Oktober

Rosalie
Kobe
Noah
Maxime
Louise
Jasleen
Anaël
Aster
Arthur
Lucas
Nelis
Vic
Viktor
Laurens
Amélie
Finne
Dien
Hazel
Matthias
Dorian
Nelle
Iris

Bruyninckx
Uyttebroeck
Vanhemelryk
Castronovo
Giedts
Kaur
Ikomeze
Coel
Hélin
Castronovo
Demuynck
Capelle
Gebruers
Vanlaeke
Aerts
Goffin
Deleu
Van Rumst
Vanhemelrijk
Van Herreweghen
Nilis
Van De Voorde
Mowgli

28/10/2013
24/10/2012
24/10/2012
23/10/2012
14/10/2011
11/10/2011
18/10/2010
07/10/2010
14/10/2009
11/10/2009
06/10/2009
03/10/2009
01/10/2009
01/10/2007
26/10/2006
21/10/2006
05/10/2006
26/10/2005
04/10/2005
21/10/2004
09/10/2003
31/10/2001
22/10/1999

Kapoenen
Kapoenen
Kapoenen
Kapoenen
Welpen
Welpen
Welpen
Welpen
Welpen
Welpen
Welpen
Welpen
Welpen
Jonggivers
Jonggivers
Jonggivers
Jonggivers
Givers
Givers
Givers
Givers
Jin
Leiding

Beste Bergrakkers mama’s, papa’s, kids, pubers, oma’s en opa’s,

September stond naast het begin van een nieuw schooljaar ook voor de aftrap van een nieuw
scoutsjaar. Wat is er mooier dan dat? Terug allemaal onze hemden en dassen uit de kast gehaald,
vuile schoenen aangedaan en klaar om er terug tegen aan te gaan. Het kan niet lang genoeg
zaterdagmiddag van 14:00 uur tot 17:00 uur zijn, toch?
Met de aftrap achter onze kiezen beginnen we alweer aan een nieuwe maand. De maand oktober.
We laten er voor velen onder ons geen gras over groeien. De Welpen en de jonggivers vertrekken
al op weekend van 11 tot 13 oktober. Vergeet je zeker niet in te schrijven VOOR 6 oktober. Meer
info hierover vind je verder in het Rakkersblad bij de pagina van de Welpen en de jonggivers.
Voor alle verdere informatie over de tak, de leiding, de werking, de scoutsshop, de groepsleiding,
… kan je altijd bij de leiding terecht. Dit kan zowel persoonlijk als via telefoon of e-mail. Alle info
staat ook uitgebreid op de site van de Bergrakkers.
We willen jullie ook allemaal nog eens herinneren aan onze fantastische quiz op 15 november.
Inschrijvingen
kan
via
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6jmBnqaqTUb2E1_0bwaqEN4rtd5QbFuABoPZQgTgf_2m_A/viewform en vragen kunnen altijd
gesteld worden aan quiz@bergrakkers.be

De leiding heeft alvast heel veel zin om er een oktober van te maken als nooit ervoor. Daar hebben
we jullie natuurlijk ook voor nodig. Aarzel ook niet om nog vrienden en vriendinnen mee te
nemen, want iedereen is welkom op het Rakkersveld.

Heel veel lieve groetjes,
De groepsleiding

KALENDER BERGRAKKERS 2019-2020
21 september (14h - 17h) = Openingsvergadering
11/12/13 oktober = belofteweekend Welpen + belofteweekend Jonggivers
25/26/27 oktober = belofteweekend Jin
4 – 8 november = leefweek Givers
8 – 10 november = Erikatocht Givers + weekend Kapoenen
15 november = Quiz
23 november = Christus Koning
6 december = Discoschaatsen Jonggivers, Givers en Jin
21 december = Kerstvergadering
15/16 februari = Restaurantdagen
21/22/23 februari = weekend Jin
6/7/8 maart = weekend Kapoenen + weekend Welpen + weekend Givers
20/21/22 maart = Geen vergadering !! De leiding gaat zelf op weekend
5 – 10 april = trainingsweekend Jonggivers
18 april = Frisco Disco + Dirty Disco
1-2 mei = derdejaarsweekend Jonggivers
9 mei = Bergrakkers Family Day
11 – 17 mei = leefweek Jin
15 mei = Noché Jin
16 mei = Laatste vergadering
27 juni = Allerlaatste vergadering
KAMPEN :
KAPOENEN = 13/07 – 18/07
WELPEN = 11/07 – 18/07
JONGGIVERS = 11/07 – 24/07
GIVERS = 11/07 – 24/07
JIN = …

!!!Bericht aan ouders en leden uit de toekomst!!!
In de brievenbus van de scouts zullen we eind oktober dit vreemde kaartje
vinden. Maar de boodschap is ook voor jullie van belang.

