NOVEMBER

ELISE

MATTHYS

23/11/2014

KAPOENEN

LUCAS

RAEYMAEKERS

28/11/2014

KAPOENEN

GIULIA

BRIGANTI

27/11/2013

KAPOENEN

MAREN

BRUYNINCKX

17/11/2013

KAPOENEN

ELIAS

BENSAFIA

16/11/2011

WELPEN

LUCAS

VANHAECKE

13/11/2011

WELPEN

NINA

RUPPOL

23/11/2010

WELPEN

BRIEK

LAMBRECHTS

28/11/2009

JONGGIVERS

LILLY-ELISE

STRUYVEN

20/11/2009

JONGGIVERS

POPPE

DELAURE

18/11/2009

JONGGIVERS

NOA

BONCHER

06/11/2008

JONGGIVERS

JACOBUS

DEPIJPERE

30/11/2007

JONGGIVERS

WANNES

BRUYNINCKX

07/11/2007

JONGGIVERS

HANA

NILLIS

04/11/2005

GIVERS

GITTE

STRUYF

05/11/2004

GIVERS

08/11/1999

WELPENLEIDSTER

AKELA

Heyhoi Bergrakkertjes!
Oktober is razendsnel voorbijgevlogen omdat we ons weer te pletter hebben
geamuseerd! Ondanks het feit dat verschillende weekends niet konden doorgaan
:( hebben we er toch nog een top maand van kunnen maken!

Voor we beginnen aan de activiteiten van november moeten er nog paar
praktische zaken gezegd worden:
•

•

Zorg dat je ingeschreven bent voor het SCOUTSJAAR. Die inschrijving
staat los van de wekelijkse inschrijving! Indien jouw kind niet
(her)ingeschreven is, maar wel naar de vergaderingen blijft komen is
hij/zij niet verzekerd! Dus zorg zeker dat je dat in orde brengt! Hier nog is
de link met alle uitleg over (her)Inschrijvingen.
Vanaf heden zitten we in code ROOD. Vanaf nu moeten de jonggivers,
givers en de jin heel de tijd een mondmasker dragen, dus ook wanneer
ze in de bubbel aan het spelen zijn! De kapoentjes en welpjes hoeven dat
niet te doen. Voor buitenactiviteiten mogen we nog altijd werken met een
bubbel van 50. Zorg dus dat je altijd warm gekleed bent want we gaan zo
veel mogelijk buitenactiviteiten organiseren!

Dit terzijde kunnen we het nu eindelijk hebben over de toffe evenementen van
november!
•

•

21 november is het Christus Koning! We verzamelen om 14 uur op het
Rakkersveld! De vergadering duurt ook tot 18u i.p.v 17u. De kinderen
worden zoals normaal op het Rakkersveld opgehaald.
Onze jinners gaan in november heerlijke zelfgemaakte soep verkopen! De
soep kan na Christus Koning afgehaald worden op het Rakkersveld. Soep
bestellen kan via: https://forms.gle/3Cte7C2EUVYnVaxc6

Groetjes,
De groepsploeg

Hellowkidowki ALLER-liefste
kapoentjes!!!!
Wat is de maand oktober toch weer RAZENDSNEL voorbij gevlogen! Eerst hebben
we elkaar wat beter leren kennen want woooww jullie zijn
met veel & dat is héél leuk!!! Daarna was het VRIENDJES-dag,
waar nog veel, leuke, nieuwe kapoentjes waren! Toen we elkaar
al wat kenden zijn we met zen allen lekker-gezellig op weekend
gegaan. Spelletjes gespeeld, elkaar NOG beter leren kennen,
gelachen én

MAAARRR genoeg gepraat over oktober want

november staat al voor de deur!!! EN dat wordt ook een hele leuke
maand!!! Want de JONGENS gaan het opnemen tegen de MEISJES. …. SPANNEND!!!!!
Christus koning vindt plaats wat ook elk jaar heel leuk is. (Meer info daarover in het
groepsnieuws) EN nog meer leuke vergaderingen!
Wij hebben er alvast

7 november 2020

14h00-17h00 JONGENS vs. MEISJES - vergadering

14 november 2020

14h00-17h00

BRRRR Wat is het koud- vergadering
CHRISTUS KONING → zie groepsnieuws

21 november 2020
28 november 2020

14h00-17h00 Waar blijft die sneeuw vergadering?

