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MAART 

 

MATS   PEETERS   20/03/2015    KAPOENEN 

APODEMUS     17/03/2003   KAPOENENLEIDER 

LARS   MATTHYS   04/03/2013    WELPEN 

LARS   DELMEL   13/03/2013    WELPEN 

YANIS   EL BERKANI   22/03/2013    WELPEN 

ZANA   VAN DIJCK   28/03/2013    WELPEN 

SAAR  TOURWE   07/03/2008    JONGGIVERS 

HELENA MARIANI   10/03/2010    JONGGIVERS 

JULES  DEPIJPERE   18/03/2010    JONGGIVERS 

EMELINE  DE SPA    25/03/2008    JONGGIVERS 

ERNEST  VANDERHALLEN  31/03/2010    JONGGIVERS 

FERRE   DELEU    28/03/2002      JONGGIVERLEIDER 

MARIE  VAN MARSENILLE  10/03/2007    GIVERS 

OLIVIA  VANHEUSDEN   15/03/2005    GIVERS 

MATS  PARREYN   30/03/2006    GIVERS 

 

 

  



Dag allerliefste Bergrakkers 

 

De koude, natte maand februari zit er weer op! Dat betekend dat alle leiding zijn 

teruggekeerd van achter hun bureau’s en met volle goesting er terug zijn ingevlogen! 

Maar dat wil ook zeggen dat de restaurantdagen van dit jaar achter de rug zijn! Hopelijk 

hebben veel van jullie de kans gegrepen om een lekkere steak, gehaktballetjes of vol-au-vent 

te komen eten 😉 Anders niet getreurd, volgend jaar krijgen jullie terug een kans! 

Ook de givers hebben niet stil gezeten! De leiding weet te vertellen dat het een groots 

succes was - Leuven is nu geen onbekend terrein meer voor onze givers! 

 

Maar nu staat maart voor de deur en er is het een en het ander gepland… De eerste 

vergadering gaat alles door zoals normaal, MAAR het weekend van 11-13 maart is er voor 

niemand scouts! Dan gaat jullie leiding zelf even gezellig op weekend 😊  

Ook een belangrijke datum voor de kleine takken is het weekend van 25-27 maart, want dan 

is het de beurt aan de kapoenen en de welpen! Meer info over hun weekend kan je vinden 

in hun deel van het rakkersblad of volgt nog via mail. 

Voila, dat was het dan voor maart. En dan zien wij jullie zaterdag, op het rakkersveld! 

 

Groetjes, kusjes, knuffels, high-fives, vuistjes, maar vooral een stevige linker 

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

 

 

  



Halloo Kinders 

Februari was een maand met koude lange dagen en vele moeilijke vragen: Wie is Johnny 

Logan en waarom is hij een Edelhert? Waarom zijn de steaks op de Bergrakkers Restaurant 

dagen altijd zo perfect gebakken? En waarom vinden jullie in godsnaam Believer van Imagine 

Dragons zo goed??  

Maar bon, dat maakt nu allemaal niet meer uit want deze korte (maar zeeeeer KOUDE) 

maand is afgelopen en we starten met de derde maand van onze Gregoriaanse kalender: 

MAART. De LAATSTE wintermaand, HOERA! Nog even doorbijten en het is terug LENTE 

!  

Deze maand hebben we ons tweede superGEHEIM en Episch weekend en natuurlijk ook 

onze regulaire vergaderingen. Wat voor een zotte avonturen zullen wij nu weer beleven???? 

Jullie leiding staat al te popelen om jullie terug te zien en weer wat giga-mega-ubercoole-

leuke-fantastische-magnifieke-extraordinaire-extravaganza-hyperneige vergaderingen te 

doen!! 

 

Veeeeeeel groetjess van 

MALA NALA  DORA KORA  RAZOE ZAZOE   STITCH LILO  ROLLIE BOLLIE APODRINKBUS 

APODEMUS 

26 Feb CARNAVAL-vergadering (KOM VERKLEEDDDDD) 

5 maart WIE-IS-JOHNNY-LOGAN-vergadering 

12 maart Leidersweekend dus GEEN VERGADERING!! 

