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November 

FERRE GEERAERTS   04/11/2015    KAPOENEN 

LIYA HASSOUN    21/11/2015    KAPOENEN 

ELISE MATTHYS    23/11/2014     KAPOENEN  

JUGRAI SINGH    23/11/2015    KAPOENEN 

LUCAS RAEYMAEKERS   28/11/2014     KAPOENEN  

LUCAS VANHAECKE    13/11/2011     WELPEN  

ELIAS BENSAFIA    16/11/2011     WELPEN  

MAREN BRUYNINCKX    17/11/2013     WELPEN  

INES HASSOUN    21/11/2013    WELPEN 

GIULIA BRIGANTI    27/11/2013     WELPEN  

NOA BONCHER     06/11/2008     JONGGIVERS  

POPPE DELAURE    18/11/2009     JONGGIVERS  

LILLY-ELISE STRUYVEN    20/11/2009     JONGGIVERS  

NINA RUPPOL    23/11/2010    JONGGIVERS 

BRIEK LAMBRECHTS    28/11/2009     JONGGIVERS  

JACOBUS DEPIJPERE    30/11/2007     GIVERS  

WANNES BRUYNINCKX    07/11/2007     GIVERS  

HANA NILLIS     04/11/2005     GIVERS  

GITTE STRUYF     05/11/2004     JIN 

SENNE BEECKMAN   20/11/2004    JIN  

  



Dag liefste bergrakkertjes!! 

De eerste scoutsmaand is alweer achter de rug en was al meteen gevuld vol met plezier! We 

begonnen met een knaller van een openingsvergadering en daarna volgde een leuke 

leefweek voor de givers en jin. Maar niet getreurd, in november staan er ook nog heel veel 

leuke dingen op de agenda! 

We starten deze maand met een weekend voor zowel de jonggivers als de welpen en de 

kapoenen van 5-7 november. Meer info vind je hieronder bij het takgedeelte. Let wel op: 

een lid kan enkel mee als zijn/haar/hun jaarinschrijving volledig in orde is! 

Op 12 november vindt eindelijk nog eens onze jaarlijkse quiz plaats in de Manège (Sint-

Jorisplein 25) in Tienen. Wilt u hier graag aan deelnemen? Inschrijvingen kan via 

https://bergrakkers.be/quiz/. Dit jaar kan u ook bonnen op voorhand bestellen. Dit is een 

aanrader om drukte en lange wachtrijen te vermijden! Verder kan u ook info vinden op het 

Facebookevenement. 

Vervolgens is er nog Christus Koning op 20 november. Iedereen wordt dan verwacht om 10u 

op het Rakkersveld. In de voormiddag verkopen we voor een goed doel doorheen de stad en 

in de namiddag spelen we één groot spel met z’n allen. We sluiten de dag af met de 

traditionele misviering in de Sint-Germanuskerk. Ouders zijn welkom om aan te sluiten bij de 

mis die start om 18u en eindigt rond 18u40. De leden dienen dus opgehaald te worden aan 

de kerk en niet op het rakkersveld. Belangrijk: vergeet zeker geen lunchpakket mee te 

nemen! Wij voorzien verse pannenkoeken als vieruurtje! 

Ten slotte delen we nog even de kampdata mee voor 2022: 

- welpenkamp gaat door van 4 tot 11 juli  

- kapoenenkamp gaat door van 6 tot 11 juli 

- jonggiver- en giverkamp gaat door van 14 tot 29 juli 

Heel veel groetjes, 

De groepsploeg Patryk, Fien, Janne, Nala, Vic, Pieter, Akela en Laïs 

  

https://bergrakkers.be/quiz/


Beste kapoentjes, 

Wat was  weer een  maand! We hebben al goed gespeeld en gegriezeld, en 

ook onze nieuwe vriendjes en vriendinnetjes hebben al eens kunnen proeven van hoe leuk scouts 

wel niet kan zijn!! 

Niet getreurd dat oktober zoooo snel is voorbijgevlogen want ook in november hebben we een 

heleboel leuke dingen gepland! 