Hallooooo Bergrakkers,
Wij zijn het, Bagheera en Rikki, wij
sturen even een kaartje vanuit Rwanda
en Ghana. Wij zijn hier tijdelijk op
buitenlandse stage voor onze opleiding
verpleegkunde. Maaaaar absoluut geen
nood, wij komen vanaf februari terug
naar de scouts!! Dan gaan we weer
samen kei kei zotte dingen doen! Maak
er nu maar een topstart van het jaar
van! Tot sneller dan je denkt!! Wij gaan
jullie missen.
Superveel groetjes van ons,
Bagheera en Rikki xxxxxxx

Scouts Bergrakkers
Torsinweg 12
3300 Tienen
BELGIUM

HELLOWKIDOWKIE liefste kapoentjes!!
Aan allen die naar de openingsvergadering gekomen zijn PROFICIAT!
Aan allen die niet gekomen zijn, ook PROFICIAT!! Wat was dat voor een
openingsvergadering!! We hebben heel wat nieuwe stoere kapoentjes,
die als een echte scout hun doop hebben gedaan! WELKOM!
September is voorbij gevlogen… en oktober staat al voor de deur. De
leiding heeft er al vast super veel zin in!!!
De eerste vergadering van oktober is al direct een speciale => het is vriendjes en vriendinnetjes
vergadering JOEPIE JEEJ. Iedereen mag dus een vriendje of vriendinnetje meenemen, zelfs 2 of
3. Er is ook een uitnodiging dus geef deze zeker af aan je vriendje of vriendinnetje!!
We gaan ook super mega leuke spelletjes spelen en elkaar wat beter leren kennen natuurlijk!
Belangrijk voor de mama’s & papa’s:
12 oktober organiseren wij een info-moment, dit vindt plaats na de vergadering. Starten bij de
scouts is een grote stap voor zowel de kapoentjes als de ouders. Hierbij krijgen jullie de kans om
vragen op ons af te vuren & de leiders die dit jaar elke zaterdag voor jullie schatjes-van-patatjes
zorgen, beter te leren kennen! Hopelijk tot dan!
Lieve groetjes ZAZOE, Nala, Kerrie, Xebo & 
5 oktober

14:00-17:00

Vriendjes-en-vriendinnetjes-vergadering
Neem allemaal een vriendje of
vriendinnetje mee!

12 oktober

14:00-17:00

19 oktober
26 oktober

14:00-17:00
14:00-17:00

Is-het-bijna-halloween?-vergadering
+ infomoment
Jongens VS. Meisjes- vergadering
Hatsjoem-het-kriebelt-in-mijn-neusvergadering
Bibber-beren-koud-vergadering

2 november

14:00-17:00

Dag ALLERCOOLSTE welpjes!!!
Wat waren we toch allemaal benieuwd naar wie dit jaar de eer zou krijgen om leiding te mogen worden
van deze stoere welpen?! Gelukkig is die spanning al voorbij en kunnen jullie met een gerust hart gaan
slapen omdat jullie uiteraard de allercoolste leiding ooit hebben gekregen!!!!! EINDELIJK terug wat Fun
naast onze schoolboeken op zaterdaggg!

Het scoutsjaar is nu terug volop bezig en oooooooh wat zijn we allen weer zo blij 
 . Onze eerstejaars hebben een zeer vettige doop achter de rug waar ze van
kleine kapoentjes werden omgetoverd tot echte

.

Oktober is een zeeeer speciale maand voor ons als welpjes............................... Wie
kan het al raden???

BELOFTEWEEKENDDDD!!!!!!!!!!!

