopjes en zelfs een paar nieuwe gezichten... Want, in januari zullen we er soms niet 

allemaal bij kunnen zijn 🙁 Maar niet getreurd! In januari zal de jin hun best doen om jullie 
super leuke vergaderingen te bezorgen!! 

Dan resteert ons nog maar 1 ding: 
VROLIJK KERSTMIS EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR WELPERINOOOO’S 

Akela, Bagheera, Raksha, Baloe, Oe en Mor 

Zaterdag 25 december: GEEN VERGADERING  

Zaterdag 1 januari: GEEN VERGADERING  

Zaterdag 8 januari: Jinstages (14u-17u)  

Zaterdag 15 januari: Meer jinstages! (14u-17u)  

Zaterdag 22 januari: Nog meer jinstages!! (14u-17u)  

Zaterdag 29 januari: Raad eens? Nog een laatste keer jinstages!!! (14h-17h)  

Zaterdag 5 februari: DELEIDINGISEINDELIJKTERUUUG-vergadering (14h-17h) 

 

  



Liefste jonggivers, 

December komt op zijn einde en het nieuwe jaar staat voor de deur. Een allerlaatste kans dus om te 

genieten van de feestdagen en de vakantie. Jammer genoeg heeft jullie leiding wel blok en 

daardoor zal er dus vervangleiding komen. Niet getreurd na onze examens komen wij met 5 keer zo 

(vliegen) we samen met jullie alsnog het veel goesting terug en 

in.   

 

Inspiratie voor jullie nieuwjaarsbrief: 

Een stapje hier een stapje daar zo stappen wij in het nieuwe jaar. een kusje 

HIER KUSJE DAAR IK WENS JE EEN GELUKKIG NIEUWJAAR van je kapoen X (naam 

invullen) 

 

EEN STERRETJE OP JE NEUSJE  

EEN STERRETJE OP JE WANG 

IK WENS JE VEEL GELUK; 

HET HELE JAAR LANG! 

GELUKKIG NIEUWJAAR 

 

Jullie allerliefste leiding:

 

 

 

 

zaterdag 25 december: geen vergadering 
zaterdag 1 januari: geen vergadering. 
zaterdag 8 januari: 2122 vergadering 
zaterdag 15 januari: wie_zijn_die_vervangleiding_vergadering 
zaterdag 22 januari: Wanneer_komt_onze_leiding_terug_vergadering 
zaterdag 29 januari: Wanneer schijnt de zon terug-vergadering 
zaterdag 5 februari: Jonggivers run the world-vergadering 
 



Liefste gaivers en goivers 

Man man man, wat een maand was december! 

Eerst en vooral claimden we de schaatsbaan in Leuven met onze on-ice-dance-skills. De drukte moest 

maar plaats maken voor de givers! Om een of andere reden bracht die dag ne gast me ne lange rooie 

frak op een pierd en ne dude me ne muts me pluimen snoep. 

Vanaf dan waren de vergaderingen int donker. Beke Benji, nog wa kringspellen, plots vuil worden opt 

veld, kou hebben, opwarmen door lopen, tonen hoe goe we kunnen quizzen, enorm falen, naar huis 

gaan om te studeren en tot slot examens KNALLEN. Het weekend erna hebben we ne kwaaie kerstelf 

ingemaakt en de cadeaus toch kunnen ronddelen aan elkaar, wat een epische bingo dat da was!  

Twas weer druk zenne, en dan moesten we nog Kerst en Nieuwjaar thuis vieren, amai. Da 

betekent dan ook geen scouts tot 8 januari… 

        

(Jullie leiding hun traject sinds vorige maand) 

Nu moet ulle leiding jammer genoeg ook puntjes halen… (lees onderaan de pagina hoe gelle ons kunt 

steunen 😉). Dat betekent niet dat januari minder leuk zal zijn! Integendeel! We vliegen het jaar nog 

beter in dan we hem begonnen zijn! Hoe? Komt af he ja, dan ziet ge het! 

Maakt dat ge er zijt! Jullie blokkende/stagelopende leiding, 

Joardy, Yanne, Lïas en Wic 

Zaterdag 8 Januari Hadden we ni meer leiding?-vergadering 

Zaterdag 15 Januari Voornemens al om zeep-vergadering 

Zaterdag 22 Januari Kben de nieuwe leiding al gewoon-vergadering 

Zaterdag 29 Januari Huh? Onze leiding komt al terug? -vergadering 

Zaterdag 5 februari 51 jaar geleden landde de maanlander van 
Apollo 14 op de maan-vergadering 

 

(: ɹǝpᴉǝl ǝʞlǝʍ ɹǝpuǝǝ ɹɐɐu sǝɾpɹooʍ ǝpuǝɹǝʌᴉʇoɯ ɟo/uǝ ɹǝᴉp ƃᴉʇʇɐɥɔs uǝǝ uɐʌ oʇoɟ uǝǝ ɹnnʇs 

¿uǝunǝʇs suo ǝᴉllnɾ uǝllᴉʍ :sԀ 

 

  



Dag lieve Bergjinnertjes en Jinrakkertjes, leuke kindertjes, leuke leiding en papa Pieter 

 

Januari is traditioneel de maand van goede voornemens alleen doen wij daar als jin natuurlijk 

niet aan mee. Wij gaan nog nagenieten van december hè.. 

