FEBRUARI

Februari
Elise Hofmans

01/02/2014

KAPOENEN

Charlotte Costers

13/02/2015

KAPOENEN

Tjeu Lombaerts

15/02/2015

KAPOENEN

Wout Lombaerts

15/02/2015

KAPOENEN

Willem Verbeken

02/02/2013

WELPEN

Edwin Schepers

04/02/2011

WELPEN

Janne Dewaele

04/02/2013

WELPEN

Bagheera

17/02/1997

WELPENLEIDING

Emile Wouters

15/02/2008

JONGGIVERS

Fien Taverniers

15/02/2008

JONGGIVERS

Sam Cissé

20/02/2010

JONGGIVERS

Seppe Baeken

20/02/2008

JONGGIVERS

Manu Capelle

28/02/2008

JONGGIVERS

Artuur de Bakker

22/02/2003

JONGGIVERLEIDING

Elise Gebruers

26/02/2007

GIVERS

Marie Van Looy (😉)

12/01/2005

GIVERS

Vic Parreyn

15/02/2000

GIVERLEIDING

Lars Van Linden

05/02/2004

JIN

Juul Foulon

16/02/2004

JIN

Dag Bergrakkers,

Na een maand met de neus tussen de boeken is de voltallige leiding weer van de partij in februari.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat januari niet de moeite was, integendeel! Januari was geweldig en
dit dankzij de hulp van onze VIJFTIEN talentvolle jinners die eens konden proeven van het leven als
leider. Maar we hadden ook hulp van tal van oudleiding die nog eens nostalgisch het Rakkersveld
konden betreden en hun favoriete spelletjes weer eens uit de kast konden halen. Bij deze willen wij
zowel de jin als alle oudleiding heel erg hard bedanken voor hun hulp!
Graag maken wij onze leden ook warm voor een monitorencursus. Vele van de huidige leidingsploeg
hebben deze cursus gevolgd en waren helemaal onder de indruk. De cursus is vergelijkbaar met een
klein kamp in de krokusvakantie waar je niet alleen niet alleen de basiskneepjes van animator zijn
leert maar ook veel tijd is voor plezier en vertier. Ben je 15jaar of ouder, twijfel dan zeker niet,
trommel al je vrienden en vriendinnen op en schrijf je in voor deze cursus. Meer info is te vinden via
deze site: https://jeugd.tienen.be/monitorencursus
Daarnaast vragen wij jullie ook om opnieuw zelf drinkbussen te voorzien tijdens de vergaderingen.
Zo zijn we extra veilig en blijven we corona-safe!
Ten slotte willen we ook nog is de data van de kampen meedelen:
Kapoenen – van 6 tot 11 juli
Welpen – van 4 tot 11 juli
Jonggivers – van 14 tot 29 juli (Op 1 februari moet de volgende schijf gestort worden!)
Givers – van 14 tot 29 juli (Op 1 februari moet de volgende schijf gestort worden!)
Jin: TBA
De inschrijvingen voor klein kamp en jinkamp volgen later.

Warme groetjes,
De groepsploeg

Nog even een warme uitnodiging van het team restaurant-dagen:

Beste Bergrakkers,
Na 2 jaar wachten zijn we er weer! De supergezellige Bergrakkers-restaurantdagen met een
overheerlijk menu staan dit jaar weer op de planning. En net zoals de vorige jaren zorgen we
weer voor een overheerlijk menu!
De restaurantdagen gaan dit jaar door op zaterdag 19 en zondag 20 februari op het
Rakkersveld. Zaterdagavond starten we om 17h15 en op zondag om 11h15. Graag vragen
we u om zondag niet het terrein op te rijden vanwege de scoutsactiviteit van de Kriko-Bea. U
kan parkeren aan de Lidl, de straten rond het Rakkersveld en in de Novicedreef.
De opbrengst van deze restaurantdagen gaat naar onze vaste kosten voor de gebouwen,
maar ook naar spelmateriaal voor de leden en natuurlijk onze kampen.
U kan zich inschrijven door het inschrijvingsformulier online in te vullen door te klikken op
deze link https://forms.gle/Art3bx75mgxQyeD18 . Wij hopen u van harte te mogen
ontvangen. Alle betalingen gebeuren op de restaurantdagen zelf in cash.
Tot dan!

