Februari

Arwen

Debruyne

04/02/2013

Kapoenen

Mats

Depijpere

15/02/2012

Kapoenen

Willem

Verbeken

2/02/2013

Kapoenen

Isolde

Coel

08/02/2012

Kapoenen

Leander

Verschaeren

22/02/2011

Welpen

Edwin

Schepers

04/02/2011

Welpen

Seppe

Baeken

20/02/2008

Jonggivers

Manu

Capelle

28/02/2008

Jonggivers

Elise

Gebruers

26/02/2007

Jonggivers

Emile

Wouters

15/02/2008

Jonggivers

Fien

Taverniers

15/02/2008

Jonggivers

Juul

Foulon

16/02/2004

Givers

Lars

Van Linden

05/02/2004

Givers

Artuur

De Bakker

22/02/2003

Givers

Vic

Parreyn

15/02/2000

Leiding

Manon

Coqlet

17/02/1997

Leiding

HEEEEEEEEEEy Bergrakkertjes,
Oeeeeeef januari is eiiiiiindelijk voorbij! Het was heel leuk maar we hebben onze liefste
leiding heeeeeeeeeel hard, te hard, gemist!!
Eerst en vooral willen we graag de oud-leiding bedanken voor hun hulp tijdens deze maand!
Ze hebben goed voor alle takken gezorgd tijdens onze afwezigheid! Hartelijk dank hiervoor!!
Ook willen we onze Jin bedanken, ze hebben voor ons, samen met do oud-leiding, super leuke
vergaderingen bedacht en hun eerste ervaring als leiding was zeker een succes! Goed
gedaan!!
Nu dat ze ook niet meer zo veel moeten stressen en studeren hebben onze leiders ook veel
leuke activiteiten gepland:
-

-

-

Onze jaarlijkse Restaurantdagen gaan door op zaterdag 15 en zondag 16 februari!
Dit jaar brengen we een stukje van Amerika naar het rakkersveld en bieden we ook
hamburgers aan! Onze heerlijke steaks en lekkere vol-au-vent zijn ook zeker te
verkrijgen. Schrijf je snel in op onze website: www.bergrakkers.be Breng zeker je
vrienden, je buren, je ouders en grootouders mee! Hoe meer zielen hoe meer
vreugde!!
De Jinners vertrekken op hun tweede weekend! Hun weekend gaat door van
vrijdag 21 februari tot zondag 23 februari en gaat zeker superleuk zijn!
Op 22 februari is het Carnavalsvergadering voor de kleine takken! Kom zeker
verkleed en met een zakje om veeeeeel snoepjes mee naar huis te kunnen nemen!
De jonggivers hebben op zaterdag 22 februari een stadsspel! Afspraak om 10:30
aan het station van Tienen. Je kan je jonggiver terug ophalen om 17:00 aan het
station.
EEEEEN ten laatste gaan de kapoenen en welpen samen zwemmen op zaterdag 29
februari! YEEEEEEY wat is leuker dan springen in het water met uw beste vriendjes
en uw leiding?

Wij kunnen al niet wachten!!
Groetjes,
Jullie favoriete groepsleiding
Charlotte en Manon

Allerbeste kapoenerino’s

We gaan met de deur in huis vliegen si! We hebben goed nieuws en we hebben slecht nieuws! We
zullen beginnen met het goede nieuws: JULLIE LEIDING KOMT TERUG! We hebben alle examens
afgelegd en wat bijgeslapen. We zitten weer vol energie om zaterdagen alles te geven. Dat wordt
een dik feestje
Het slechte nieuws: jammer genoeg gaan we enkele leiding van de voorbije weken niet meer zien
. Kennen jullie ze nog? Hier zijn enkele:

Ander slecht nieuws! We hebben verdorie nog altijd geen sneeuw gekregen
Deboosere.
Kom seg zo niet eh! Wij willen
(sneeuwmannen) en
groot
(sneeuwballengevecht) houden.