 

Deze maand gaan wij opgeleid worden tot leiding en we zullen dus leren om zeer goed te 

drin…. euh leiden! Deze taak nemen we zeer serieus en we zullen ons best doen om de 

technieken onder de knie te krijgen. (sorry Gitte) 

Bij leiding zijn hoort natuurlijk ook bij je lievelingstak staan daarom moest iedereen zijn 

persoonlijke favoriet doorsturen en nee Jarne, givers mogen we niet doen.. ;) 

 

Wij zullen ons best doen de leidingsvaardigheden van zowel Patje als Pieter te overtreffen. 

Boy oh boy die kiddo’s gaan onder de indruk zijn!  xo 

 

Ben je boos? Pluk een roos. Ben je blij? Denk aan mij. Moeten wij nu met de welpen gaan 

kijken naar kabouter plop? Blaas anders gewoon mene zak op. 

Met blije moed gaan we de jinstage tegemoet. 

 

 Dit rakkers blad is vrij tot zeer laat ‘s nachts gemaakt dus wij  gaan nu pitten en zullen 

proberen stil te zijn want Dorian wilt slapen. 

Met de allerliefste groeten en kusjes en dikke knuffels 

 

XXX XOOX XX XOOO XXX XOX XO X (is dit braille?) 

 

Bap Jerre en Wikke 

 

PS: Het is trouwens verboden om een kapoentje balleman te maken (als je leiding staat) 

 

 

 

1 januari  GEEN VERGADERING 

8 jan Onze-eerste-echte-jin-stage-vergadering 

15/01 ik-mis-mijn-oude-vertrouwde-jinkot-jin-stage-vergadering 

22 januari 2022 weer-een-leerrijke-en-toffe-jin-stage-vergadering 

29/01 AAh-die-jongivers-komen-me-de-keel-uit-vergadering 

5 februari Zou onze leiding ooit wel terugkomen-vergadering? 

12 februari De grote Pieter van Elst vergadering – vergadering 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 december (14h-17h) GEEN VERGADERING (lekker veel kroketten eten!) 

1 januari (14h-17h) GEEN VERGADERING (de leiding moet nieuwjaarsbrieven 
voorlezen) 

8 januari (14h-17h) Drie-koningen-geef-mij-ne-nieuwe-hoed-vergadering 

15 januari (14h-17h) Zijn-we-niet-allemaal-unicorns-en-dolfijnen-vergadering (trek je 

leukste dierenoutfit aan!) 

22 januari (14h-17h) Het-sneeuwt-vergadering 

29 januari (14h-17h) Wie-zien-we-vandaag-terug?-vergadering 

5 februari (14h-17h) Internationale-Nutelladag-vergadering 

12 februari (14h-17h) Wil-jij-mijn-liefje-zijn?-vergadering (liefdesbrieven zijn altijd 
welkom!) 

Zaterdag 25 december: GEEN VERGADERING  

Zaterdag 1 januari: GEEN VERGADERING  

Zaterdag 8 januari: Jinstages (14u-17u)  

Zaterdag 15 januari: Meer jinstages! (14u-17u)  

Zaterdag 22 januari: Nog meer jinstages!! (14u-17u)  

Zaterdag 29 januari: Raad eens? Nog een laatste keer jinstages!!! (14h-17h)  

Zaterdag 5 februari: DELEIDINGISEINDELIJKTERUUUG-vergadering (14h-17h) 

Zaterdag 8 Januari Hadden we ni meer leiding?-vergadering 

Zaterdag 15 Januari Voornemens al om zeep-vergadering 

Zaterdag 22 Januari Kben de nieuwe leiding al gewoon-vergadering 

Zaterdag 29 Januari Huh? Onze leiding komt al terug? -vergadering 

Zaterdag 5 februari 51 jaar geleden landde de maanlander van 
Apollo 14 op de maan-vergadering 

zaterdag 25 december: geen vergadering 
zaterdag 1 januari: geen vergadering. 
zaterdag 8 januari: 2122 vergadering 
zaterdag 15 januari: wie_zijn_die_vervangleiding_vergadering 
zaterdag 22 januari: Wanneer_komt_onze_leiding_terug_vergadering 
zaterdag 29 januari: Wanneer schijnt de zon terug-vergadering 
zaterdag 5 februari: Jonggivers run the world-vergadering 
 

1 januari  GEEN VERGADERING 

8 jan Onze-eerste-echte-jin-stage-vergadering 

15/01 ik-mis-mijn-oude-vertrouwde-jinkot-jin-stage-vergadering 

22 januari 2022 weer-een-leerrijke-en-toffe-jin-stage-vergadering 

29/01 AAh-die-jongivers-komen-me-de-keel-uit-vergadering 

5 februari Zou onze leiding ooit wel terugkomen-vergadering? 

12 februari De grote Pieter van Elst vergadering - vergadering 