5 feb
12 feb
19 feb
26 feb

Internationale-Nutelladag-vergadering
Wie-wilt-mijn-liefje-zijn?-vergadering
Restaurantdagen yumyum => GEEN VERGADERING
Toet-toet-toet-wij-trekken-onze-gekste- carnavalsoutfits-aan- vergadering

5 maart

Paard-rijmt-op-maart-vergadering

dag welpen en welpinnen
Na een lange kerstvakantie zonder scouts zijn we er EIN-DE-LIJK terug aan mogen beginnen.
Hopelijk hebben jullie heel veel cadeautjes gekregen van de Kerstman en hebben jullie een
fijne vakantie gehad.
Deze maand moesten jullie het een paar vergaderingen zonder jullie leiding doen…
oooooooooh 😢😢😢. Ik mis de andere leiding alvast heel hard, jullie ook?! MAAAAARRR
de jin schoot te hulp en zorgde toch voor een paar leuke vergaderingen.
Deze maand hebben we veel leuke spelletjes kunnen spelen. Zo hebben jullie onderdelen
kunnen winnen voor een supermegacoolesnelle boot in elkaar te steken en deze los te laten
op de gete.
Een maand vol leuke en gekke momenten dus. In februari zal jullie leiding weer voltallig zijn
en zien we elkaar allemaal eindelijk weer terug!
Wij kijken er alvast HEEEELLLL hard naar uit, jullie ook?
groetjes
eo, aleka, areehgab, ahskar, eolab

Zaterdag 5 februari: DELEIDINGISEINDELIJKTERUUUG-VERGADERING
Zaterdag 12 februari: vergadering-omgekeerd-alles-doen-wij
Zaterdag 19 februari: Restaurant dagen (GEEN VERGADERING!!!)
Zaterdag 26 februari: neem-allemaal-jullie-zwembroek-mee-want-wij-gaan-niet-zwemmenvergadering
Zaterdag 5 maart: How-joh- is-het- al-maart-ofwa-vergadering (verkleed jullie in onbekende
superhelden)

Geachte jonggibbbbers
Jullie leiding is terug van weggeweest. Weg met die boeken. Weg met liters
informatie te stockeren in onze hersenpan. Zet jullie schrap want 5 februari staat de
leiding weer paraat met knotsgekke vergaderingen die je van je leven niet wilt
missen.
Nodig voor de komende vergaderingen:





Versiertrucs
De speurhond die in jullie zit
Goeie kook en afwaskunsten zijn ook welkom
Kei veel enthousiasme want met minder zijn we ni tevreden

Belangrijk nieuws!!!!!!
19 en 20 februari zijn de heerlijke restaurantdagen van de Bergrakkers.
Dat wilt zeggen: INSCHRIJVEN! Nodig uw ouders, broers/zussen, familie en
vrienden uit om te komen smullen op het rakkersveld.
Hierdoor is er zaterdag 19/02 geen scoutsvergadering. Wel wordt er van jullie
verwacht een steendje bij te dragen. Dat wilt zeggen dat jullie zondag 20/02 van
11:30 tot 15:30 verwacht worden op het rakkersveld om te helpen afwassen.
Natuuuuurlijk krijgen jullie ook geregeld frietjes als beloning ;)

Zaterdag 29/01

Wanneer-schijnt-de-zon-terug-vergadering :´(((((

Zaterdag 05/02

JONGGIVERS-RUN-THE-WORLD - vergadering

Zaterdag 12/02

Iieuwww-toch-geen-meisjes-vergadering

Zondag 20/02

Restaurantdagen! Zondag van 11:30-15:30 op het rakkersveld
 zaterdag 19/02 = geen scoutsvergadering

Zaterdag 26/02

De spag-bol-dief-vergadering

Zaterdag 5/03

Meteorologische-lente-maand-vergadering

Heyooowwwwwwww
Hier zijn we weer, de tweede maand van een vers en nieuw jaar. De examens zitten erop en we zijn
weer voltallig ‘woehoew’!
Klaar om er vollenbak in

te (vliegen dus).

Deze maand wat een

(vlucht) van epische dingen.