Zo is het 20 november Christus-koning-vergadering (de vergedering begint om 10u) waar met elkaar 

de strijd ‘om ter meeste pannenkoekern naar binnen smikkelen’ aangaan en 

een  spel gaan spelen! 

5-6-7 november een ; de locatie is nog eventjes geheim 

maar hier is al een hint over het thema! 😊 

 

Hopelijk hebben jullie er al evenveel zin in als ons!!! 

Liefs, Nala, Bollie, Apodemus, Kora, Lilo en Zazoe <333 

Ps; vergeet zeker niet het inschrijfstrookje (die vinden jullie op het einde van het rakkersblad), de 

meeneemlijst en bijhorende opmerkingen door te nemen! 

30/ 10 De-grote-bibber-en-beef-vergadering (trek je engste verkleedkleren aan!!) 

5-6-7/ 11 Joepiieeee weekend!!! 

13/ 11 De-slimste-kapoen-vergadering 

20/ 11 Christus-koning-vergadering ( 10:00 – 19:00) 

27/ 11 Is-het-nu-nog-STEEDS-geen-kerst??!-vergadering 

4/ 12 Zie-ginds-komt-de-stoomboot-uit-Spanje-weer-aan-vergadering 

 

 



Meeneemlijstje 

- Perfect uniform!! (bergrakkers T-shirtje + das) 

- T-shirts 

- Genoeg onderbroeken en kousen + zeker ook een paar reserve  

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

- Warme trui/ fleece  

- Regenjas  

- Warm schoeisel/ regenlaarsjes 

- tandenborstel en tandpasta  

- pyjama  

- favoriete knuffel  

- slaapzak + kussentje + een matje 

- grote glimlach en goed humeur  

Wat laat ik thuis: nerf-geweren, grote takken/houten stokken, gsm, Ipads, mijn liefje, mijn voetbal, 

snoep en snacks zijn ook NIET toegelaten. 

 

BELANGRIJK:  

ENKEL kinderen die zijn ingeschreven voor het nieuwe jaar zijn verzekerd en mogen mee op 

weekend! Meer info over (her)inschrijven kan je vinden op onze scoutswebpagina. 

Medicatie geef je op voorhand af aan de leiding in een plastieken zakje, schrijf er ook duidelijk je 

naam op en wanneer deze medicatie moet toegediend worden.  

 

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

PS: Het weekend kost 25 euro per kind en inschrijven kan tot 29 november!! 

PPS: We spreken vrijdag 5 november om 19u af op het rakkersveld om van daar uit naar de 

weekendplaats te rijden, hier zullen we ook de locatie bekend maken 😊 

  



WAZZUUUUUP WELPERINO’S! 

 

De eerste maand scouts zit er al op. *teleurgestelde ‘ooooh’*  

Maar wij vonden dit een fantastische maand om dit nieuwe jaar mee te starten!  

We hadden elke week fantastisch weer, iedereen was massaal aanwezig en vooral enorm 

enthousiast. Maar genoeg teruggeblikt, nu gaan we vooruitblikken:  

 

Als eerste is er het belofteweekend, HET weekend waar het allemaal om 

draait. De eerstejaars krijgen hun ALLER EERSTE belofteteken ---------> 

om op hun hemd te naaien en de tweede-/derdejaars krijgen hun eerste/ 

tweede ster! ⭐ *bling bling* 

 

Daarna is de leiding nog helemaal in de ban van de Bergrakkersquiz...  

(waar hopelijk enkele ouders aanwezig waren) Onverwachte 

quizvraagjes doorheen de vergadering kunnen zeker verwacht 

worden!!  
 (Hint: de hoofdstad van Roemenië is Boekarest en de val 

van de Muur was in 1989) 
 

Tot slot is er nog Christus Koning. In de voormiddag gaan we op de 

markt dingen verkopen voor het goede doel, in de namiddag spelen we 

een spel (met HEEL DE SCOUTS!) en dan trekken we naar de kerk  

voor de jaarlijke misviering met de gebruikelijke MC Moeze als host. 