Meer info volgt op de volgende pagina
De 21ste kunnen jullie een vriendje of vriendinnetje meebrengen, zodat ze ook kunnen
zien hoe leuk we allemaal zijn! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Dus als je 2 of 3 of 4 of
zelfs 10 vrienden hebt, neem ze maar allemaal mee!!
Groetjess: Akela, Bagheera, Oe, Chill, Kaa en Mowgli
- BELOFTEWEEKEND 11/10-13/10: (vrijdag 19u Rakkersveld!) we vliegen erin met een stevig beloftevol weekend! Voor
dit weekend moet je ingeschreven zijn voor zondag 6 oktober + je welp moet ingeschreven zijn voor het jaar!!! Zie volgende
pagina voor info!!!

- Zaterdag 19/10: Wie-neemt-de-meeste-vriendjes-mee-vergadering? (Neem allemaal zoveel mogelijk vriendjes mee!!)
- Zaterdag 26/10 : Brrrrrr Halloweeeeeen coming-vergadering (kom verkleed als een halloweenfiguur)
-Zaterdag: 02/11: We-maken-een-feeesttt-vergadering
- Zaterdag 09/11: Wie-is-de-slimste-van-het-land-vergadering (+Bergrakkersquiz, zie groepsploeg)

Wanneer? Vanaf 19h op vrijdag 11 oktober tot en met 11h zondag 13 oktober.
Waar? Dit is uiteraaarrdd nog een geheimpjee!!!!
Prijs? 20 eurootjes. Belangrijk?



- Kinderen die mee willen op belofteweekend moeten ingeschreven zijn voor het hele scoutsjaar. Dit is
onder andere belangrijk voor de verzekering!
- Inschrijven voor 6 oktober! Dit kan via inschrijvingsstrookje met centjes af te geven op de vergadering
of in de brievenbus van jullie fantastische leiding, maar ook via mail (welpen@bergrakkers.be, centjes
dan zeker vrijdag 11/10/2016 meenemen!)



Wat moet ik allemaal meenemen?














-



Perfect uniform
T-shirts, truien, ...
Broeken
Ondergoed, kousen (reserve!!!)
Slaapgerief: slaapzak, BEDOVERTREK + KUSSENSLOOP
Pyjama
Jas
Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, bekertje, handdoek, washandje, ...
Schoenen (zeker ook reserve!!!)
Linnen zak om vuile kleren in te doen
Zaklamp
Medicatie en andere noodzakelijke informatie omtrent wordt op vrijdag avond aan de leiding

gegeven met duidelijke vermelding van gebruik en de naam van de welp.


- Het belangrijkste: EEN MOOIE GLIMLACH
Wat mag ik niet meenemen?






-

Dure spullen zodat deze zeker niet kapot kunnen gaan
Snoepjes, chips, koekjes, ...
Huiswerk
Een slecht humeur!!

Handig om te weten indien jouw welp een sloddervos is: Schrijf overal je naam op!!! (kleren, handdoeken, ...)
Als er nog vragen zijn mogen deze altijd via e-mail gestuurd worden!
E-mailadres: welpen@bergrakkers.be
Bij dringende vragen kan er altijd gebeld worden naar Akela (0495307273)

Joow piekes en grietjes,
We zijn het jaar al goed begonnen (zie epische leidingsvoorstelling van jullie leiding, beter dan die
van alle andere takken) . Wat kan je nu zoal verwachten van oktober? Prankcalls met Gio, Rikki
ambeteren voor zolang het nog kan, EEN EPISCH BELOFTE WEEKEND, ijsjes eten bij de mama van
Janne en een les anatomie met Marion. Hier een kleine preview:

Even over het belofte weekend, jullie vinden alle praktische informatie op de volgende pagina xoxo
agenda:
-

Zaterdag 5/10 14u – 17u: lach-je-rijk-vergadering

-

Vrijdag 11/10 – 13/10: BELOFTEWEEKEND

-

Zaterdag 19/10: Therapeutisch-blaaspijpschieten-vergadering

-

Zaterdag 26/10: Proeven in de colly-vergadering

-

Zaterdag 2/11: Gouwe-ouwe-vergadering

-

Zaterdag 9/11: Grote-Chwazi-vergadering

BELOFTEWEEKEND
Wanneer? Vanaf 19u op vrijdag 11 oktober tot en met 11u zondag 13 oktober.
Waar? Om de spanning er in te houden, zal dit pas vrijdag 11 oktober om 19u op het rakkersveld
meegedeeld worden. Het weekend eindigt op de weekendplaats zelf! (ongeveer 35 min rijden)
Prijs? 20 flapperino’s
Belangrijk?