Jullie hebben meegedaan aan de zoektocht van
zooooo veeeel meeeerrrrr…

(K3) en werden een echte

en nog

Zoek maar welke dino jij was. Was je er niet? Geen probleem, dan mag je er zelf een kiezen.
Deze maand februari brengt ons ook fantastische activiteiten. Waarvan een weekend en afwassen op
restaurant dagen -> beter gaat het niet worden hoor amaaaaiii.
De restaurantdagen zijn dus kom zeker een lekkere maaltijd smullen en overtuig jullie familie om
hun maagskes ook te komen vullen!!!
We hebben jullie hulp dan wel echt nodig 😊 ps; je krijgt er zelfs frietjes hoho als da geen deal is!
Kan heel gezellig worden met een muziekje, leuk gezelschap en een frietje <3
Als je mee wilt op ons weekend, vergeet je dan zeker niet in te schrijven. Vul het inschrijvingsstrookje
in dat op het einde van de rakkersblad staat, mail het door en stort het bedrag op onze rekening en
dan ben je meer dan welkom want het wordt suuuuper duuuper meeegaa leuk!!
We verwachten jullie vrijdag 25 februari om 19u op het rakkersveld en het eindigt zondag om 11u op
de weekendplaats (die vrijdag zal aangekondigd worden)!!!
PS: vergeet zeker onze instagram ‘givergang’ niet te volgen en liedjes toe te voegen op onze spotify
playlist

Vic strik, Laïs païs, Jordy pordy, Janne panne
29/1 (14-17u)  51 jaar geleden landde de maanlander van Apollo 14 op de maan-vergadering
5/2 (14-17u)  #hetisfebruaridekortstemaandjoepie - vergadering
12/2-13/2  muntkasteel bouwen met geld van de farao- vergadering
19/2 (14-17u)  Restaurantdagen, GEEN vergadering. We verwachten jullie wel zaterdagavond (19
feb) om 17u om ons te helpen en te komen afwassen.
25 (19u) - 27/2 (11u)  welle weg op WEEKENDDDDD!!!!!
5/3 (14-17u)  is het bijna lente - vergadering

Dag beste Jinners
Hier zijn we weer met een nieuw rakkersblad namelijk dat van februari, meestal een koude
maand maar misschien kunne we even goed wachten op sneeuw tot in april, je weet nooit
met België.
In januari zijn wij opgeleid als beste leiding everrrrr en hebben we de kids laten zien wat toffe
leiding is. Wij dachten (en hoopte stiekem) dat leiding niet veel meer deed dan drinken en
last minute, of geen planningen hebben, maar blijkbaar komt er nog wel wat bij kijken. We
hebben ons goed geamuseerd en weten nu welke tak we zeker niet willen…

Deze maand gebeurd er eigenlijk bijna geen fuck alleen zijn er een paar mensen jarig en zijn
het restaurantdagen. Als eerste onze Lakke op 5 feb en ten tweede ikzelf (Juul) op 16 feb.
Allemaal uitgenodigd op onze feestjes verdere info komt nog ;). Dan hebben we het weekend
van 18-19feb waar onze heerlijke, gezellige restaurantdagen plaatsvinden, waar wij
misschien iets moeten doen, Patje laat ons dat ASAP weten.
Dezen maand kunne wij eindelijk terug spijzen in ons bekende Jinkot en moeten we niet
meer oppassen met wat we zeggen tegen die kleine kinders. We hebben ook geen gekke
combo’s meer van kapoenen en welpen namen gemixt met onze eigen naam.
Wat we ook gaan doen is kijken waar en hoe wij op kamp gaan met deze record groep van
leden, we hebben nog veel verkoop momenten te gaan denken wij. Misschien toch maar een
sexy glow in the dark carwash of als laatste hoop toch beginnen met mensenhandel of een
Onlyfans account.
Normaal ging onze beste vriend Dorian ons met het schrijven van het rakkersblad helpen
maar hij is jammer genoeg nog steeds kwijt. Rip Dorian…