. Wij steken het Frank

(sneeuw-engels) maken en een

Oooh en nog goed nieuws! De restaurantdagen komen er aan!! 15 en 16 februari! Dan kan je je
buikje komen rondsmullen op de scouts! Zeker en vast inschrijven!

1 februari

YEEEEEEEY de leiding is terug!!! Of toch niet...?-vergadering

8 februari
15 februari
22 februari
29februari

???????????????? - vergadering
GEEN VERGADERING —> restaurantdagen
Confetti-vergadering —> Verkleed jullie allemaal in iets gek
ZWIM-ZWAM-ZWOM- WE GAAN ZWEMMEN IN EEN KOM —> NEEM ALLEMAAL
€3 MEE!
We gaan op weekend! Meer info in volgend rakkersblad! (Je kan wel al
inschrijven door het inschrijfstrookje ingevuld of te geven of door te mailen en
€20 af te geven of over te schrijven BE97734032916149)

6-7-8 maart

Dag lieeeefsteeeee welpertjes!!!!
De eerste maand van het nieuwe jaar is alweer
voorbij, wat ging dat weer snel zeg?!? Viktor
werd gekroond tot dé nieuwe sultan van Oman,
jullie verscholen zich voor de Amerikanen,
meisjes werden jongens en jongens werden meisjes
maar het belangrijkste van al, jullie hebben er
weer een fameuze speelmaand op zitten met
Mowgliiii, die stond jullie gelukkig elke week weer met een
stralende glimlach op te wachten! Voor de rest van de leiding
is het wat andere koek… Terwijl Bagheera giraffen, olifanten
en antilopen is aan het spotten op safari in het verre Afrika
zijn Chil, Oe en Akela stilletjes ten einde raad… Al sinds de
kerstvakantie (wat voor ons dus geen vakantie is maar het
zogenaamde duivelswoord: DE BLOK), staan ze elke dag hééééél
vroeg op om achter hun bureau te kruipen en daar niet meer
achteruit te komen tenzij: eten, pipipauze of slapen. En dat
ELKE dag opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuuuuuuw… een
hele maand lang… Gelukkig hebben jullie nog enkele jaren te
gaan voor jullie misschien wel hetzelfde lot te wachten
staat…. fjeuw!
Om jullie niet hééééélemaal te ontmoedigen vinden jullie
hieronder enkele interessante weetjes die wij uit al die dikke
boeken geleerd hebben. Het is aan jullie om elk weetje aan de
juiste leider te koppelen én ook nog eens een gokje te wagen
welke richting ze dan juist studeren… Laat die hersencellen van
jullie maar eens goed werken!!!!!!
A: WIST JE DAT: uit onderzoek is gebleken dat meisjes NIET meer
babbelen dan jongens???
B: WIST JE DAT: Nieuw-Zeeland het eerste land is waar vrouwen
mochten stemmen, in België pas 55 jaar later, namelijk 1948???
C: WIST JE DAT: een hanggoot gemaakt wordt uit koper of zink??
WIE?

CHILL

AKELA

OE

A, B OF C?
STUDIERICHTING:

Jullie kunnen de oplossing te weten komen op zaterdag 04
februariiiii WAAANT DAN ZIJN WE WEER VOLTALLIG!!!!!!!
WOEHOEEEEEEW!!! #feestje
BON! Dit was het eerste puntje goed nieuws dat wij jullie te melden
hadden. Maar er is meer, want zoals jullie weten: eentje is……
geentje!! Duuuuuuuuus we beginnen opnieuw met HET GOEDE NIEUWS VAN
FEBRUARI:
1) Eind januari stopt onze (Oe, Chil, Akela) lijdensweg = WIJ KOMEN
TERUG IN FEBRUARIIIII!!!
2) Bagheera begint het daar stilletjes wel gezien te hebben in
Afrika en KOMT OOK TERUG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3) Voor wie nu dacht dat er nog meer goed nieuws ging komen, je
dacht verkeerd… Ons goede nieuws is op… En omdat het leven niet
altijd rozengeur en maneschijn kan zijn, hebben wij ook heel
triest nieuws te melden…:’( (zie volgende pagina)

AFSCHEIDSKAARTJE: KAA
Liefste welpjes, vanaf februari gaan jullie het zonder mij moeten doen…Het spijt me zeer voor
mijn plotse vertrek. Ik moet heel veel werken en ik ga ook heel veel sporten, en zoals jullie
allemaal wel weten steekt de leiding heel erg veel tijd in de scouts… en die tijd heb ik nu niet
meer :’( Ik vind het heel jammer MAAAAAR jullie zijn nog niet van mij af hoor… En voor wie
me echt niet kan missen, jullie kunnen altijd een lekkere hap komen eten bij mij op het werk,
want ik werk namelijk in de Ellis burger in Leuven!!!!!!
Ik zie jullie snel weer!!!
Dikke zoen, jullie kapoen,
KAA

Als alle traantjes gedroogd zijn, zetten we dit rakkersblad nog even
verder. Zo niet, dan is hieronder een quote voor iedereen die zich
ontroostbaar voelt. Wie niet weet wat een quote is neemt best even
zijn iPad of iPod of Smartwatch of Fablet of Laptop of
ikweetnietmeerwaternogallemaalbestaattegenwoordig en tikt in:
‘Google translate’ en kiest vervolgens als taal ‘van Engels naar
Nederlands’ en typt ten slotte: ‘Quote’. Dan krijg je te zien dat
quote = citaat. “Maar leidiiiiiiiing, wij weten ook niet wat een
citaat is????” Dan neem je best even het grote dikke Van Daele
woordenboek en zoek je op de letter ‘C’ naar het woord ‘citaat’.
Voor diegene die zich niet kunnen weerhouden van de spanning vind je
hier de gekopieerde definitie van op wikipedia: ‘Een citaat is een
letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald
wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze
blablablablablablablabla…’ Zo, nu zijn jullie voldoende op de hoogte
en kunnen we Kaa zijn zelfgekozen quote laten zien uit een liedje
van zijn lievelingsband (rarara???), speciaal voor jullie gekozen,
als troost:
‘Tijd voor een nieuwe start, ik luister naar mijn hart.
Ik ben mij voor altijd ik ben wat je ziet,
k'ben mezelf vogelvrij, dus beoordeel niet.’
Voila, nu kunnen we weer verder met ons leven, want we weten: Kaa
zal altijd een plaatsje hebben in ons hartje <3 #WELOVEKAA.

PS: 6,7 en 8 maart gaan wij op weekend, jeeeeej!!! Wij sturen
hierover in de loop van februari een mailtje!
1 FEBRUARI 2020 (14h-17h)

PESSV (= post-examen-stress-syndroom-vergadering)

8 FEBRUARI 2020 (14h-17h

vandaag-is-mega-mindy-jarig-vergadering (ps: dat is echt waar!)

15 FEBRUARI 2020 (14h-17h)

geen vergadering want het is restaurantdagen!!!!!!! kom allemaal lekker smullen
op het rakkersveld met je hele familie!!

22 FEBRUARI 2020 (14h-17h)

CARNAVAL-vergadering (KOM VERKLEED IN IETS WAT JE ALTIJD AL HAD
WILLEN ZIJN!!!)

29 FEBRUARI 2020 (14h-17h)

WOW-2020-IS-EEN-SCHRIKKELJAAR-?!?!-en-net-vandaag-is-het-de-schrikkeldag-endat-moeten-we-vieren-in-het-zwembad-vergadering (neem allemaal 3EUR mee want
we gaan zwemmen in het zwembad van Tienen!!)

Helluuuuuw Jonkies,
Het nieuwe jaar werd al goe ingezet door jullieeee, helaas zat jullie leiding gedurende deze
maand verstopt achter hun boeken, niet altijd met volle aandacht aan het studeren hoor, de
andere helft van de tijd werd er genoten van het lezen van anonieme confessions en
misschien hebben enkele onder ons er zelfs enkele doorgestuurd, jullie krijgen een kijkje in
de confessions! Heeeeeujjj! Raad jij wie welke schreef???

Zaterdag 1/02: jeej-de-examens-van-de-leiding-zijn-gedaan-vergardering
Zaterdag 8/02: levensweg-valentijn-edition
Zaterdag 15/02 en zondag 16/02: Bergrakkers Restaurantdagen!! Kom lekker smullen!
Zondag 16/02: Restaurantdaghulp: jullie worden verwacht van half 12 tot 3 (hoe meer zielen, hoe meer vreugd)
Zaterdag 22/02: STADSSPEL, verzamelen om 10u30 aan voorkant van het station van Tienen, breng lunchpakket en 10
euro mee. We eindigen de activiteit om 17 uur terug aan het station.
Zaterdag 29/02: wohoooow-het-is-een-schrikkeldag-vandaag-vergadering
Zaterdag 7/03: wereldrecord-verbreken-vergadering
Zaterdag 14/03: Taajne-tintelende-stad-vergadering

Dag kids
Ongelofelijk hoe snel de tijd gaat. Het is al weer tijd voor de maand
van de liefde en zoals iedereen weet gaat liefde via de maag.
Vergeet daarom ook zeker de restaurantdagen niet.
Februari zal een maand worden waar boogschieten centraal staat....
onze goede vriend cupido zal ons zeker en vast leren om echte
liefdespijlen af te vuren Maar genoeg over deze pijlen...laat de
vlindertjes je maar kriebelen en laat de poëet in je los en misschien
vind jij wel de ware persoon en kan je de vraag stellen "are you the
one?"
Lieve groetjes vol liefde
Cupids little helpers
1 februari (14:00 – 17:00)
8 februari (14:00 – 17:00)
15 februari
16 februari

22 februari
29 februari
6-7-8 maart
15 maart (14:00 – 17:00)

Amai-dees-jaar-is-nog-langer-dannormaal-vergadering
De-grote-spinnenspel-vergadering
We helpen op de restaurantdagenvergadering
Ik breng mijn ouders mee naar de
restaurantdag en kom eten om de scouts
te sponsoren. Jullie worden ook verwacht
om te komen helpen van 18u tot 22u, hoe
meer zielen hoe meer vreugd!
Late liefdesfeest-vergadering
Troetelbeertjes-vergadering
Weekend
Het jaar gaat veel te snel-vergadering

Hé
Kom op, met ze alle
Hé
Gezelligheid, kom op
Wooh
Eindhoven de gekste (hahaha)
Daar gaat die dan, met ze alle
DoeMaarDave, hier ben ik dan (hahaha)
Yes
Jongedame zeg waar is het fuifje
Ik ben altijd te porren voor een fuifje
Je kan me vinden op alle leuke fuifjes
Ik geniet met volle teugen van die fuifjes
Vanavond is een knalfuif
Ik pak de gel en ik maak een kuif
Spreid mijn vleugels voel me net een duif (hoehoe, hoehoe)
Meisjes lachen als ik naar ze wuif (hahaha)
Jij bent een bloem ik bestuif je
Handen in de lucht voor het fuifje
Jongedame zeg waar is het fuifje
Ik ben altijd te porren voor een fuifje
Je kan me vinden op alle leuke fuifjes
Ik geniet met volle teugen van die fuifjes
Vanavond ga ik erop uit (mwah)
Met een lach om m'n blanke snuit (hey)
DJ draai die liedjes lekker luid
Hopelijk vind ik mijn toekomstige bruid (ah)
Ik houd van fruit je bent mijn druifje
Handen in de lucht voor het fuifje
Jongedame zeg waar is het fuifje

Ik ben altijd te porren voor een fuifje
Je kan me vinden op alle leuke fuifjes
Ik geniet met volle teugen van die fuifjes
Lalalala lalalalalala
Lalalala lalalalalala
Lalalala lalalalalala
Handen in de lucht voor dat fuifje
Jongedame zeg waar is het fuifje
Ik ben altijd te porren voor een fuifje
Je kan me vinden op alle leuke fuifjes
Ik geniet met volle teugen van die fuifjes
Fuifjes, fuifjes, fuifjes, fuifjes, fuifjes, fuifjes
Ik houd van fuifjes, yeah
Ik geniet met volle teugen van die fuifjes
01/02 (14u-17u) : Tuur heeft een baby-vergadering ( sike ’t is gwn een wintervoorraad )
8/02 : (14u-17u): Lennard heeft een sugardaddy-vergadering
15 en 16/02 : Restaurantdagen → Inschrijven kan via de website (njammie njammie)
21/02 : weekend der spekosserei (info volgt via mail)
29/02 (14u-17u) : Luk MET EEN K bijeenrammelen-vergadering
07/03 (14u-17u) : wandelen met de kreeft-vergadering
14/03: Wout heeft een pluskindje-vergadering

1 februari
8 februari
15 februari
22 februari
29februari
6-7-8 maart

YEEEEEEEY de leiding is terug!!! Of toch niet...?-vergadering
???????????????? - vergadering
GEEN VERGADERING —> restaurantdagen
Confetti-vergadering —> Verkleed jullie allemaal in iets gek
ZWIM-ZWAM-ZWOM- WE GAAN ZWEMMEN IN EEN KOM
—> NEEM ALLEMAAL €3 MEE!
We gaan op weekend! Meer info in volgend rakkersblad!
(Je kan wel al inschrijven door het inschrijfstrookje ingevuld
of te geven of door te mailen en €20 af te geven of over te
schrijven BE97734032916149)

1 FEBRUARI 2020 (14h17h)

PESSV (= post-examen-stress-syndroomvergadering)

8 FEBRUARI 2020 (14h17h

vandaag-is-mega-mindy-jarig-vergadering (ps: dat
is echt waar!)

15 FEBRUARI 2020 (14h17h)

geen vergadering want het is
restaurantdagen!!!!!!! kom allemaal lekker
smullen op het rakkersveld met je hele familie!!

22 FEBRUARI 2020 (14h17h)

CARNAVAL-vergadering (KOM VERKLEED IN
IETS WAT JE ALTIJD AL HAD WILLEN ZIJN!!!)

29 FEBRUARI 2020 (14h17h)

WOW-2020-IS-EEN-SCHRIKKELJAAR-?!?!-ennet-vandaag-is-het-de-schrikkeldag-en-datmoeten-we-vieren-in-het-zwembad-vergadering
(neem allemaal 3EUR mee want we gaan
zwemmen in het zwembad van Tienen!!)

Zaterdag 1/02: jeej-de-examens-van-de-leiding-zijn-gedaan-vergardering
Zaterdag 8/02: levensweg-valentijn-edition
Zaterdag 15/02 en zondag 16/02: Bergrakkers Restaurantdagen!! Kom lekker smullen! Restaurantdaghulp:
jullie worden verwacht van half 12 tot 3 (hoe meer zielen, hoe meer vreugd)
Zaterdag 22/02: STADSSPEL, verzamelen om 10u30 aan voorkant van het station van Tienen, breng
lunchpakket en 10 euro mee. We eindigen de activiteit om 17 uur terug aan het station.
Zaterdag 29/02: wohoooow-het-is-een-schrikkeldag-vandaag-vergadering
Zaterdag 7/03: wereldrecord-verbreken-vergadering
Zaterdag 14/03: Taajne-tintelende-stad-vergadering

1 februari (14:00 – 17:00)

8 februari (14:00 – 17:00)
15 februari

16 februari

22 februari
29 februari
6-7-8 maart
15 maart (14:00 – 17:00)

Amai-dees-jaar-is-noglanger-dan-normaalvergadering
De-grote-spinnenspelvergadering
We helpen op de
restaurantdagenvergadering
Ik breng mijn ouders mee
naar de restaurantdag en
kom eten om de scouts te
sponsoren.
Late liefdesfeest-vergadering
Troetelbeertjes-vergadering
Weekend
Het jaar gaat veel te snelvergadering

01/02 (14u-17u) : Tuur heeft een baby-vergadering ( sike ’t is gwn een wintervoorraad )
8/02 : (14u-17u): Lennard heeft een sugardaddy-vergadering
15 en 16/02 : Restaurantdagen → Inschrijven kan via de website (njammie njammie)
21/02 : weekend der spekosserei (info volgt via mail)
29/02 (14u-17u) : Luk MET EEN K bijeenrammelen-vergadering
07/03 (14u-17u) : wandelen met de kreeft-vergadering
14/03: Wout heeft een pluskindje-vergadering

Ik, ondergetekende …………………………………………………………………………….
Geef aan mijn kind(eren)
…………………………
…………………………
………………………… om mee op kapoenenweekend te gaan en betaal hierbij:
Kapoenen:……………. X 20 euro
Totaal:…………… euro
Datum:…………………….
Handtekening:………………………….

Beste Bergrakkers-restaurantdagen-fans,
Naar jaarlijkse traditie organiseert onze scoutsgroep Bergrakkers een
restaurantdag. Dit jaar heten we u van harte welkom op zaterdag 15 en
zondag 16 februari. Met een grote lach op ons gezicht zullen we iedereen
voorzien van een heerlijk menu. Niemand zal met honger naar huis gaan!
De restaurantdagen gaan door in de grote zaal op het Rakkersveld
(Torsinweg 12 te Tienen). Op zaterdag starten we om 17.15h en zondag
al om 11h15. Er is parkeermogelijkheid op de parking van de Lidl, de straten
rond het Rakkersveld en in de Novicedreef. We vragen om op zondag zo
weinig mogelijk te parkeren op het Rakkersveld vanwege de scoutsactiviteit
van de Kriko-Bea.
De centjes die we via de restaurantdag inzamelen zijn voor ons onmisbaar. Algemene kosten moeten
ieder jaar gedekt worden en dat vraagt heel wat van onze kas.
Neem dus zeker je hele familie, vriendengroep, medeleiding, … mee en wij zorgen voor de rest!
Inschrijven kan via onze website www.bergrakkers.be liefst voor 7 februari. Wij hopen u van harte
te mogen ontvangen.
Vragen? Stuur ons een mail: leiding@bergrakkers.be, of bereik ons via onze Facebook-pagina: Scouts
Bergrakkers.
Alle betalingen gebeuren op de restaurantdagen zelf in cash (vergeet dus zeker geen cashgeld mee te
nemen)

Bij elk menu worden frieten opgediend. Drank wordt ter plaatse besteld.
MENU

Volwassenen Kinderen

Aperitief “Bergrakker”

€ 2,00

€ 1,50
€ 2,50

Bergrakkers Dagsoep
Hamburgers
•

€ 10,00

Bergrakkerburger (Holstein burger, cheddar, rode ui, groentjes en
huisgemaakte tartaar)

•

€ 10,00

Bergrakkerburger vegetarisch (Veggie burger, cheddar, rode ui,
groentjes en huisgemaakte tartaar)

•

Kids-burger (Holstein burger, cheddar, ketchup)

€ 7,00

•

Kids-burger vegetarisch (Veggie burger, cheddar, ketchup)

€ 7,00

Vol-au-vent

€ 12,00

€ 8,00

Steaks
•

Natuur

€ 17,00

€ 10,00

•

Peperroomsaus

€ 17,00

€ 10,00

•

Champignonsaus

€ 17,00

€ 10,00

Dessert van buffet
1x keuze uit het buffet

€ 3,00