😎😎😎 (maar niet na we pannenkoeken hebben gegeten natuurlijk😋) 

 

 

Peace out en tot dan!! *micdrop* 

Aleka, Areehgab, Ahskar, Eolab, Rom en Eo 

 

05/11-07/11 BELOFTEWEEKEND!! (zie volgende pagina) 

13/11 (14u-17u) Après-Quiz-vergadering 

20/11 (10u-18u) Christus Koning (we eindigen om 18u40 in de Sint Germanuskerk 

-> ZIE GROEPSNIEUWS) 

27/11 (14u-17u) Wachten-op-de-goedheilig-man-vergadering 

04/12 (14u-17u) SINT-vergadering!! (meer info volgt) 

 

 

 

 



BELOFTEWEEKEND 

 

Wanneer? Vanaf 19u op vrijdag 5 november tot en met 11u zondag 7 november. 

Waar? Om de spanning er in te houden, zal dit pas vrijdag 5 november om 19u op het 

rakkersveld meegedeeld worden. Het weekend eindigt op de weekendplaats zelf om 11u.  

Prijs? 25 euro. 

Belangrijk? 

-  Kinderen die mee willen op belofteweekend moeten ingeschreven zijn voor het hele 

scoutsjaar. Dit is belangrijk voor de verzekering van je welp! 

- Inschrijven VOOR maandag 1 november! Dit kan door het inschrijvingsstrookje met 

centjes af te geven op de vergadering of door het in de brievenbus van een van jullie 

leiding te steken. Dit kan ook via mail en/of overschrijving, maar dan moet het 

inschrijvingsstrookje ZEKER ingevuld en ondertekend in bijlage zitten! 

 inschrijvingsstrookje bevindt zich op het einde van het rakkersblad 

-Vragen mogen altijd via e-mail gestuurd worden! (welpen@bergrakkers.be) Bij 

dringende vragen kan er altijd gebeld worden naar Akela (0494 72 78 83) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:welpen@bergrakkers.be


 

Wat moet je meenemen? 

- Perfect uniform (welpenpet hoort hier in principe niet bij, maar mag altijd!) 

- T-shirts, truien, … (voor 3 dagen, niet voor een hele week 😉) 

- Broeken (best lange, tegen de kou) 

- Ondergoed, kousen (hier best wél reserve!) 

- Slaapgerief: slaapzak, kussen, MATJE!!!!! (er zijn géén bedden) 

- Pyjama, knuffel mag mee, maar op eigen risico... 

- Jas (eentje die tegen de regen kan, best van al een k-way) 

- Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, bekertje,… 

- Schoenen (zeker ook reserve!) 

- Linnen zak om vuile kleren in te doen 

- Zaklamp (liefst met naam op – lampen zijn de eerste spullen die zoek geraken) 

- Medicatie en andere noodzakelijke informatie omtrent wordt op vrijdagavond aan de 

leiding gegeven met duidelijke vermelding van gebruik en de naam van de welp. 

- Het belangrijkste: EEN MOOIE GLIMLACH😁😁😁😁😁😁 

 

Wat mag ik niet meenemen? 

- Dure spullen, zodat deze zeker niet kapot kunnen gaan/kwijt geraken! 

- Snoepjes, chips, koekjes, … 

- Huiswerk😖😖😖 

- Een slecht humeur!! 

 

 

  



 

  

Hey hoi,  

Na een super maand is oktober nu ten einde gekomen.  

Maar geen nood dit betekent dat er weer een nieuwe maand  in aantocht is namelijk 

a lang wachten is het dan eindelijk daar -tromgeroffel- een weekend!!! 

ok Christus koning is terug van weggeweest  

olledige namiddagen die je terug vol plezier kan doorbrengen op de scoutsss  

pisch leuke activiteiten  

emorabele momenten  

azen spelletjes   

en hele hoop ongetwijfeld goeie zaterdagen   

akkersveld is de place to be voor al deze fun 

Jaja je leest het goed na anderhalf jaar niets, komt er dan eindelijk een belofte 

weekend -WHOOO JAAA beeld juichende mensen in met veel applaus en enthousiasme-. 

