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Maren Bruyninckx 17/11/2013 Kapoenen 

Nina Ruppol 23/11/2010 Kapoenen 

Poppe Delauré 18/11/2009 Welpen 

Matteo Cooremans 6/11/2009 Welpen 

Lucas Vanhaecke 13/11/2011 Welpen 

Elias Bensafia 16/11/2011 Welpen 

Briek Lambrechts 28/11/2009 Welpen 

Alexander Magherman 7/11/2011 Welpen 

Noa Boncher 6/11/2008 Jonggivers 

Wannes Bruyninckx 7/11/2007 Jonggivers 

Jacobus Depijpere 30/11/2007 Jonggivers 

Zazoe 17/11/1998 Leiding 

Marion Ingerelst 8/11/1999 Leiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hey Bergrakkertjes, 

 
Oktober, de eerste volledige scoutsmaand van het nieuwe jaar zit er op en er is absoluut niet 
stilgezeten... 

De Welpen en de Jonggivers zijn op belofteweekend gegaan en mogen de nieuwe beloftetekens op 
hun uniform plaatsen, proficiat! 

De Kapoenen, Givers en Jin hebben nog geen speciale activiteit gehad, maar  hebben elkaar wel 
beter kunnen leren kennen op het Rakkersveld door de leuke spelletjes op zaterdagnamiddag. 

We hebben helaas ook afscheid genomen van onze welpenleidster Bagheera en jonggiverleidster 
Rikki (Mart), maar geen zorgen we zien ze alweer terug in Februari. We wensen jullie een fijne 

stage! ☺   

 
November brengt ook wel wat met zich mee : 

 De eerste week van de maand is het Leefweek voor de Givers 
 

 Belofteweekend voor de Jin  
 

 Het weekend van 8-10 november vertrekken de kapoenen op hun eerste weekend. Vergeet 
je kind zeker niet te inschrijven! Zie meer info bij het kapoenennieuws. 

 

 Op vrijdag de 15de organiseren we onze jaarlijkse Quiz in de Manege (inschrijven kan op: 
https://bergrakkers.be/quiz/) 

 
 En om de maand goed af te sluiten is het op 23 november Christus Koning.  We verzamelen 

allemaal samen om 10u op het Rakkersveld. In de voormiddag gaan we verkopen voor het 
goed doel en later op de dag spelen we een groot spel. Afsluiten doen we in de Sint-
Germanuskerk met de traditionele misviering. Ouders zijn welkom vanaf 17u25 in de kerk, de 
viering eindigt om 18u15. Vergeet geen lunchpakket, warme- en waterdichte kleren en je 
goed humeur mee te nemen en hou een gaatje vrij voor de lekkere pannenkoeken in de 
middag!  

 

BELANGRIJK: 

!!! Het is noodzakelijk dat je kind(eren) ingeschreven zijn voor het jaar voor ze op weekend en/of 
leefweek gaan. Niet ingeschreven = niet verzekerd!!! 

 

Veel groetjes, 

De groepsleiding Charlotte en Manon 

https://bergrakkers.be/quiz/


 

Ahoi kapoentjes 
 

Oktober is weer raaaaaaaazendsnel voorbij gevolgen, MAAR dat betekent maar 

1 ding: we hebben ons mega geamuseerd op de scouts! Zo hebben we allemaal leuke 

en nieuwe kindjes leren kennen tijdens de vriendjesvergadering (PS: jullie mogen ook 

elke vergadering een vriendje meenemen want met hoe meer we zijn = hoe leuker!!!). 

Dan was Halloween er en iedereen was zo griezelig verkleed dat ons Zazoeke tot 

vandaag nog vertelt hoe bang ze was hihi  

November komt eraan en dat betekent maar   ding…………(doe een 

poging om te raden ;)) JA JUIST! We gaan Lekker Lekker niet…. Niet achter het 

gebouw, maar op WEEKEND WOHOHOOOOO. Zet de datum 8 tot 10 november 

alvast in uw agenda want dat ga je niet willen missen ze. 