19 maart Gigantische Molshopen op Rakkersveld-vergadering 

25-26-27 
maart 

Gigageheim weekend: meer info volgt nog!! 

3 april 1-April-op-3-april-vergadering 

 

 

 

  



Beste welpjes, 

Wat een maand ! Februari is altijd vrolijk en zonnig en dat maakt ons allemaal blij! De 

leiding is dan klaar met hun examens, het is Carnaval en we mogen ons verkleden,  

We hebben weer veel plezier gemaakt elke week en hopelijk hebben jullie goed 

kunnen genieten van alle spelletjes die we hebben gespeeld! 

De restaurantdagen waren dit jaar ook geslaagd! Als je bent komen eten; bedankt! 

Als je niet bent komen eten; volgend jaar krijg je nog een kans 😉 En het is zeker de 

moeite, vraag het maar aan je vriendjes! 

Maart ziet er ook zeer goed uit! We hopen te mogen gaan zwemmen, want dat is ook 

altijd leuk! Hou dus je mails in het oog want eens het allemaal weer safe is pakken we 

onze zwemkleren en zijn we weg! 😊  

In maart vertrekt de leiding ook op leidersweekend, dus pas op, op 12 maart is er 

GEEN VERGADERING! We worden zelf leden voor een weekend een gaan zelf 

spelletjes spelen met de oudleiding 😊  

We gaan wel heel zeker op weekend op 25-26-27 maart!! Net zoals altijd vertrekken 

we om 19u op vrijdag van het Rakkersveld! We zullen heel snel een mailtje sturen 

met alle info maar een inschrijvingsstrookje vind je al hieronder! Schrijf je snel in, het 

wordt zeker leuk!! 😉  

Maart wordt een maand vol plezier, dat kunnen we al garanderen! Wij hebben er 

enorm veel zin in, jullie hopelijk ook!! 

Tot heel snel, 

Akela, Raksha, Oe, Baloe en Bagheera 

Zat 5 maart How-joh- is-het- al-maart-ofwa-vergadering (verkleed 

jullie in onbekende superhelden) 

Zat 12 maart  GEEN VERGARDERING  

Zat 19 maart Hop-hop-hop-vergadering 

25-26-27 maart WEEKEND (meer info in een aparte mail) – Vrijdag 25 april 

om 19u op het Rakkersveld – Zondag 27 maart 11u op 

het weekendplaats 

2 april Is-het-nu-al-pasen?-vergadering 



 

 

 



 

 

 

  



 

Halloooooo daar, givermannen en -vrouwen!!! 

Februari was kort maar wel vol dolle preeeeet! De epische restaurantdagen, die dankzij jullie 

super goed verliepen! Nog eens KEI bedankt, WE LOVE JULLIE <3  

Daarna ons super fijn en gezellig weekend waar we stad Leuven even onveilig zijn gaan 

maken en jullie de beste gokkers in een casino ooit zullen worden, goed dat wij jullie 

daarvoor al opleiden hé… Blijven oefenen tot 21 jaar is de boodschap! 

Maar daarom zal maart niet minder zijn! Hopelijk blijft het zonnetje schijnen en zien we meer 

van jullie leuke kopkes want die zien we oooooh zo graag 

(tenzij jullie heel vervelend zijn, wat wel eens kan voorvallen 😉 hihi nee mopje) 

Maart heeft in zijn petto… 

- samen zijn en leuke dingen doen 

- centjes inzamelen voor het beste kamp everrrrrrrrr 

- ons moeten missen want wij gaan zelf eens op weekend zonder jullie, ciaooo 

- misschien nog wat dieren nadoen (ga al maar eens naar de zoo voor wat inspiratie) 

- hopelijk nog een show van Jakobus (in ghostbuster kostuum) & Denis 

- denken aan Janne want zij is er bij in spirit <3  

- kei kei kei veel plezier maken gewoon!!! 

 

 

Groetjes en tot snel  

Xxxxxx Parreyn, Winnen, Mellaerts, Dickmans 

 

5 maart, 14u-17u Mega Mindy loves Mega Toby – vergadering 

12 maart, 14u-17u Geen vergadering 

19 maart, 14u-17u Alexander de Croo vs Tom Van Grieken – vergadering 

26 maart, 14u-17u Area 51 – vergadering 

 

 

  



Dag lieve ploppertjes, 

 

Nu Jarne bekomen is van het zware werk in het weekend, kunnen we er meteen weer invliegen. 