Maak jullie klaar voor een weekend vol met leuke bezigheden en wordt een echte Jonggiver!!  

Ook Christus Koning is er terug bij wat een suppeeerrr leuke dag betekend met een waanzinig 

groepsspel, geweldige pannenkoeken en weer een fantastische verkoop voor het goede doel 

WHoOoo!!! 

Groetjes Grauwie, JJ, Emhiel, Artvuur, Ferhjuhhhh, Lisaaaaaa 

(Vergeet zeker niet om naar de meeneemlijst te kijken voor het weekend en het inschrijfstrookje in te vullen op 

de volgende pagina:)) ) 

6 november: Nog een maand en dan komt de Sint -vergadering  

13 november: Was het nu vrijdag of zaterdag de 13de da ongeluk bracht -vergadering  

20 november: Christus Koning (10u-19u) 

27 november: Amai het wordt hier koud -vergadering  

3 december: Discoschaatsen (18u30 aan het station Tienen - 21u45 afhalen aan schaatsbaan)  

11 december: ra ra ra wat gaan we vandaag doen -vergadering (avond vergadering van 18.30-21.30) 



 

 

 

Kleding: 

- Lange broeken/ korte broek als je dat wil 

- T-shirts 

- Pullen 

- Jas die tegen de regen kan (omdat we in België leven) 

- PERFECT UNIFORM 

- Schoenen (geen balenciaga’s of andere dure schoenen) 

- Kousen en ondergoed voor een weekend 

- zaklamp 

Slaapspullen: 

- Pyjama (onesies mogen) 

- Slaapzak 

- Matje (geen veldbedjes!!) 

- Kussen 

- Favoriete knuffel 

Toiletgerief: 

- Tandenborstel 

- Tandpasta 

- Deodorant (want soms stinken jullie xxx) 

- Haarborstel 

- Maandverband/tampons 

- Medicatie indien nodig (bij aanvang van het weekend aan de leiding geven met de uren dat je het 

moet krijgen) 

Wat laat ik thuis: 

- Mijn lief 

- Elektronica 

- Snoep 

- Wapens 

- Zakmessen 

- Illegale dingen 

Het weekend zal plaatsvinden van 5 tot 7 november. Het vertrek zal op vrijdag om 18u op 

het rakkersveld zijn waar ook de locatie bekend wordt gemaakt. Ophalen is op zondag om 

11u op de locatie. 

WIJ HEBBEN ER SUPER VEEL ZIN IN DOEI!!! 

Inschrijven kan door een email te sturen naar jonggivers@bergrakkers.be, hierin bevestig je dat 

je kind/ kinderen mee mag/mogen op weekend en stort je 25 euro per kind dat meegaat. 

Inschrijven kan ook door het strookje in te vullen en af te geven aan de leiding op de 

vergadering. Dit inschrijvingsstrookje vind je op het einde van het rakkersblad. 

  

mailto:jonggivers@bergrakkers.be


Halloooooowkes givergang 

Oktober was al super mega awesoooomeeeee!!!! Mede dankzij de openingsvergadering 

en natuurlijke de epische leefweek waarmee we het scoutsjaar goed hebben ingezet, wat 

een goeie start!! 

November zal niet minder zijn en deze maand heeft natuurlijk ook wat in zijn mars! 

Maaaar…… wat dat zal zijn is nog een beetje een verrassing. Want wat is het leven 

zonder af en toe wat spanning?? Maar ook niet alles zal een dikke surprise zijn want op 

het novemberse programma staat natuurlijk Christus Koooooning = centen inzamelen 

voor een goed doel, goei groot spelleke, pannenkoeken fretten en genieten van de 

moeze zijn heerlijke liederen <3, wie wil er nu nog meer?? 

Daarna is het al bijna tijd voor jullie examens en dus starten we met de 

avondvergaderingen = giga gezellig, love it want… 4 december gaan we ook nog eens 

DISCOSCHAATSEN!!! Wij verwachten jullie dus in jullie beste disco-outfits om samen los 

te gaan op de beste plaatjes op het ijs woopwoop 

 

Nog heel veel liefs en tot snel  

xxx jullie favoriete kwartet,  

Janne, Vic, Laïs en Jordy  

Zat. 30 oktober 14u – 17u  Ryanair vs. Brussels Airlines – vergadering  

Zat. 6 november 14u – 17u Nagriezelen op onze eigen Halloween – vergadering  

Zat. 13 november 14u – 17u  Quiz aftermath – vergadering 

ps. Overtuig iedereen om te gaan quizzen op 12 november!!!! 

Zat. 20 november 10u – 18u40  Christus Koning (vergeet geen lunchpakket!!) 

Zat. 27 november 18u30 – 

21u30  

Beste Sint, het is niet omdat wij oud zijn dat wij stout zijn – 

vergadering  

Vrij.3 december 18u30 – 

21u45  

DISCOSCHAATSEN!!!!!  

afspraak om 18u30 aan station Tienen met €10 in de handschoentjes 

& afgehaald worden aan de schaatsbaan te Haasrode om 21u45 

 

 

  



Dag vriendjes, vriendinnetjes en alles daartussen, 

Vorige maand hebben we ontdekt hoe episch het jinleven eigenlijk wel kan zijn. Van 

omgekeerd verstoppertje in de gamma, tot de grote lente schoonmaak van het jinkot. Maar 

wat gaat het jaar ons nog brengen, en zou Dorian nog terugkeren? 

Op leefweek hebben we elkaar al weer eens goed leren kennen. Soms een beetje te goed 

(snurkende Lars ☹). Ook de fourage zijn we al wat beu, net zoals hun (beperkte) 

kookkunsten (Jordy dan toch vooral). De givers vielen ook wel gemaan goed mee. Alleen is 

zwijgen in de ochtend nog een werkpunt, maar ze komen er wel. Onze creativiteit werd op 

de proef gesteld door onze nonkel, neef van Papa Pieter. Na de vele lessen kon Mama Patje 

uiteindelijk ook komen om het oud-College vol te kliederen.  

Ma dus, ne epische Christus Koning knallen ofnieee! Begin alvast te trainen om het lang 

staande record van Materne te verbreken bij de pannenkoeken. Goal = 27 spijzige 

pannenkoeken. Wij verwachten toch minstens 10 pannenkoeken de man. 

Het schaatsen gaat ook weer episch worden. Die schaatsbaan wordt van ons eh manneuhhh. 

Naast schaatsen komt er ook nog een langverwachte avondvergadering met (hopelijk) een 

mega baze stadsspel. Dus begin alvast voor uw examens te blokken dat ge dat niet moet 

missen. 

Op ons weekend zullen we ook eens stemmen om te kijken wie allemaal chaud staat om een 

jaarspel te doen met verschillende opdrachten zoals, kom in het nieuws, verzamel verkeers- 

borden/ lichten, wordt Tiktok famous of rat de Kriko-Bea. Verdere ideeën worden nog 

besproken. 

Wij sluiten af met een leuke rijm: voor sommigen doet noten eten pijn, Patje is wel klein, 

wat is het fijn om Jinner te zijn. 

Florre en Struyf 

5,6 en 7 november Potentieel episch fourage weekend!! ( met de velooo) 

13 November 14u-
17u 

Seg-Komt-Die-Dorian-Nog-Terug-Vergadering 

20 November 10u-
18u 

Christus Koning vergadering! Zorg dat jullie allemaal nog goed 
kunne boefeeeuuuuhhh 

27 November 
18u30-21u45 

Disco schaatsen is pas volgende week Florian – vergadering (KOM 
NOG STEEDS VERKLEED IN DISCO KLEREN)  

3 December 18u30-
21u30 

DSICO SCHAATSEN DOE DISCO KLEREN AAN ANDERS NIET BINNEN 
– Vergadering. Meer info volgt op messanger piekes 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

6 november: Nog een maand en dan komt de Sint -vergadering  

13 november: Was het nu vrijdag of zaterdag de 13de da ongeluk bracht -vergadering  

20 november: Christus Koning (10u-19u) 

27 november: Amai het wordt hier koud -vergadering  

3 december: Discoschaatsen (18u30 aan het station Tienen - 21u45 afhalen aan schaatsbaan)  

11 december: ra ra ra wat gaan we vandaag doen -vergadering (avond vergadering van 18.30-21.30) 

 

 

 

 

30/ 10 De-grote-bibber-en-beef-vergadering (trek je engste verkleedkleren aan!!) 

5-6-7/ 11 Joepiieeee weekend!!! 

13/ 11 De-slimste-kapoen-vergadering 

20/ 11 Christus-koning-vergadering ( 10:00 – 19:00) 

27/ 11 Is-het-nu-nog-STEEDS-geen-kerst??!-vergadering 

4/ 12 Zie-ginds-komt-de-stoomboot-uit-Spanje-weer-aan-vergadering 

05/11-07/11 BELOFTEWEEKEND!! (zie volgende pagina) 

13/11 (14u-17u) Après-Quiz-vergadering 

20/11 (10u-18u) Christus Koning (we eindigen om 18u40 in de Sint Germanuskerk 

-> ZIE GROEPSNIEUWS) 

27/11 (14u-17u) Wachten-op-de-goedheilig-man-vergadering 

04/12 (14u-17u) SINT-vergadering!! (meer info volgt) 

Zat. 30 oktober 14u – 17u  Ryanair vs. Brussels Airlines – vergadering  

Zat. 6 november 14u – 17u Nagriezelen op onze eigen Halloween – vergadering  

Zat. 13 november 14u – 17u  Quiz aftermath – vergadering 

ps. Overtuig iedereen om te gaan quizzen op 12 november!!!! 

Zat. 20 november 10u – 18u40  Christus Koning (vergeet geen lunchpakket!!) 

Zat. 27 november 18u30 – 

21u30  

Beste Sint, het is niet omdat wij oud zijn dat wij stout zijn – vergadering  

Vrij.3 december 18u30 – 

21u45  

DISCOSCHAATSEN!!!!!  

afspraak om 18u30 aan station Tienen met €10 in de handschoentjes & afgehaald 

worden aan de schaatsbaan te Haasrode om 21u45 

5,6 en 7 november Potentieel episch fourage weekend!! ( met de velooo) 

13 November 14u-17u Seg-Komt-Die-Dorian-Nog-Terug-Vergadering 

20 November 10u-18u Christus Koning vergadering! Zorg dat jullie allemaal nog goed kunne 
boefeeeuuuuhhh 

27 November 18u30-
21u45 

Disco schaatsen is pas volgende week Florian – vergadering (KOM NOG 
STEEDS VERKLEED IN DISCO KLEREN)  

3 December 18u30-
21u30 

DSICO SCHAATSEN DOE DISCO KLEREN AAN ANDERS NIET BINNEN – 
Vergadering. Meer info volgt op messanger piekes 



Inschrijfstrookje Kapoenen 

 

Ik/wij, ……………………………………………………………………………………………………………….., ouder(s) van 
……………………………………………………………………………. geven hierbij 
toestemming dat mijn/onze bengel mee mag op kapoenenweekend 
van vrijdag 5 tot zondag 7 november en betaal hiervoor …… x €20 = 
€……. Handtekening:  

 

Inschrijfstrookje Welpen 

 

Inschrijfstrookje Jonggivers 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik, ouder/voogd van 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

bevestig dat mijn kind mee mag op belofteweekend en betaal hiervoor ……….x €25. 

Handtekening ouder/voogd: 

 

……………………………………………… 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

 

   Ik, ondergetekende, ………………………………………………………………… geef aan mijn kind(eren)  
 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………..        
 
   de toestemming om mee op belofteweekend te gaan  en betaal:  ………    X      € 20 
  
   Datum: ………………………….       Handtekening: ………………………………………….. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bergrakkers.be/quiz/ 

https://bergrakkers.be/quiz/