Verder organiseren we met de scouts een quiz in november, dus bij deze aan alle 

ouders: zet 15 november al gauw in uw agenda en kom gezellig met ons mee quizzen 

en wie weet misschien ga je de trotse winnaar zijn van deze editie? (Inschrijven kan 

via e-mail dat u kan vinden op onze website: bergrakkers.be) 

Last but not least 23 november is het Christuskoning (Meer info hierover staat in het 

groepsnieuws) 

2 november 14:00 – 17:00 Bibber-beren-koud-vergadering (14u-17u) 

8-9-10 november  Weekend! We spreken om 18u30 uur af 

op het Rakkersveld 
16 november Het skittles - vergadering (14u-17u) 

23 november Christuskoning! Zie 
groepsnieuws 

30 november Seg waar blijft de sneeuw – vergadering (14u-

17u) (verkleed je in je leukste kerst outfit) 

7 december Leiding kruipt  in hun grot der blok - vergadering 

14 december Is het niet al cadeautjestijd? - vergadering  

Groetjes 



Zazoe,Tita,Xebo, Nala en Kerrie 



Ik ga op kapoenenweekend en ik neem mee: 

- Perfect uniform!! 

- T-shirts 

- Genoeg onderbroeken en kousen + reserve 

- Lange broek (s’avonds kan het al aardig afkoelen in november      ) 

- Warme trui/ fleece 

- Regenjas 

- Warm schoeisel 

- tandenborstel en tandpasta 

- pyjama 

- favoriete knuffel 

- grote glimlach en goed humeur 

- en wat de mama zegt dat je nodig zal hebben ;) 

Wat laat ik thuis: wapens, gsm, Ipads, mijn lief, mijn basketbal, snoep is ook 

NIET toegelaten. 

BELANGRIJK: ENKEL kindjes die ingeschreven zijn voor het 

hele jaar mogen mee op weekend, kwestie van verzekering ;) 

Medicatie geef je op voorhand af aan de leiding, schrijf er ook duidelijk 

op wanneer deze medicatie moet toegediend worden. 

Nog vragen? Twijfel zeker niet om de kapoenenleiding te contacteren! 

PS: Het weekend kost 20 euro per kind 

PPS: Inschrijven kan tot 4 november!! 

PPPS: Weekend locatie wordt vrijdag bij het vertrek bekend gemaakt ;)) het zal 

ongeveer een halfuurtje rijden zijn van het Rakkersveld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goeiedaaaaag flinke welpjes!!!!  

Wat een toffe maand is er alweer voorbij gevlogen!! Nu moeten we toch wel even 

terugblikken… we hebben elkaar leren kennen op de leuke zaterdagnamiddagen! We 

hebben een suuuper tof belofteweekend achter de rug waar we veel geleerd 

hebben en onze eigen centen konden verdienen bij het WELPOPOLY spel! Na deze 

maand kunnen we alles aan!! We hebben jammer genoeg ook afscheid moeten 

nemen van onze lieve Bagheera ☹ wat zeggen we dan? DAAAAG BAGHEERA, TOT 

IN FEBRUARIIIIIIIIII!!!!! 

Maar wat staat er nu eigenlijk op het programma voor de maand november? 

1) kei hard amuseren (zoals altijd) 

2) beste scoutsvriendjes worden 

3) giga leuke spelletjes spelen 

4)  Vrienden en vriendinnen meenemen voor extra plezier! 

5) Christus kooooooning (pannekoeken smullen!!!!!)  

Kijken jullie er ook zo hard naar uit als wij? 

Heeeeel veel liefs, 

Akelaaaaa, oeeeee, Chiliewillieeeeeee, Kaaaaa, Mowgliiiiiiii, Baghieeeee 

 

26 okt. (14u-17u) Halloweeeeeeeeen-vergadering  

2 nov. (14u-17u) We-maken-een-feest!-vergadering 

9 nov. (14u-17u) Wie-is-de-slimste-van-het-land?-vergadering 

16 nov. (14u-17u) Reis-rond-de-wereld-vergadering 

23 nov. (10u-

18u15) 

Christus Koning!! (Vergeet je boterhammen niet!) meer info: zie 

groepsnieuws 

30 nov. (14u-17u) Groot-bezoek-uit-Spanje-vergadering 

7 dec. (14u-17u) Hoe-krijgen-we-de-zon-weer-terug?-vergadering 

 

 

 

 



Dag liefste Jonggivertjes. 

De maand oktober zit er alweer op, dat wilt zeggen dat er al 2 maanden van de school 

voorbij gevlogen zijn. 

 

 

 

Ook hebben we alle beloftes afgelegd, nu zijn we EEECCCHHHTTT klaar om als echte 

jonggiver het jaar tegemoet te gaan.  

En omdat goede voornemens in januari passé zijn, gaan we er nu al een aantal maken.  

Goed??? 

Als eerste zou ik een voornemen voor iemand anders willen doen….. 

“Beste wolken, zijn jullie bereid om komende maanden wat minder water naar beneden 

te laten vallen? En dit specifiek op de zaterdag namiddagen .     Alvast 

bedankt.” 

Dan als volgende maken we de afspraak maken om met zijn allen massaal aanwezig te 

zijn in november. Want laat ons nu eens eerlijk zijn, november is toch de beste maand 

van het jaar!!! 

Het is de maand met de herfstvakantie DDDUUUUHHHH!!! 

Maar ook de maand van gezellig binnen zitten voor het vuur en een beetje kletsen met je 

ouders om dat huiswerk toch nog even uit te stellen  (of is dit niet enkel in november???)  

Dit belooft dus een goede maand te worden. 

Veel liefde van jullie leiding.  

 

2/11  Halloween - vergadering 
 

9/11 Lekker zonnebaden - vergadering 

 

16/11 Facebook is zoooo passé-vergadering 
 

23/11 Christus Koning!! (Vergeet je boterhammen niet!) meer info: zie 

groepsnieuws  

29/11 DISCOSCHAATSEN. Vertrek 18u30 station Tienen - ophalen aan schaatsbaan 
21u45, breng 10 euro, handschoenen en je disco-outfit mee!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beste Goivers en Gaivers 

 

De spooky en creepy oktobermaand is weer gedaan. 

We voelden de Halloween kriebels in onze buikjes en jullie leiding is meermaals in rook opgegaan en 

herrezen uit het graf. 

Zo SpOoKyy….. 
Ma enfin, nu dat het sociaal aanvaardbaar is om kerstliederen te zingen, vliegen we er terug in met 

de drukke maand november: 

Van 4 to 10 november is het weer die tijd van het jaar, LEEFWEEK. Informatie werd verzonden per  

e-mail, indien dit niet zo is, stuur dan A S A P een mail naar  givers@bergrakkers.be!!!!!!!! 

 

De 23e is het dan weer Christus-Koning, waar we zingen, spelen en zekere gebakken zoetigheden 

verorberen. Meer info in het groepsnieuws. 

 

29 november gaan we dan weer de ijsring veroveren met onze brutale dansmoves en flashy kleding. 

(Mensen zonder minstens een disco-accessoire worden uit de trein gedanst) 

Vanaf dan zijn het dan weer avondvergaderingen, omdat mensen moeten leren en goede puntjes 

halen. 

 

02/11 Geen vergadering – Leiding moet hun heksenketels opruimen 

4/11-10/11 Leefweek – Jullie hebben normaal gezien een mail met informatie 
ontvangen, zo niet stuur dan ASAP naar  givers@bergrakkers.be 

16/11 (14u-17u)  Texas Hold 'em- vergadering 

23/11 Christus-Koning Christus Koning (begint om 10:00 uur rakkersveld, ZIE 
GROEPSNIEUWS) 

VRIJDAG 29/11 DISCOSCHAATSEN. Vertrek 18u30 station Tienen - ophalen aan 
schaatsbaan 21u45, breng 10 euro, handschoenen en je disco-outfit mee!! 

7/12  Misschientijdomnekeerbraaftedoenofikkrijggeenpakjesvandeschoenvuller- 

Vergadering (18u30-21u30) 

14/12 Avondvergadering 18u30-21u30 

 

Ai, mijn plaats raakt op, ehm, ja ndaag, 

Vixpieter 

 

 

 

 

mailto:groepsploeg@bergrakkers
mailto:groepsploeg@bergrakkers


Beste jiners,  

Het is weer zover, de maand november is in zicht. Welbekend voor de steeds sneller naderende 

examens en natuurlijk de bergrakkers ont ice! (meer info, zie hieronder) In deze maand is het 

ook de welbefaamde pannenkoekenbak op Christus koning waar jullie jullie weer vol kunnen 

proppen met die overheelijke pannenkoeken gemaakt op ambachtelijke, maar misschien niet zo 

100% hygiënische wijze. :))   

Ook is het de maand van beruchte jin-belofteweekend. Jaja, hou je maar vast we gaan op een jin-

tastisch avontuur dat plaats zal vinden het weekend van 8 november. Meer info zie hieronder.  

