
December

 
 



Astrid Wouters 13/12/2011 Kapoenen 

Roos Verbeken 16/12/2010 Kapoenen 

Lola Sinap 19/12/2010 Kapoenen 

Heleen Borgers 8/12/2011 Kapoenen 

Storm Vangoidsenhoven 24/12/2010 Welpen 

Wout Scheepmans 6/12/2010 Welpen 

Fleur Reynaert 5/12/2007 Jonggivers 

Jeroen Dops 27/12/2004 Jonggivers 

Eva Keppens 20/12/2007 Jonggivers 

Vince Dossche 26/12/2008 Jonggivers 

Elisabeth Ooghe 1/12/2004 Givers 

Nora Gebruers 23/12/2004 Givers 

Tita 13/12/2001 Leiding 

Giovanni Canton 20/12/1999 Leiding 

Xebo 26/12/2001 Leiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beste Bergrakkers, 

Na november komt ………………… DECEMBERRRRRRRRR!!! 
 

RRRRRRR omdat het wel eens koud kan worden. Voorlopig geven ze nog geen 

vriestemperaturen, maar het weer kan snel veranderen in ons klein Tienenstadje! 

 

Voor wat staat december? Chocolade, cadeautjes, sneeuwmannen, sneeuw, 

koud, vakantie, Kerstman, Sinterklaas, schoen zetten, warme chocomelk, 

schaatsen, sleeën, spelen, koud en terug warm, de kachel, handschoenen, 

mutsen, warme jassen, … We kunnen nog dagen doorgaan, maar al deze 

ingrediënten samen vormen natuurlijk wel de perfecte maand december op 

de scouts. 

 

Haal je handschoenen, mutsen, dikke jassen en zeker niet te vergeten warme 

schoenen maar boven en zet je klaar voor weer mega veel speelplezier. 

 

 De grote takken hebben examens en dus ook avondvergaderingen => 

check zeker goed de uren en avonden!! Ps: veel succes, allemaal 100% 

op jullie rapport 
 

 20 december hebben we allemaal samen avondvergadering en vieren 

we Kerstmis             
 

 

 28 december is het geen vergadering!!!  

 

 En dan is het bijna 2020, SPANNEEEEND 

 

 Bedankt aan alle deelnemers van quiz!!!  

TOOOOT SNEEEL, 
 

XXX Manon & Charlotte 

 

 

 



 





Hallooooooo Welperino’s en Welperina’s 

 

De dagjes worden kouder en de nachtjes worden langer, november was al megakoud en hopelijk blijft het 

ook zo!   Zoals jullie slimme kopjes al weten zou het misschien wel eens beginnen 

sneeuwen in december en dan kunnen we suuuupertoffe dingen doen zoals een 

sneeuwballengevecht, sneeuwmannen met zotte kapsels maken, iglo’s… of onze tintelende 

stad Tienen nabouwen op het rakkersveld en terwijl ‘let it goooooo let it gooooo’ van 

zingen… veeeeeel leuke dingen dus :p 

Mahaaaaar in december zijn er ook veel BV’s in het land zoals 

Sinterklaas, zijn pieten en de Kerstman en zijn elfjes.  

Ui-te-raard komt de Sint bij ons langs en zullen we zelf 

kerstman spelen op onze jaarlijkse kerstvergadering!!! Doe zeker allemaal maar je 

kleurrijkste kerstpakje aan en breng je leukste kerstkadootje mee! Het kadootje mag 

niet duurder zijn dan 5 euro en strips zijn al helemaal taboe :s 

Jammer maar helaas betekent december ook heel veel 

studeren voor jullie leiding :/ en wij gaan er maar geen 

zorgen!!! Dankzij een oude traditie zal de van dit jaar jullie vervangleiding zijn 

en wie weet komen er nog enkele bekende gezichtjes hallo zeggen… 

 

Veel groetjes en warme knuffels van Akela, Bagheera, Chill, Kaa, Mowgli en Oe 

 

30 nov (14h - 17h) Groot-bezoek-uit-spanje-vergadering 

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

14 dec (14h - 17h) Anti-valentijn-vergadering 

Vrijdag 20 dec 
18.30h – 21.30h)  

KERSTVERGADERING, breng allemaal een cadeau’tje van maximaal 5 euro 
mee en geen strips! 

