OKTOBER

ROSALIE

BRUYNINCKX

28/10/2013

KAPOENEN

LOUISE

PIERCO

27/10/2013

KAPOENEN

NOAH

VANHEMELRYK

24/10/2012

WELPEN

LOUISE

GIEDTS

14/10/2011

WELPEN

ANAEL

IKOMEZE

18/10/2010

WELPEN

ASTER

COEL

07/10/2010

WELPEN

ARTHUR

HELIN

14/10/2009

JONGGIVERS

NELIS

DEMUYNCK

06/10/2009

JONGGIVERS

VIC

CAPELLE

03/10/2009

JONGGIVERS

VIKTOR

GEBRUERS

01/10/2009

JONGGIVERS

AMELIE

AERTS

26/10/2006

GIVERS

FINNE

GOFFIN

21/10/2006

GIVERS

DIEN

DELEU

05/10/2006

GIVERS

HAZEL

VAN RUMST

26/10/2005

GIVERS

MATTHIAS

VANHEMELRIJK

04/10/2005

GIVERS

DORIAN

VAN HERREWEGHEN

21/10/2004

GIVERS

NELLE

NILLIS

09/10/2003

JIN

IRIS

VAN DE VOORDE

31/10/2001

JONGGIVERLEIDSTER

JORDY

MELLAERTS

22/10/1999

JONGGIVERLEIDER

Dag lieve Bergrakkers!
September is voorbij gevlogen en we hebben het scoutsjaar goed ingezet met een
spetterende openingsvergadering. Wij verwelkomen graag alle nieuwe gezichten die
vanaf nu echt deel uitmaken van de enige echts bergrakkersfamilie.
Dit jaar zullen onze vergaderingen er een beetje anders uitzien dan andere jaren want
ook wij moeten ons houden aan de coronamaatregelen. Een heel belangrijke regel is dat
de ouders NIET op het rakkersveld mogen komen, je rijdt het rakkersveld ook niet op
met de auto. Ouders en kinderen + 12 jaar moeten een mondmasker dragen. Uiteraard
willen we jullie vragen graag beantwoorden. Op onze geweldige website hebben we een
FAQ (=Frequently Asked Questions) voorzien, heel handig. Heb je toch een vraag
waarvan je het antwoord niet vindt? Aarzel dan zeker niet om ons een mailtje te sturen.
De scoutsshop is dit jaar ook volledig digitaal. Een hemd of een T-shirt passen kan dus
niet op het Rakkersveld, in de Hopper in Leuven kan dit wel. Je kan wel hemden, t-shirts,
das, kentekens en een welpenpet bestellen.
Hoe bestellen?
Op de website vind je een link naar een formulier, hierin plaats je jouw bestelling.
Als er nog vragen zijn mail naar: scoutsshop@bergrakkers.be
Betalingen gebeuren via overschrijving met “SCOUTSSHOP + NAAM KIND Prijslijst:
Hemden
T-shirt
Das
Welpenpet
Kenteken tak (kap,welp,jgv,gv)
Groepslintje
Schild Bergrakkers
Kenteken Vlaams-Brabant
Kenteken België-Europa

38 euro
10 euro
8,50 euro
17,50 euro
0,70 euro
1,00 euro
1,00 euro
0,70 euro

Afsluiten doen we nog met leuk nieuws, want 13 november organiseren wij onze
jaarlijkse quiz in de manege. Hou deze datum dus zeker vrij! Verzamel dus al maar een
groep van 5 personen.
De leiding heeft alvast heel veel zin om er een fantastische oktober van te maken. Daar

hebben we jullie natuurlijk ook voor nodig. Breng nog een paar toffe vrienden en
vriendinnen mee. Iedereen is welkom op het Rakkersveld.