Belangerijk om te cheken; zorg allemaal dat jullie fiets in orde is. Wat houdt dit in; liefst twee 

wielen, één mag maar is niet aangeraden. Een rem mag ook altijd als je dat echt wilt maar die 

zijn natuurlijk wel wat overrated.  

Als voorbereiding op de feesten gaan we in November op zoek gaan naar een bangelijke 

kerstboom voor het Jin-kot! Neem dus allemaal maar een bijl en decoratie mee (wij zijn niet 

verantwoordelijk als jullie opgepakt worden door de politie voor wapenbezit) en neen oude 

onderbroeken zijn geen decoratie Maik.  

Veel geluk met de volgende maanden xoxo jingirls :))) 

 

2 november waisdekansdawoutkomt vergadering; Legend says; he’s still too busy with a girl to 

come to the scouts. 

8-9-10 november: 

belofteweekend 

We zijn er allemaal klaar voor om Tuur zijn fiets te zien bestijgen als een prins zijn 

witte ros. 

16 november: 

kruistochttegendek

riko vergadering 

Vergeet allemaal niet hooivorken en fakkels mee te nemen. 

23 november: 

Christus koning 

10-17h (17-18h 

mis) 

23 november: Christus koning 10-17h (17-8h mis) 

29 november: 

discoschaatsen 

We verwachten jullie allemaal te zien in een prachtige outfits en ook gij Ferre 

mischien zijn er dan wel eindelijk wa ladies die u zien staan door u prachtige tenu. 

Vertrek 18u30 station Tienen - ophalen aan schaatsbaan 21u45, breng 10 euro 

mee 

7 December: 

latenweeengezamel

ijke 

breakdownhebben 

vergading 

De examens komen dichterbij dus gaan we gezamenlijk in een hoekje huilen en in 
foetushouding heen en weer schommelen. Vergeet ook zeker je favoriete knuffel, 

Ben&Jerry’s en een cd van Adele niet. 

14 december: 

secondtryvoordiee

pischescoutstrui? 

vergadering 

Jawel hoor, de legende van 2jaar terug; once defeated but never again! We will 

conquer! Neen het wordt niet zwart me een oranje tijger op de rug. Daarvoor moet de 

tijger minstens roze met gouden glitters zijn. 



Belofteweekend  

ALLES GOED LEZEN, VRIENDJES.  

Wat? Het spannendste, meest belovend en amusantste weekend in jullie scoutscarrière. Hier 

zullen jullie de kunst van het jin-zijn kunnen bemachtigen. Jullie leermeesters zullen niets aan het 

lot overlaten en jullie de fijnste kneepjes van het vak aanleren. 

Wanneer en waar? Vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 november.  

!OPGELET!:  

We vragen om jullie slaapgerief en kleren al op donderdagavond (7/11) om 21u op het 

Rakkersveld te komen afzetten, zodat we op vrijdag allemaal samen na school kunnen vertrekken 

naar onze eerste bestemming: LEUVEN! Zorg ervoor dat u beperkt pakt en dat uw kleren / 

slaapzak in een comfortabele rugzak passen. Indien het voor u gemakkelijker is, kan u ook uw fiets 

(zie hieronder) hier al stallen.  

Het weekend eindigt op zondag om 12u00 op het Rakkersveld.  

Wat moet u meenemen?  

- FIETS: We vertrekken vrijdagavond met onze fiets naar de bestemming. Aangezien het november 

zal zijn, vragen we jullie fiets van goede lichtjes te voorzien. Heb je een extra binnenband? Breng 

deze ook mee, just in case.; 

- Slaapzak (matje wordt voorzien door jullie leermeesters); 

- Voldoende kleren; 

- Regenjekker; 

- Uniform (best al aandoen bij vertrek). 

 

Hoeveel kost dit grapje? 

Zoals de oude traditie (niet zeer oud, sorry jongens, inflatie) het wilt, vragen wij 20 mooie euries 

voor dit spetterende weekend. Zeiden we al dat het een all-in-weekend wordt? Neen? Bij deze.  

 

Groetjes 

Steufs & Waks 



 

 
 

26 okt. (14u-17u) Halloweeeeeeeeen-vergadering  

2 nov. (14u-17u) We-maken-een-feest!-vergadering 

9 nov. (14u-17u) Wie-is-de-slimste-van-het-land?-vergadering 

16 nov. (14u-17u) Reis-rond-de-wereld-vergadering 

23 nov. (10u-

18u15) 

Christus Koning!! (Vergeet je boterhammen 

niet!) meer info: zie groepsnieuws 

30 nov. (14u-17u) Hoe-krijgen-we-de-zon-weer-terug?-

vergadering 

7 dec. (14u-17u) Groot-bezoek-uit-Spanje-vergadering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 november 
14:00-14:00 

Bibber-beren-koud-vergadering (14u-17u) 

8-9-10 november Weekend! We spreken om 18u30 uur af op het 

Rakkersveld 

16 november Het skittles - vergadering (14u-17u) 

23 november Christuskoning! Zie groepsnieuws 

30 november Seg waar blijft de sneeuw – vergadering (14u-17u) 
(verkleed je in je leukste kerst outfit) 

7 december Leiding kruipt  in hun grot der blok - vergadering 

14 december Is het niet al cadeautjestijd? - vergadering  

2/11  Halloween - vergadering 
 

9/11 Lekker zonnebaden - vergadering 

 

16/11 Facebook is zoooo passé-vergadering 
 

23/11 Christus Koning!! (Vergeet je boterhammen 

niet!) meer info: zie groepsnieuws  

29/11 DISCOSCHAATSEN. Vertrek 18u30 station Tienen 
- ophalen aan schaatsbaan 21u45, breng 10 
euro, handschoenen en je disco-outfit mee!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/11 Geen vergadering – Leiding moet hun heksenketels opruimen 

4/11-
10/11 

Leefweek – Jullie hebben normaal gezien een mail met informatie 
ontvangen, zo niet stuur dan ASAP naar  givers@bergrakkers.be 

16/11 
(14u-
17u) 

 Texas Hold 'em- vergadering 

23/11 Christus-Koning Christus Koning (begint om 10:00 uur rakkersveld, ZIE 
GROEPSNIEUWS) 

VRIJDAG 
29/11 

DISCOSCHAATSEN. Vertrek 18u30 station Tienen - ophalen aan 
schaatsbaan 21u45, breng 10 euro, handschoenen en je disco-outfit 
mee!! 

7/12 
(18u30-
21u30) 

Misschientijdomnekeerbraaftedoenofikkrijggeenpakjesvandeschoenvuller- 

Vergadering 

14/12 Avondvergadering 18u30-21u30 

2 november waisdekansdawoutkomt vergadering; Legend says; he’s still 

too busy with a girl to come to the scouts. 

8-9-10 november: 

belofteweekend 

We zijn er allemaal klaar voor om Tuur zijn fiets te zien 

bestijgen als een prins zijn witte ros. 

16 november: 

kruistochttegendek

riko vergadering 

Vergeet allemaal niet hooivorken en fakkels mee te nemen. 

23 november: 

Christus koning 

10-17h (17-18h 

mis) 

23 november: Christus koning 10-17h (17-8h mis) 

29 november: 

discoschaatsen 

We verwachten jullie allemaal te zien in een prachtige outfits en 
ook gij Ferre mischien zijn er dan wel eindelijk wa ladies die u 

zien staan door u prachtige tenu. Vertrek 18u30 station Tienen 

- ophalen aan schaatsbaan 21u45, breng 10 euro mee 

7december: 

latenweeengezamel

ijke 

breakdownhebben 

vergading 

De examens komen dichterbij dus gaan we gezamenlijk in een 

hoekje huilen en in foetushouding heen en weer schommelen. 

Vergeet ook zeker je favoriete knuffel, Ben&Jerry’s en een cd 

van Adele niet. 

14 december: 

secondtryvoordiee

pischescoutstrui? 

vergadering 

Jawel hoor, de legende van 2jaar terug; once defeated but never 

again! We will conquer! Neen het wordt niet zwart me een oranje 

tijger op de rug. Daarvoor moet de tijger minstens roze met 

gouden glitters zijn. 

mailto:groepsploeg@bergrakkers


 

 
 
 

Ik/wij, ……………………………………………………………………………………………………………….., ouder(s) van  
 
……………………………………………………………………………. geven hierbij 
toestemming dat mijn/onze bengel mee mag op kapoenenweekend van 
(18u30) vrijdag 8 tot zondag 10 november (11uur) en betaal hiervoor …… x 
€20 = €…….  
Handtekening: 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