28 dec (14h - 17h) De-wereld-is-weer-een-jaartje-grijzer-vergadering 

4 jan (14h - 17h) Buikje-nog-vol-an-het-nieuwjaarsfeest-vergadering 

 



November zit er zo goed als op dus nu is het tijd voor het rakkersblad van december. Al beu 

met lezen? LEES TOCH MAAR VERDER waaaaaant in december doen we graag een beetje 

specialer. Het zullen namelijk elke zaterdag avondvergaderingen zijn in plaats van overdag!  

 

Waarom? Omdat wij kei NEIG zijn. 

Nu dit gezegd is kunnen we toch nog even terugblikken op november. We zagen op het 

nippertje toch nog die leuke Sint , dansten op het podium voor al dat volk op de grote 

markt, staken onze buik BOMVOL pannenkoeken , leerden de welpen een echte spin 

maken , hielden en megasuperdupernice stadsspel en zoveel meer!!!! 

Hebben jullie nu ook evenveel zin in de komende vergaderingen als ons ???????? TOT DAN!!!!!! 

Liefs jullie leuke leiding XXXX  

 

Zaterdag 23/11  Christus koning: vanaf 10 uur op het rakkersveld 

Vrijdag 29/11 DISCOOOOO SCHAATSEN  
Jullie worden verwacht aan het station te Tienen om 18u30 in 
glitter and glamour outfit. Vergeet geen handschoenen + 10€!!! 
Kinderen afhalen omstreeks 21u45 aan de schaatsbaan Leuven 

Zaterdag 07/12 Avondvergadering -> 18u30-21u30 rakkersveld 
Overdosis Sinterklaas-vergadering 

Zaterdag 14/12 Avondvergadering -> 18u30-21u30 rakkersveld 
Staat die cécémel al warm???????-vergadering 

Vrijdag 20/12 Avondvergadering -> 18u30-21u30 rakkersveld 
KERSTFEESTJE -> neem allemaal een cadeautje mee van +/- 5€ 
dat zowel voor een jongen als een meisje kan  

Zaterdag 28/12 Eerste vergadering van 2020- vergadering 

Zaterdag 04/01 GEEN vergadering 
 

 



Amai amai amai. Thats what she said!!!! 

 

November is maar pas begonnen en het is alweer gedaan. Hopelijk hebben jullie geen pijnlijke 

voeten meer van Erikatocht en geen dikke buiken meer van al die pannenkoeken op Christus-Koning 

       

 

Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest want er worden weer schoenen gevuld, liedjes gezongen, 

lampjes opgehangen, dit betekend dus feest feest feest :D  

Ook wij zullen dit jaar een feestelijke periode tegemoet gaan en elkaar cadeautjes geven en samen 

zingen en swingen en op de tafels springen.  

De givers zullen de Sint zoeken, we zullen de kerstgeuren al eens opsnuiven op onze heuse 

kerstvergadering, maar het beste voor het Laatste       Jullie leiding zal jullie eens goed verwennen 

ope en heus kerst-gala-diner <3  

Kijk maar eens snel in de agenda van deze zwarte piete(r) om te zien wanneer jullie al deze leuke 

activiteiten kunnen verwachten        

Sint en Pieten out, kerstman en kerstslaafjes out, krampus out  

Zaterdag 23/11  Christus koning 

Vrijdag 29/11 DISCOOOOO SCHAATSEN  
Jullie worden verwacht aan het station te Tienen om 18u30 in 
glitter and glamour outfit. Vergeet geen handschoenen + 10€!!! 
Kinderen afhalen omstreeks 21u45 aan de schaatsbaan Leuven 

Zaterdag 07/12 Avondvergadering -> 18u30-21u30  
Het zijn weer examens en niemand heeft er weer zin in 
vergadering 

Zaterdag 14/12 Avondvergadering -> 18u30-21u30  
Galalalala balalalal -> zorg dat u deftig bent en in nood van 
voeding 

Vrijdag 20/12 Avondvergadering -> 18u30-21u30 rakkersveld 
KERSTFEESTJE -> neem allemaal een cadeautje mee van +/- 5€ 
GEEN STRIPSSSSSSSS  

Zaterdag 28/12 Geen vergadering 

Zaterdag 04/01 Amai tis alweer een nieuw jaar na nieuwjaar-vergadering 

 



Geachte spekberen, spijsossen, Jaarke, Iris en Lisa  

Geachte spekberen, spijsossen, Jaarke, Iris en Lisa  

  

Na wederom een mega magnifieke maand, staat December voor de deur…  

Deze zal wederom boordevol zitten met Chwazi’s, bier&plezier™, schurftwijven, 

schuurwijven, zatte charels aan de 54, kolonistensessies, Opussen/Fuifjes, jongedames, 

gezelligheid, CARA’S en GLUCKS, torenhoge rekeningen, quizvragen (Sylvie kust-me-

kloten) maar vooral weinig tot geen Dries :-(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  

  

Na de spectaculaire Jinbar die wel 380 (!) euromunten heeft opgeleverd, zijn we 

eindelijk een stapje dichterbij om Maik zijn eerste blonde in bikini te laten zien. We 

zullen de momenten nooit vergeten waarop tuur zijn vrienden ‘Belgieeeeeeee’ door het 

jinkot riepen, dat Ferre een jas armer is geworden en dat Dries niet goed kan tikken.  

  

Die kerstboom moet ook echt dringend gefikst worden, maar daar komen we nog op 

terug (hoogstwaarschijnlijk in maart). Pak zeker al jullie kerstversiering mee, aangezien 

we die van Iris al hebben kapotgemaakt is zij vrijgesteld van deze opgave.  

  

All by all was deze maand extreem bien². We hopen dat Dries en Wout ons zullen 

vergezellen in de komende 3 vergaderingen. Dit waren alle mededelingen die we uit onze 

duim konden zuigen. 

  

Stevige handdruk en schurftige groet,  

malse makkers Lennard en Tuur 

  

  

  



Za. 7 december: In-welk-hol-zit-Dries-verscholen-?-vergadering (18u30-21u30)  

In deze vergadering gaan de koene jinners op een gevaarlijke queeste om hun 

verloren kornuit, Dries Lehaen, na 5 lange weken afwezigheid eindelijk terug 

thuis te brengen.  

Zal het hen lukken om deze periculeuse missie tot een goed einde te brengen? 

Zeker mee te nemen: vedett sokken om de copain te lokken, je loopschoenen om 

hem niet kwijt te raken en een flesje zoutoplossing voor zijn plantjes! 

Za. 14 december: epische-bazenUNO-vergadering (18u30-21u30u)  

IEDEREEN PAK SPEL UNO MEE.  

Vr. 20 december: Eerste-die-een-strip-koopt-is-nen-homo-vergadering (18u30-

21u30)  

De titel spreekt voor zich, ich liebe dich  

Ferre wilde voor kerst, niets liever dan wat vloeibare gerst  

Maar kreeg in de plek, een lek op zijn bek (van Tessa… of was het Emma?...)  

MOIK stond te popelen om zijn cadeautjes te openen,  

Maar Dries, de spekos, was ermee gaan lopen  

Wout kreeg het moeilijk door een absurd mail,  

Hij kreeg daardoor huisarrest, de crimineel  

Jaarke, Iris en Lisa wilden een pull, maar de motivatie van de mannen lag onder 0 

🙁  

Tuur die wilde een chocolat chaud,  

Maar kreeg in de plaats een spiksplinternieuwe vélo  

Steenbrugge is wat Lennard zijn hart begeert,  

Maar hij kreeg een 0,22/20 omdat hij niet genoeg had geleerd...  

Tot slot kijken Toon en Rik vol genot,  

Naar de bruisende chaos in het Jinkot.  

Za. 4 januari:  FOK-leiding-ofnieeee-vergadering (14u-17u) (JINSTAGE) 

Gelieve volgende termen niet te gebruiken:  

“die rooie”, spijs-..., spek-..., schurft-…, zweet-…, MOIK, etc. 

 

 



 

 
 

30 nov (14h - 
17h) 

Groot-bezoek-uit-spanje-vergadering 

7 dec (14h - 
17h) 

Hoe-krijgen-we-de-zon-weer-terug?-vergadering 

14 dec (14h - 
17h) 

Anti-valentijn-vergadering 

Vrijdag 20 dec 
18.30h – 
21.30h)  

KERSTVERGADERING, breng allemaal een cadeau’tje van 
maximaal 5 euro mee en geen strips! 

28 dec (14h - 
17h) 

De-wereld-is-weer-een-jaartje-grijzer-vergadering 

4 jan (14h - 
17h) 

Buikje-nog-vol-an-het-nieuwjaarsfeest-vergadering 

 

   

 

Zaterdag 23/11  Christus koning: vanaf 10 uur op het 
rakkersveld 

Vrijdag 29/11 DISCOOOOO SCHAATSEN  
Jullie worden verwacht aan het station te 
Tienen om 18u30 in glitter and glamour outfit. 
Vergeet geen handschoenen + 10€!!! 
Kinderen afhalen omstreeks 21u45 aan de 
schaatsbaan Leuven 

Zaterdag 07/12 Avondvergadering -> 18u30-21u30 
rakkersveld 
Overdosis Sinterklaas-vergadering 

Zaterdag 14/12 Avondvergadering -> 18u30-21u30 
rakkersveld 
Staat die cécémel al warm???????-
vergadering 

Vrijdag 20/12 Avondvergadering -> 18u30-21u30 
rakkersveld 
KERSTFEESTJE -> neem allemaal een 
cadeautje mee van +/- 5€ dat zowel voor een 
jongen als een meisje kan  

Zaterdag 28/12 Eerste vergadering van 2020- vergadering 
Zaterdag 04/01 GEEN vergadering 

7December Leiding kruipt in hun grot der blok-
vergadering 

14 december Is het al niet cadeautjes tijd?-vergadering. 
Dit is tevens de verkleedvergadering, dubbel 

zoveel pret dus      , iedereen mag dus 

verkleed komen als prachtige ijsprins/-
prinses of sneeuwmonster 

Vrijdag 20 
december 

Kersvergadering!! (neem allemaal een leuk 
cadeautje mee ter waarde van 5 euro voor 
andere kapoen dat zowel voor jongens als 
voor meisjes heel leuk is) 

28 december Geen vergadering 

4 januari Tijd voor goede voornemens-vergadering 

11 januari Drie koningen- vergadering 



Zaterdag 
23/11  

Christus koning 

Vrijdag 29/11 DISCOOOOO SCHAATSEN  
Jullie worden verwacht aan het station te 
Tienen om 18u30 in glitter and glamour 
outfit. Vergeet geen handschoenen + 
10€!!! 
Kinderen afhalen omstreeks 21u45 aan 
de schaatsbaan Leuven 

Zaterdag 
07/12 

Avondvergadering -> 18u30-21u30  
Het zijn weer examens en niemand heeft 
er weer zin in vergadering 

Zaterdag 
14/12 

Avondvergadering -> 18u30-21u30  
Galalalala balalalal -> zorg dat u deftig 
bent en in nood van voeding 

Vrijdag 20/12 Avondvergadering -> 18u30-21u30 
rakkersveld 
KERSTFEESTJE -> neem allemaal een 
cadeautje mee van +/- 5€ GEEN 
STRIPSSSSSSSS  

Zaterdag 
28/12 

Amai tis alweer een nieuw jaar na 
nieuwjaar-vergadering 

Zaterdag 
04/01 

GEEN vergadering 

 

 

 

 

 



 

 

 