Wat is September al weer

. Allereerst was er onze mega toffe

openingsvergadering waarin we heel veel nieuwe en super leuke kapoentjes hebben mogen
verwelkomen
Nu kunnen we pas echt het nieuwe scoutsjaar

. En Oktober heeft jullie al meteen

te bieden. Van een leuke vriendjesvergadering waar jullie allemaal een vriendje of
vriendinnetje mogen meenemen tot een mega griezelige halloweenvergadering waar jullie je
zo eng mogelijk moeten verkleden. Krijgen jullie ook al de Kriebels?
BELANGRIJK BERICHT VOOR ALLE MAMA’S EN PAPA’S:
Zoals jullie zien kan onze Vriendjesvergadering doorgaan ondanks Corona. Zoals jullie weten
wordt er met weekformulieren gewerkt om jullie lieve zoon of dochter voor elke vergadering
in te schrijven DUS VERGEET ZEKER NIET OM HET VRIENDJE OF VRIENDINNETJE,DAT JULLIE
KINDJE WIL UITNODIGEN VOOR EEN VERGADERING, OOK IN TE SCHRIJVEN OP DE
WEEKFORMULIEREN!!!
HEEL VEEL GRIEZEL GROETJES
,

,

,

EN

PS: Hieronder vinden jullie een

voor jullie vriendje of vriendinnetje

Alles kids achter de rits?
Openingsvergadering ging voorbij in een flits
Nu weten jullie eindelijk wie jullie super toffe leiding is!!!
Die corona, wat een hindernis! Maar dat houdt ons niet tegen, wij gaan komend jaar
alles geven!
Dit jaar wordt een knaller van formaat!
Wij staan voor jullie paraat!
Zwier die kast maar open: een pruik, een masker, een broek of vest met knopen.
Alles kan en alles mag!
Lekker
op halloweendag!
Zoek de 10 verschillen *, je zal er van gaan trillen en gillen.
Nee nee dit is nog niet gedaan, jullie willen als welpen toch zeker niet afgaan. Geen
zorgen, wij bieden jullie de oplossing,
de perfecte entertaining, We hebben het over niets minder dan….
*

Zaterdag 3/10 (14-17u): De allereersteechtevergaderingvanhetjaar!!
Zaterdag 10/10 (14-17u): Wie-was-die-nieuwe-leider-ookal-weer??
Zaterdag 17/10 (14-17u): samenlekkerbubbelenvergadering
Zaterdag 24/10 (14-17u): naregenkomtzonneschijnvergadering
Vrijdag 30/10 tot zondag 1 november: belofteweekend! En dan is het ook Halloween, dus gaan
we lekker griezelen! Jippieeee! Vergeet dus niet om jullie griezeligste verkleedoutfit mee te
nemen!

Belofteweekend
Wat willen jullie en jullie mama’s en papa’s hier graag over weten?
Wanneer? Vrijdag 30 oktober worden jullie om 19u op het rakkersveld verwacht. Jullie mama’s en
papa’s kunnen jullie dan zondag 1 november weer komen ophalen om 11u op de weekendplaats. De
locatie wordt pas meegedeeld bij vertrek zodat dit nog een beetje geheim blijft, lekker spannend! ;)
Prijs: 20 eurootjes.
Belangrijk:
- Kinderen die mee willen op belofteweekend moeten ingeschreven zijn voor het hele scoutsjaar.
Dit is belangrijk voor de verzekering van je welp! Dus nog niet ingeschreven -> je kan helaas niet
mee op weekend vertrekken!
- Meer info over hoe de inschrijvingen voor het weekend zullen verlopen en tegen wanneer je
welp ingeschreven moet zijn volgt zo snel mogelijk via mail en onze facebook pagina. Dit zal
gebeuren via een link die komende weken vrijgegeven wordt. Opgelet, wegens Corona geldt
hoogstwaarschijnlijk ook nog tegen dan de regel van bubbel = max 50 personen. Gaat je welp
graag mee? Wees er dan op tijd bij!
- Indien een verstrenging van de maatregelen zou plaatsvinden, kan ook het weekend ‘last minute’
afgelast worden. We blijven positief en hopen uiteraard dat het zal kunnen doorgaan!
Wat moet ik allemaal meenemen?
- Perfect uniform
- T-shirts, truien, … -> voorzie zeker voldoende warme kledij
- Broeken
- Ondergoed, kousen (reserve!!!)
- Slaapzak
- Pyjama (+ knuffel)
- (regen)Jas
- Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, bekertje,…
- Schoenen (zeker ook reserve!!!)
- Linnen zak om vuile kleren in te doen
- Zaklamp
- Medicatie en andere noodzakelijke informatie hieromtrent wordt op de dag van vertrek gegeven
met duidelijke vermelding van gebruik en de naam van de welp.
- Je GRIEZELIGSTE VERKLEEDKLEREN
- 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