5 december 2020

14h00-17h00

Sint vergadering

Haaa die vlegels van

Welpen,

Alles goed met jullie??? Want met jullie leiding is het in ieder geval hééél goed, want wat was
oktober toch weer een leuke maand.

Dikke Bertha’s

De epische
, Wakka en Bongo die een onverwachte comeback
maakte, de super-mega-spannende Hoi-finales, op de brommer rijden,…
Enfin, wat ik wil zeggen is dat oktober echt een maand vol verrassingen was.
We hopen natuurlijk dat november een even al-dan-niet betere maand wordt. Maar de kans
bestaat dat het zonnetje ons wel is in de steek durft te laten. Boodschap: vergeet die coole, dikke jas
niet, want

verkouden zijn is kei matigggggggg.

Maar na ons heel mega-super-kei-griezelige-en-bovendien-uber-angstaanjagende HALLOWEEN
belofteweekend, kent iedereen eindelijk die welpenwet uit het hoofd, kunnen die derdejaars
eindelijk een sjorring sjorren die ergens op slaat, en kunnen de eerstejaars eindelijk hun
Beloftekenteken op hun borstzakje laten naaien door hun ouders.
Hebben jullie er al zin in??? Wij allesinds wel hoorrrrr!!!
HEEL VEEL GROETJES
-

AK-EL-A, BA-GH-EE-RA, KI-NG-LO-U-

IS, SHE-RE-KA-HN, HA-TH-I
Vrijdag 30/10 tot zondag 1/11: Belofteweekenddd!! En dan is het ook Halloween, dus gaan we
lekker griezelen! Jippieeee! Vergeet dus niet om jullie griezeligste verkleedoutfit mee te nemen!
Zaterdag 8/11: Leiding-kunnen-we-alsjeblieft-nog-is-Hoi-spelen-??-vergadering
Zaterdag 15/11: We-leren-eindelijk-hoe-we-Shere-Kahn-moeten-uitspreken-vergadering
Zaterdag 21/11: Christus-Koning (zie groepsnieuws)
Zaterdag 28/11: Wa-is-da-met-al-die-beesten-hier-??-vergadering: verkleed je in een dier, niet
te veel bij nadenken. Gewoon DOEN.

GOEIEMORGEN!! (luide muziek speelt, leiding brult, gordijnen vliegen open)
Oktober was weer een prachtmaandje. Prachtige dingen meegemaakt, bijvoorbeeld onze Maik had
zijn haar gestijld had?!? En een prachtige protputvergadering. Helaas hebben we deze maand ook
het weekend moeten aflassen
. We maken dit uiteraard dubbel en dik goed wanneer het mogelijk
is!
MAAAAARRRR, spooktober is nu voorbij, en maakt nu plaats voor 2e golf-novembeeerr. Ondanks de
2e golf gaan wij ons uiterste best om onze vergaderingen onvergetelijk maken.
Wij gaan:
(quote van Alain Vandam ramtamtamtam, het eiland)

Wat kan je zoal van november verwachten? Veel plezier en weinig regen ( wij hebben namelijk,
kleine offers gemaakt aan verschillende weergoden), een ongelooflijke verassing, een covidproofe
christuskoning en een ongelooflijke competitie om de jonggiver-olympic-championchipbelt.
Groetjes,
Lisabeth, Iris, Pitpatput, MOOOIIIK, mowlitoto, en Emilio

Ziehier de planning:
Zat, 7/11, 14u-17u: OMYGODIKWILDEZEVERGADERINGWINNEN-vergadering
Zat, 14/11, 14u-17u: WATZOUDIEVERASSINGZIJN-vergadering
Zat, 21/11, 14u-18u: Christuskoning!!! (covid-editie)
Zat, 28/11, 14u-17u: wie-oh-wie-wordt-de-clown-van-het-jaar-vergadering
Vrij, 4/12, 18u-21u: HAHA-SOMMIGE-HEBBEN-EXAMEN–vergadering
Vrij, 11/12, 18u-21u: WOWHETISALDONKER-vergadering

goeiendaaaaaag plezante givermenskes
’t is weer van dadde, oktober is al gedoan

gelle hebben mekander wa beejter leren

kennen, blablabla gelle kenden mekander natuurlijk al wel bekan allemoal… behalve onze
nief lid luigiiiiiiiiiiiiii
We wennen ook eindelijk aan die stoeme bubbels, ‘t es vermoeiend hé, zo coronavrij
blijven pfffftttt… chance da we ons nog kunnen verstopppen tussen de boomkes! ich
hoop da we mekander toch kunnen blijven zien, wij blijven positief (ik link dit woord nu
automatisch aan da virus???)
Ma bon, november dan?? Nekeer zien wat deze maand voor ulle in petto heeft. Ich merk
op:
- ons nog altijd wekelijks amuseren samen, duuuuuuh
- christus koniiiiiing = pannenkoeken boefen olé olé olé (wie boeft er dees jaar het
meest?)
- vergaderingen in den avond (shiiiiiiit tijd gaat te snel jong, dat merk ich vooral op)
Juaaaat, da klinkt allemoal wel ieeeel goe he?
Ps: weten jullie hoe moeilijk het is om een tof lettertype te kiezen??? Dus dan gaan we
ma voor ne goeie comic sans = ne goeie klassieker

Dikke zoenen (maar niet echt) van jullie favoriete personen (wel echt) & tot
binnenkooooort XXX
Zaterdag 31 oktober (14u-17u)
Zaterdag 7 november (14u-17u)
Zaterdag 14 november (14u-17u)
Zaterdag 21 november
Vrijdag 27 november (18u-21u)
Vrijdag 4 december (18u-21u)

hoe was scouts toen onze leiding nog
jong was -vergadering
Openbaar vervoer -vergadering
Vleermuizensoep -vergadering
Christus Koning (zie groepsnieuws voor
meer info)
Bubbelbubbelbubbelbad -vergadering
Beste sint, krijgen wij als oude garde
ook nog snoepjes? -vergadering

Wegen, wegen, wegen, na een 30 km fietsen langs de heuvelachtige wegen. In onze kruistocht
kwamen we veel tegen (gelukkig niet de regen): Er was een legerbasis maar een dikzak geraakte niet
op tijd over de poort, we gingen dus verder richting het weekendoord. Er werd veel geklaagd en
gezaagd tijdens de avontuurlijke route en de heuvels zullen moeten boeten. We worden bijna
doodgereden door een vrachtwagen terwijn Karen de Polen was aan het aanklagen.
De chalet lag jammer genoeg geen parket. Het was gewoon een stinkend huis, ik bleef liever thuis! Een
positief punt: er was een zetel naast de ketel. “Wat een luxe!”, zou je dan denken. Maar ge bent ons
ant pranken. Een probleem van de baan, sgewoon nie normaal?
Er was van alles te vinden in de spleet van de zetel. Kurken, zakdoeken, haar, voedsel en misschien
iets met een netel. Onze kamer… een scheef stapelbed, even oncomfortabel als een jumbojet. De
schurft op de matras leek wel op gras, de ontsmettingsalcohol kwam dus goed van pas. Ook de keuken
zit vol deuken: Een frietketel even vies als de zetel en een kookplaat vol met ammoniumsulfaat. De
frigo was wel acceptabel maar iets deftig blijft preferabel. Daaruit konden we frisse fruitsapjes en fristi
visse. Je zou dan denken je maakt er het beste van… Maar, probeer dat eens met een 75-jaar oude
fourage die niet veel meer kan, iemand met een paprika-noten-fobie en een waal me al haar kabaal.
Om half vier ’s nachts, “Wie heb ik aan de lijn... Hallo hallo, tis toch ni die Tuur of de Floflo?”.
Gelukkig was er koude fristi in de frigo dus bingo. Daar konden we van genieten tot half 5 in de nacht
dus daarvan gene klacht. Wie pislijn???
dikke

Waar we wel over kunnen klagen is vroeg moeten opstaan zonder vragen. Het terrein was fijn. Er was
een groot bos... dus laat gronkel niet los. DAS PECH GRONKEL WEG. We gingen naar de colruyt maar
de proevertjes zaten vol raar kruid. Al bij al viel het nog mee, das wat uw ma zegt op de plee.
7 november (14u-17u)

NaarhetstrandmetAlexanderDeCroo-vergadering

14 november (14u-17u)

AmongusmetSophieWilmès-vergadering

21 november

Christus Koning hoezee, meer info volgt want wij gaan soep maken!! En voor de eerste
keer poen scheppen

Vrijdag 27 november (18u-21u)

BBQmetDriesVanLangenhoven-vergadering

Vrijdag 4 december (18u-21u)

DeWeverhighkeysus-vergadering

Vrijdag 11 december(18u-21u)

Hoe oud is Nala echt-vergadering

7 november 2020 14h00-17h00

JONGENS vs. MEISJES - vergadering

14 november 2020 14h00-17h00

BRRRR Wat is het koud- vergadering

21 november 2020

CHRISTUS KONING → zie groepsnieuws

28 november 2020 14h00-17h00

Waar blijft die sneeuw vergadering?

5 december 2020 14h00-17h00

Sint vergadering

Vrijdag 30/10 tot zondag 1/11: Belofteweekenddd!! En dan is het ook Halloween,
dus gaan we lekker griezelen! Jippieeee! Vergeet dus niet om jullie griezeligste
verkleedoutfit mee te nemen!
Zaterdag 8/11: Leiding-kunnen-we-alsjeblieft-nog-is-Hoi-spelen-??-vergadering
Zaterdag 15/11: We-leren-eindelijk-hoe-we-Shere-Kahn-moeten-uitsprekenvergadering
Zaterdag 21/11: Christus-Koning (zie groepsnieuws)
Zaterdag 28/11: Wa-is-da-met-al-die-beesten-hier-??-vergadering: verkleed je in
een dier, niet te veel bij nadenken. Gewoon DOEN.

Zat, 7/11, 14u-17u: OMYGODIKWILDEZEVERGADERINGWINNEN-vergadering
Zat, 14/11, 14u-17u: WATZOUDIEVERASSINGZIJN-vergadering
Zat, 21/11, 14u-18u: Christuskoning!!! (covid-editie)
Zat, 28/11, 14u-17u: wie-oh-wie-wordt-de-clown-van-het-jaar-vergadering
Vrij, 4/12, 18u-21u: HAHA-SOMMIGE-HEBBEN-EXAMEN–vergadering
Vrij, 11/12, 18u-21u: WOWHETISALDONKER-vergadering

Zaterdag 31 oktober
(14u-17u)
Zaterdag 7 november
(14u-17u)
Zaterdag 14 november
(14u-17u)
Zaterdag 21 november
Vrijdag 27 november
(18u-21u)
Vrijdag 4 december
(18u-21u)

hoe was scouts toen onze leiding nog
jong was -vergadering
Openbaar vervoer -vergadering
Vleermuizensoep -vergadering
Christus Koning (zie groepsnieuws
voor meer info)
Bubbelbubbelbubbelbad vergadering
Beste sint, krijgen wij als oude garde
ook nog snoepjes? -vergadering

7 november (14u-17u)

NaarhetstrandmetAlexanderDeCroo-vergadering

14 november (14u-17u)

AmongusmetSophieWilmès-vergadering

21 november

Christus Koning hoezee, meer info volgt want wij
gaan soep maken!! En voor de eerste keer poen
scheppen

Vrijdag 27 november
(18u-21u)

BBQmetDriesVanLangenhoven-vergadering

Vrijdag 4 december (18u21u)

DeWeverhighkeysus-vergadering

Vrijdag 11
december(18u-21u)

Hoe oud is Nala echt-vergadering