Iedereen die mee wil op belofteweekend moet ingeschreven zijn voor het hele scoutsjaar.
Dit is belangrijk voor de verzekering!
Inschrijven voor zondag 6 oktober! Dit kan via inschrijvingsstrookje met centjes af te geven
op de vergadering of in de brievenbus van jullie fantastische leiding, maar ook via mail
(jonggivers@bergrakkers.be, centjes dan zeker vrijdag 11/10/2019 meenemen!)
Eventueel kan uitschrijven nog tot woensdag 9 oktober door even een mailtje te sturen.

Wat moet ik allemaal meenemen?
- Perfect uniform
- T-shirts, truien, broeken, pyjama, jas
- Ondergoed, kousen (reserve!!!)
- Slaapgerief: slaapzak, hoeslaken, kussensloop (er zijn bedden)
- Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, bekertje,…
- Schoenen (zeker ook reserve!!!)
- Zaklamp
- Medicatie en andere noodzakelijke informatie omtrent wordt op vrijdagavond aan de leiding
gegeven met duidelijke vermelding van gebruik en de naam.

Beste Givers en giverinnen
De eerste maand zit er alweer op en we hebben al duidelijk gemaakt
in ’t stad dat we terug van de partij zijn. Met onze nieuwe gedoopte
vriendjes en vriendinnetjes en onze oude rotten in de tak vliegen we
er ook weer in in oktober! Natuurlijk is de eerste volle maand met
nieuwe leiding toch wat vreemd maar daar zullen we snel verandering
brengen.
Begin november gaan we al direct bots op leefweek voor gezellige
groepssfeer, superchille sfeer en af en toe ook een beetje studeren
😉
Met vriendelijke groeten en vele kusjes
Los generalos, ExpieDC en Pjotter

05-10

Er ontbreekt al iemand vergadering

(14u – 17u)

12-10

Rick-‘n’-Morty-vergadering

(14u – 17u)

19-10

Scout-moe-dig-vergadering

(14u – 17u)

26-10

Rick-‘n’-Morty-vergadering

(14u – 17u)

02-11

Geen vergadering

/

4-11 tot 1011

Leefweek: Meer informatie volgt

/

Jawwwwwwwwelllll Jinners, Grand Barons en Grand Baronessen,
JOEHOEEEW eindelijk weten jullie het. NA TWEE MAANDEN SPECULEREN, SLIJMEN,
HOPEN, …. WORDEN JULLIE RIJKELIJK BELOOND MET DE ERVAREN ROTTEN TOON
EN RICK!
Jullie zagen het gebeuren twee teams, twee kleuren. Netjes gedoopt zoals gehoopt. Ja,
goed, leuk, allemaal wel, fijntjes, tofkes, plezant wel.
Zoals jullie misschien al weten zit jullie leiding op bushok, eeuh, escaperoom, eeuh, stort,
eeuh, kot, ja, kot, da ist. We mogen ons fiere studentenbewoners noemen van twee hiieeel
schoewen steejde, Louvain Artois en BXL. Zonde zou het zijn als we deze mooi locaties ni
samen om toveren tot ware danstempels. Wij zullen in de loop v d maand een offerte
opmaken en jullie inhuren voor het uitvoeren v d dansende renovatiewerken.
Hier al enkele regels der kotleven. afwas doe je pas wanneer de hoeveelheid schimmel er op
de drempelwaarde van 100gr/item heeft overschreden. Neem 5 onderbroeken mee, doe er 1
aan. Diepvries vol? Er kan altijd nog wel 1 pizza bij
, deur moet niet per se toe.
Genoeg onzinnnn voor deze maand, vanaf nu is het aan jullie, kameraadjes!
Ciao Toooon en Rick

Oktoooowber
12 oktober: 14u
- 17u

Egeltje-wat-doe-jij-nou-vergadering. Vergeet niet thuis te blijven als je al een
egeltje hebt dood gereden.