Veel kusjes en groetjes Goffin en Juul <3 xxx
22 Jan 2022: weer een leerrijke en toffe Jin stage vergadering.
29 Jan 2022: AAh die jonggivers komen me de keel uit vergadering.
5 feb 2022: Alle illegale dingen die Lars doet komen nu op zijn strafblad vergadering.
12 feb 2022: Papa Pieter en Patje zijn eindelijk terug vergadering
19 feb 2022: Geen vergadering want restaurantdagen vergadering.
26 feb 2022: moeten we vuile kleren aan doen voor de langverwachte doop vergadering.
5 maart 2022: zou het vandaag sneeuwen vergadering.
12 maart 2022: Ik mis mijn (schattige) kindjes vergadering

5 feb
12 feb
19 feb
26 feb

Internationale-Nutelladag-vergadering
Wie-wilt-mijn-liefje-zijn?-vergadering
Restaurantdagen yumyum => GEEN VERGADERING
Toet-toet-toet-wij-trekken-onze-gekste- carnavalsoutfits-aan- vergadering

5 maa

Paard-rijmt-op-maart-vergadering

Zaterdag 5 februari:
DELEIDINGISEINDELIJKTERUUUG-VERGADERING
Zaterdag 12 februari: vergadering-omgekeerdalles-doen-wij
Zaterdag 19 februari: Restaurant dagen
(GEEN VERGADERING!!!)
Zaterdag 26 februari: neem-allemaal-julliezwembroek-mee-want-wij-gaan-niet-zwemmenvergadering
Zaterdag 5 maart: How-joh- is-het- al-maartofwa-vergadering (verkleed jullie in onbekende
superhelden)

Zaterdag 5 februari:
DELEIDINGISEINDELIJKTERUUUG-VERGADERING
Zaterdag 12 februari: vergadering-omgekeerdalles-doen-wij
Zaterdag 19 februari: Restaurant dagen
(GEEN VERGADERING!!!)
Zaterdag 26 februari: neem-allemaal-julliezwembroek-mee-want-wij-gaan-niet-zwemmenvergadering
Zaterdag 5 maart: How-joh- is-het- al-maartofwa-vergadering (verkleed jullie in onbekende
superhelden)

Zaterdag 29/01

Wanneer-schijnt-de-zon-terug-vergadering :´(((((

Zaterdag 05/02

JONGGIVERS-RUN-THE-WORLD - vergadering

Zaterdag 12/02
Zondag 20/02

Iieuwww-toch-geen-meisjes-vergadering
Restaurantdagen! Zondag van 11:30-15:30 op het rakkersveld
 zaterdag 19/02 = geen scoutsvergadering

Zaterdag 26/02

De spag-bol-dief-vergadering

Zaterdag 5/03

Meteorologische-lente-maand-vergadering
29/1 (14-17u) -> 51 jaar geleden landde de maanlander van Apollo 14 op de maan-vergadering
5/2 (14-17u) -> #hetisfebruaridekortstemaandjoepie - vergadering
12/2-13/2 -> Restaurantdagen, GEEN vergadering. We verwachten jullie wel om 17u om ons te
helpen en te komen afwassen.
19/2 (14-17u) -> muntkasteel bouwen met geld van de farao- vergadering
25-27/2 -> welle weg op WEEKENDDDDD!!!!!
5/3 (14-17u) -> is het bijna lente - vergadering

22 Jan 2022: weer een leerrijke en toffe Jin stage vergadering.
29 Jan 2022: AAh die jonggivers komen me de keel uit vergadering.
5 feb 2022: Alle illegale dingen die Lars doet komen nu op zijn strafblad vergadering.
12 feb 2022: Papa Pieter en Patje zijn eindelijk terug vergadering
19 feb 2022: Geen vergadering want restaurantdagen vergadering.
26 feb 2022: moeten we vuile kleren aan doen voor de langverwachte doop vergadering.
5 maart 2022: zou het vandaag sneeuwen vergadering.
12 maart 2022: Ik mis mijn (schattige) kindjes vergadering

Inschrijfstrookje Givers
Ik, ondertekende ………………………………………………………………..
Geef aan mijn kind(eren):
……………………………………………………..
………………………………………………………
……………………………………………………… om mee op giverweekend te gaan van 25-27
februari en betaal hierbij:
Givers:………………… X 25 euro
Totaal:………………….euro
Datum:………………………….
Handtekening:……………………………………