Vorige maand hebben we goed geholpen op de resto dagen (en ook goe geboeft natuurlijk). Spijtig 

genoeg heeft Lars niks laten vallen. Dan hadden we nog eens goed kunnen lachen.  

We hebben ook de planning van het jinkamp gekregen en iedereen is FOCKING HYPED!!! We gaan 

boiten in Boedapest, feesten in Zadar en sjansen in Denemarken.  

(Grapje hoor ouders) 

Maar bovenal hebben we nog steeds onze namen niet op het jinkot geverfd. Misschien wordt maart 

dan wel de maand dat we die namen van de kriko kunnen afschuren en die van ons erop kunnen 

vereeuwigen (tot dat binnen 3 jaar de nieuwe jin exact hetzelfde doet met onze namen).  

Na een paar maanden wachten heeft de leiding dan toch een jinweekend ingepland. Niet dat er veel 

gepland moest worden want we gaan toch alleen maar … superveel plezier hebben! (misschien 

worden we wel gedoopt op jinweekend!) Dus neem zeker allemaal vuile kleertjes mee en een goei 

humeur.  

Jaja ploppertje zo zie je maar, het ziet er naar uit dat het alweer een leuke maand gaat worden en we 

kunnen nu al niet meer wachten. Dan gaan wij nu naar kabouterdromenland! 

Lieve groetjes  

Kabouter Jarne, Kabouter Senne, Kabouter Isaac (voor deze ploppertjes volgt de rekening met de 

kosten voor de verbetering van dit rakkersblad door de leiding nog) 

 

5 maart Jinweekend?-vergadering 

12 maart Absoluut geen vergadering want de leiding is er 
niet 

19 maart En-dan-klagen-de-leden-dat-de-leiding-niet-
origineel-is-vergadering 

25,26 en 27 maart Jinweekend!!!!!!!!!!!!! 

 

  



 

 

  

26 Feb CARNAVAL-vergadering (KOM VERKLEEDDDDD) 

5 maart WIE-IS-JOHNNY-LOGAN-vergadering 

12 maart Leidersweekend dus GEEN VERGADERING!! 

19 maart Gigantische Molshopen op Rakkersveld-vergadering 

25-26-27 
maart 

Gigageheim weekend: meer info volgt nog!! 

3 april 1-April-op-3-april-vergadering 

5 maart Jinweekend?-vergadering 

12 maart Absoluut geen vergadering want de leiding is er 
niet 

19 maart En-dan-klagen-de-leden-dat-de-leiding-niet-
origineel-is-vergadering 

25,26 en 27 maart Jinweekend!!!!!!!!!!!!! 

Zat 5 maart How-joh- is-het- al-maart-ofwa-vergadering (verkleed 

jullie in onbekende superhelden) 

Zat 12 maart  GEEN VERGARDERING  

Zat 19 maart Hop-hop-hop-vergadering 

25-26-27 maart WEEKEND (meer info in een aparte mail) – Vrijdag 25 april 

om 19u op het Rakkersveld – Zondag 27 maart 11u op 

het weekendplaats 

2 april Is-het-nu-al-pasen?-vergadering 

5 maart Ananas op pizza – vergadering 

12 maart Geen vergadering – vergadering (onironisch 
geen vergadering) 

19 maart Mag Oekraïne in de NATO of niet – vergadering 

26 maart Miljaar, ik heb honger – vergadering 

2 april Geen vergadering 2 electric boogaoo (opieuw 
onironisch geen vergadering) 

5 maart, 14u-17u Mega Mindy loves Mega Toby – vergadering 

12 maart, 14u-17u Geen vergadering 

19 maart, 14u-17u Alexander de Croo vs Tom Van Grieken – vergadering 

26 maart, 14u-17u Area 51 – vergadering 



 

 

 

 

Ik, ondergetekende, ………………………………………………………………… geef aan mijn kind(eren) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. de 

toestemming om mee op weekend te gaan en betaal: ……… X € 25  

Datum: ………………………….  

Handtekening:  