KOEKOEEEEEEEEEEEEK
Allereerst dit: deze oktober is het promomaand bij scouts Bergrakkers. Want waar jullie bij een gewone
oktobermaand recht zouden hebben op vier scoutsnamiddagen, komt er dit jaar eentje bij. Ongezien sinds
2011: een jaar waarin de dieren nog konden praten. :o Je betaalt dus met andere woorden dezelfde prijs
voor méér pompen, méér spelletjes die je thuis ook zou kunnen spelen en méér 1 mini-koek per
vergadering. Jullie zien het: naar de scouts gaan was nog nooit zo voordelig. Laat deze kans niet
onopgemerkt voorbijgaan! Het leven is al duur genoeg! Het is crisis voor iedereen! We kennen allemaal de
schuldige! Co – kuch kuch – vid.

Maar soit. Welkom ook aan de eerstejaars. Jongens, jullie hebben het misschien nog
niet door, maar de woelige, onzekere reis die puberteit heet, begint hier. Bij de
jonggivers zullen jullie puisten krijgen en misschien (met erg veel geluk) jullie eerste
vrijgezellenavond organiseren. Om nog maar te zwijgen van de bakken en bakken
liefdesverdriet die eraan zitten te komen. Verloren harten, verloren dromen, een
aantal anjers, een aantal rozen…
Alle geniet ervan hé,
Xoxox jullie leiding
Zaterdag 03/10, 14u - 17u: MAHEUHWATHEBTGIJOPUWHOOFDvergadering (gek
petje aandoen)
Zaterdag 10/10, 14u - 17u: skelewu-skelewu- vergadering (huiswerk: Skelewu van
davido luisteren)
Zaterdag 17/10, 14h - 17h: P-R-O-T *fartgeluiden* PROTPUT – vergadering (Kennis
maken met ‘Het Eiland’ is STERK aangeraden)
Vrijdag, zaterdag zondag 23-25 oktober, BELOFTEWEEKEND (MEER INFO
VERDER) wordt tof, leuk en fantastisch
Zaterdag 31/10, 14h – 17h: Seg oktober mag nu wel stillekes gedoan zijn hé aka
Halloween vergadering, verkleed je in iet eng (you know how it works)

BELOFTEWEEKEND
Wanneer? Vanaf 19u op vrijdag 23 oktober tot en met 11u zondag 25 oktober.
Waar? Om de spanning erin te houden, zal dit pas vrijdag 23 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 18 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 23/10/2020 meenemen!)
Eventueel kan uitschrijven nog tot woensdag 21 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.

G.I.V.E.R.S.
Gegroet zijn onzer Ladies und Gentlemen en welgekomen in dit nieuwe scoutsjaar, wij
hopen natuurlijk dat jullie het al naar jullie zin hebben gehad en dat jullie ook de leiding al wat
hebben leren kennen.

Ik persoonlijk kijk er al heel hard naar uit om opnieuw wekelijks een vergadering te hebben
op het rakkersveld om nog eens echt te ravotten, ook al was het online vergaderen natuurlijk
ook een hele belevenis.

Voor jullie kan ik dit al zeggen, er volgt een weekend op 16-17 en ook nog 18 oktober,
hiervoor verdere regeling wordt jullie spoedig bezorgd via de elektronische post.
En dit weekend wordt een epische belevenis, een weekend dat hopelijk alle miserie van
vorig jaar een beetje minder zwaar maakt.
ERzullen natuurlijk ook gewone vergaderingen zijn waar we kunnen zwaar kunnen ravotten
en oude (en jonge) vrienden terugzien. Maar om te weten hoe alles gaat verlopen vragen wij
jullie om zeker altijd het groepsnieuws te lezen en ook up-to-date te blijven met de facebook
pagina.
super veel groeten en vele knuffels (van op afstand)
Ik en de andere leiding
XOXO.
Zaterdag 26 september (14:00-18:00)

Openingsvergadering

Zaterdag 3 oktober (14:00-17:00)

Zijn we nu al iemand kwijtvergadering

Zaterdag 10 oktober (14:00-17:00)

Leden zijn leiding (en vise versa) al beu

Vrijdag 16 oktober-zondag 18 oktober

WE GAAN OP WEEKEND, MEER INFORMATIE VOLGT ZO SNEL
MOGELIJK

Zaterdag 24 oktober (14:00-17:00)

Kunnen de scholen niet gewoon opnieuw dicht-vergadering

Zaterdag 31 oktober (14:00-17:00)

Hoe was scouts toen onze leiding nog jong was-vergadering

Zaterdag 07 november (14:00-17:00)

Openbaar vervoer -vergadering

Heyooo Jinnerzz,
Hepla! De bubbel zit vol! Aangezien we nu veel te veel tijd samen gaan doorbrengen stellen we voor
dat iedereen zich voorstelt door de volgende oefening af te drukken, in te vullen en mee te nemen
naar de scouts op 3 oktober! Zo kunnen we direct weten of het een leuk jaar gaat zijn of niet hè?
(DUUUUUUUH!) Hier is het (wees creatief!) :

Ik ben …………………………………………………………………………………………………………………………
Mijn favoriete kleur is …………………………………………… en mijn favoriete plant is ……………………………………
Ik vond de openingsvergadering …………………………………………………………………………!! Ik vind de leiding
………………………………………………………………… en …………………………………………………………………………… !
Mijn mama zegt altijd dat ik te ……………………………………………………………………………………………… ben.
Ik kijk uit naar …………………………………………………………………………………………………………………………………!!
Het is nu …………………………………………………… en ik draag ……………………………………………………… sokken.
Mijn mening over het suikerfabriek is ………………………………………………………………………………………… en als
ik het woord “cacaopoeder” hoor denk ik aan dit lied ……………………………………………………………… van
……………………………………………… omdat …………………………………………………………………………………………………
Ik wil nog eindigen met …………………………………………………………………………………… te zeggen! Jow bye!

(Btw, -1 punt per zin dat grammaticaal niet correct is!)
Groetz,
M&M
Zaterdag 3 oktober (14-17u)

The-Block-Taajne (zie the block Hoegaarden VT4*)-vergadering! Vergeet zeker
agenda’s, overige verf van thuis in nice of minder nice kleuren, verfborstels, ikea,…
niet mee te brengen! Wij doen ne make-over van ’t jinkot!
Zaterdag 10 oktober (14-17u)
Jinto-‘t-zeetje-vergadering gelieve allemaal te arriveren in gepaste kledij
16-17-18 oktober
WEEKEND!!! Thema is verrassing… spanneuuuund!
Zaterdag 24 oktober 14 u - laaat JINEMA
Zaterdag 31 oktober (14-17u)
Hallowat?-vergadering! Misschien wordt het creepy, misschien niet, wie weet…
Zaterdag 7 november (14-17u)
Oh-ma-kijk-wat-ik-hier-vind-vergadering
Zaterdag 14 november (14-17u) Vandaag-zijn-we-kapoenen-vergadering! Jaja, gepaste kledij mag nog eens!
*zie link in Rakkersblad september (ga zeker nog eens kijken, da is gewoon te goe)

WEEKEND
WANNEER? Vrijdag 16 oktober 2020 om 19u op het Rakkersveld tot Zondag 18 oktober 2020
om 11u op de weekendplaats.
WAAR? Verrrrrasssssiiiiiing!!!
PRIJS? €€€20

-

Iedereen die mee wil op weekend moet ingeschreven zijn voor het hele scoutsjaar. Dit is
belangrijk voor de verzekering!
Inschrijven kan tot en met zondag 11 oktober 2020 23u59! Dit kan via inschrijvingsstrookje
met centjes af te geven op de vergadering!

MEENEEMLIJST
-

Perfect uniform
Een set kleren dat vuil mag worden (vuil, heel vuil)
Scoutskleren voor 2 dagen (genoeg kousen + reserve en warme en waterdichte
kleren)
Slaapzak, matje, ev kussen
Tandenborstel, tandpasta
Een paar schoenen voor buiten + reserve (waterdicht is de max!) + een paar voor
binnen (pantoffels ofzo?)
Zaklamp
Gezelschapspelletjes!
Iets klein en random
Medicatie

Zaterdag 3/10 (14-17u): De allereersteechtevergaderingvanhetjaar!!
Zaterdag 10/10 (14-17u): Wie-was-die-nieuwe-leider-ookal-weer??
Zaterdag 17/10 (14-17u): samenlekkerbubbelenvergadering
Zaterdag 24/10 (14-17u): naregenkomtzonneschijnvergadering
Vrijdag 30/10 tot zondag 1 november: belofteweekend! En dan is het
ook Halloween, dus gaan we lekker griezelen! Jippieeee! Vergeet dus
niet om jullie griezeligste verkleedoutfit mee te nemen!

Zaterdag 03/10, 14u - 17u:
MAHEUHWATHEBTGIJOPUWHOOFDvergadering (gek petje
aandoen)
Zaterdag 10/10, 14u - 17u: skelewu-skelewu- vergadering (huiswerk:
Skelewu van davido luisteren)
Zaterdag 17/10, 14h - 17h: P-R-O-T *fartgeluiden* PROTPUT –
vergadering (Kennis maken met ‘Het Eiland’ is STERK aangeraden)
Vrijdag, zaterdag zondag 23-25 oktober, BELOFTEWEEKEND (MEER
INFO VERDER) wordt tof, leuk en fantastisch
Zaterdag 31/10, 14h – 17h: Seg oktober mag nu wel stillekes gedoan zijn
hé aka Halloween vergadering, verkleed je in iet eng (you know how it
works)

Zaterdag 3 oktober (14-17u)

Zaterdag 10 oktober (14-17u)
16-17-18 oktober
Zaterdag 24 oktober 14 u - laaat
Zaterdag 31 oktober (14-17u)
Zaterdag 7 november (14-17u)
Zaterdag 14 november (14-17u)

Zaterdag 26 september (14:0018:00)

Openingsvergadering

Zaterdag 3 oktober (14:0017:00)

Zijn we nu al iemand kwijtvergadering

Zaterdag 10 oktober (14:0017:00)

Leden zijn leiding (en vise versa) al beu

Vrijdag 16 oktober-zondag 18
oktober

WE GAAN OP WEEKEND, MEER INFORMATIE
VOLGT ZO SNEL MOGELIJK

Zaterdag 24 oktober (14:0017:00)

Kunnen de scholen niet gewoon opnieuw dichtvergadering

Zaterdag 31 oktober (14:0017:00)

Hoe was scouts toen onze leiding nog jong wasvergadering

Zaterdag 07 november (14:0017:00)

Openbaar vervoer -vergadering

The-Block-Taajne (zie the block Hoegaarden VT4*)vergadering! Vergeet zeker agenda’s, overige verf van
thuis in nice of minder nice kleuren, verfborstels, ikea,…
niet mee te brengen! Wij doen ne make-over van ’t
jinkot!
Jinto-‘t-zeetje-vergadering gelieve allemaal te arriveren in
gepaste kledij
WEEKEND!!! Thema is verrassing… spanneuuuund!
JINEMA
Hallowat?-vergadering! Misschien wordt het creepy,
misschien niet, wie weet…
Oh-ma-kijk-wat-ik-hier-vind-vergadering
Vandaag-zijn-we-kapoenen-vergadering! Jaja, gepaste
kledij mag nog eens!