19 oktober: 14u17u

Kyra-en-Anuna-vergadering. Vergeet niet je beste vriendin mee te brengen.

25-26-27
oktober

Belofteweekend: vergeet niet je: fiets, ID en ja, Lennard, je studentenkaart mee
te brengen. (meer info volgt snel!).

2 november 14u
- 17u
9 november 14u
- 17u

Huh-Sneeuwt-het-nu-wit-vergadering? Hmm, nee niets meebrengen
Voorlopig-houden-we-de-wapens-nog-niet-stil-vergadering. Vergeet geen
wapens die niet stil zijn, luid dus. (tuur, ni overdrijven aub)

5 oktober
14:00-17:00
12 oktober
14:00-17:00
19 oktober
14:00-17:00
26 oktober
14:00-17:00
2 november
14:00-17:00

Vriendjes-en-vriendinnetjes-vergadering
Neem allemaal een vriendje of vriendinnetje
mee!
Is-het-bijna-halloween?-vergadering
+ infomoment
Jongens VS. Meisjes- vergadering
Hatsjoem-het-kriebelt-in-mijn-neus-vergadering
Bibber-beren-koud-vergadering

- BELOFTEWEEKEND 11/10-13/10: (vrijdag 19u Rakkersveld!) we vliegen
erin met een stevig beloftevol weekend! Voor dit weekend moet je
ingeschreven zijn voor zondag 6 oktober + je welp moet ingeschreven zijn
voor het jaar!!! Zie volgende pagina voor info!!!

- Zaterdag 19/10: Wie-neemt-de-meeste-vriendjes-mee-vergadering? (Neem
allemaal zoveel mogelijk vriendjes mee!!)
- Zaterdag 26/10 : Brrrrrr Halloweeeeeen coming-vergadering (kom verkleed
als een halloweenfiguur)

-Zaterdag: 02/11: We-maken-een-feeesttt-vergadering
- Zaterdag 09/11: Wie-is-de-slimste-van-het-land-vergadering
(+Bergrakkersquiz, zie groepsploeg)

Zaterdag 5/10 14u – 17u

Lach-je-rijk-vergadering

Vrijdag 11/10 – 13/10
Zaterdag 19/10

BELOFTEWEEKEND
Therapeutisch-blaaspijpschietenvergadering

Zaterdag 26/10
Zaterdag 2/11

Proeven in de colly-vergadering
Gouwe-ouwe-vergadering

Zaterdag 9/11

Grote-Chwazi-vergadering

05-10

Er ontbreekt al iemand vergadering

(14u – 17u)

12-10

Rick-‘n’-Morty-vergadering

(14u – 17u)

19-10

Scout-moe-dig-vergadering

(14u – 17u)

26-10

Rick-‘n’-Morty-vergadering

(14u – 17u)

02-11

Geen vergadering

/

4-11 tot 1011

Leefweek: Meer informatie volgt

/

Oktoooowber
12 oktober: 14u
- 17u

Egeltje-wat-doe-jij-nou-vergadering. Vergeet niet thuis te blijven als je al een
egeltje hebt dood gereden.

19 oktober: 14u17u

Kyra-en-Anuna-vergadering. Vergeet niet je beste vriendin mee te brengen.

25-26-27
oktober

Belofteweekend: vergeet niet je: fiets, ID en ja, Lennard, je studentenkaart mee
te brengen. (meer info volgt snel!).

2 november 14u
- 17u
9 november 14u
- 17u

Huh-Sneeuwt-het-nu-wit-vergadering? Hmm, nee niets meebrengen
Voorlopig-houden-we-de-wapens-nog-niet-stil-vergadering. Vergeet geen
wapens die niet stil zijn, luid dus. (tuur, ni overdrijven aub)

Ik/wij, ……………………………………………………………………………………………………………….., ouder(s) van
……………………………………………………………………………. geven hierbij
toestemming dat mijn/onze bengel mee mag op belofteweekend van de
Welpen en betalen hier 20€ voor.
Handtekening:

Ik/wij, ……………………………………………………………………………………………………………….., ouder(s) van
……………………………………………………………………………. geven hierbij toestemming
dat mijn/onze bengel mee mag op belofteweekend van de jonggivers en
betalen hier 20€ voor.
Handtekening:

