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April 

 

Edward Van Rumst   14/04/2014    KAPOENEN 

Lowik Van Bost    26/04/2015    KAPOENEN 

Bollie     26/04/2002    KAPOENENLEIDING 

Noor Ritzen    05/04/2011    WELPEN 

Lukas Vanlaeke    20/04/2011     WELPEN  

Baloe     18/04/2002     WELPENLEIDING  

Lennert Dumon    03/04/2008     JONGGIVERS  

Lienne-Lore Warmoes   06/04/2010     JONGGIVERS 

Hanne Keppens    07/04/2010    JONGGIVERS 

Fien Budo    13/04/2010    JONGGIVERS 

Ermien Leroy    23/04/2008     JONGGIVERS  

Lowie Bruers    29/04/2009    JONGGIVERS 

Arne Verjans    30/04/2008     JONGGIVERS  

Lisa Bruyninckx    23/04/2010     JONGGIVERLEIDING  

Warre Thomas     23/04/2007     GIVERS  

Laïs Winnen    12/01/2001    GIVERLEIDING 

Gitte Goffin    28/04/2004    JIN 

  



Beste Bergrakkers, 

Maart zit er al weer op! Wat een leuke zonnige maand was dat! Ook april heeft al heel wat 

voor ons in petto! Samen maken we er weer een top maand van. 

De jonggivers gaan op trainingsweekend (05/04-09/04), zij leren hoe ze vuur moeten maken, 

driepikkels moeten sjorren & nog veel meer. Zo zijn ze helemaal klaar voor het buitenlands 

kamp in Denemarken. Om in te schrijven stuur je nog snel een mailtje naar 

jonggivers@bergrakkers.be. 

Steun onze JIN, zij serveren ribbekes en vegetarische balletjes op hun noche avond. Afspraak 

zaterdag 16 april vanaf 17u30 op het rakkersveld! Inschrijven kan door het 

inschrijvingsstrookje, zie achteraan in het rakkersblad, door te sturen naar 

jin@bergrakkers.be.  

Ook onze jaarlijkse fuif mag EIN-DE-LIJK weer doorgaan. 😊JOEPIE!! Dirty Disco zal 

plaatvinden op zaterdag 23 april, in de Manege in Tienen. Overtuig je vrienden en trek je 

mooiste disco outfit aan! Voor de kleine fuifbeesten is er Frisco Disco van 18:00u-20:00u in 

de Manege! Ook de mama’s en papa’s mogen iets komen drinken dan.  

Helaas zit ons scoutsjaar er dan al weer bijna op. Nog een dikke maand en het is al weer de 

laatste vergadering. Op 14 mei organiseren we Bergrakkers Family Day. Alle mama’s, papa’s, 

broertjes en zussen zijn welkom! Meer info en de mogelijkheid tot inschrijven volgt snel! 

In april gaan er nog heel wat takken op weekend, olé!! Check zeker het taknieuws voor meer 

info.  

De inschrijvingen van klein kamp starten vanaf midden mei ongeveer op. Hou zeker voor je 

welp 04/06 t.e.m. 11/06 vrij en voor je kapoen 06/07 t.e.m. 11/07.   

Voor de JIN is er zaterdag 2 april na de vergadering een info avond i.v.m. het kamp.  

Je leest het goed, april belooft een drukke maand te worden! Wij hebben er alvast 

ongelofelijk veel zin in! 

Veel zonnige lente groetjes en een stevige linker, 

De groepsploeg, 

Nala, Akela, Vic, Janne, Laïs, Pieter, Patryk & Fien  
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 Liefste vriendjes  

Maart is weer eens voorbij gevlogen, we hebben lekker gegeten op de restaurantdagen en we zijn er 

eindelijk achter gekomen wie Johnny Logan is.  

Maar nu is het tijd voor ... Deze maand hebben wij weer Gigantisch Leuke Vergaderingen voor 

jullie in petto!!!! 

Allereerst gaan we samen met jullie grappen en grollen op onze 1-april-op-2-april vergadering.  

We nemen jullie deze maand  ook mee naar jullie allereerste FUIF!!!! Deze start om 18h00 en duurt 

tot 20h00. Jullie mogen jullie coolste  aandoen en dan swingen we er samen op los.  

Deze maand is het dubbel feest want er zijn niet één, maar twee verkleedvergaderingen, 

Op het einde van de maand mogen jullie allemaal jullie mooiste Hawaii-outfit aantrekken en 

dan trekken we met jullie naar de zonnige oorden.  

En alsof dat nog niet genoeg is, gaan we samen op in mei, WOOHOOO!!!!! 

Hierover zal nog verdere info komen, maar we blijven graag nog een beetje mysterieus 😉   

 

Veel zonnige groetjes  

 

, , , , en

 

 

 

 

 

2 April -Vergadering 

9 April  - Vergadering 

16 April Vergadering!!!! 

23 April (18h00-20h00) : Trek jullie coolste Disco outfit aan 

30 April -Vergadering: Verkleed jullie allemaal in thema 
Hawaii 

6-7 Mei  

14 Mei  : Pak allemaal je mama en papa 
mee naar de vergadering!!! 



D A G   L I E F S T E   W E L P J E S 

Het is alweer zo ver, een nieuwe maand, en wat voor één! 

MAAR voor we daaraan beginnen, eerst even een terugblik op vorige maand: 

Een maand vol ☀️ z o n n e s c h i j n ☀️ en flauwe mopjes van de leiding, 

Een maand vol zotte spelletjes en gekke dance battles, 

En hou zouden we de superheldenvergadering kunnen vergeten?! 

 

Maar goed, genoeg teruggeblikt nu, jullie zijn waarschijnlijk benieuwd naar wat de maand april te 

bieden heeft en dat is VEEL! 

Wie april zegt, zegt natuurlijk ook 1 april, dus hou jullie vast aan de takken van de bomen, want jullie 

leiding heeft weer heel wat flauwe mopjes in petto voor jullie!  

Natuurlijk zullen we ook Pasen vieren met de nodige hoeveelheid aan chocolade en allemaal 

verkleed in de mooiste paashazen van het land. 

Hierna, op zaterdag 23 april, zal het grootste feestje van het jaar doorgaan in de Manege, namelijk 

DIRTY DISCO.  

Dat betekent voor jullie: geen scoutsvergadering, maar wel… FRISCO DISCO  

Ik hoor jullie al denken, Frisco Disco? Huh wa? Jaja, get ready om 2 uur lang te dansen in jullie beste 

disco outfit op een feestje dat doorgaat voor Dirty Disco. 

En om de maand af te sluiten, is er op 29 – 30 april nog een superleuk derdejaars weekend gepland! 

Maar geen nood, het is op zaterdag 30 april nog steeds voor iedereen scoutsvergadering. Meer info 

volgt in een aparte mail. 

Jullie horen het dus, april wordt weer een top scoutsmaand! 

Veel groetjes, 

Akela, Baloe, Bagheera, Oe en Raksha <3 

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

Zat 9 april Waar-blijft-die-chocolade?!-vergadering 

Zat 16 april Het-is-eindelijk-Pasen-dus-kom-allemaal-verkleed-als-moderne-paashaas-
vergadering 

Zat 23 april Geen vergadering  FRISCO DISCO van 18h - 20h 

Zat 30 april Derdejaars-aan-de-macht-vergadering 

Zat 7 mei Wanneer-gaan-die-waterspellekes-beginnen-vergadering 

 

 

 

 



Jullie: ‘Maaaaaaaaaaaaaaar leeiiiiiidiiiiiiiing’  

Wij: ‘zeg het eens men kindje’ 

Jullie: ‘Maaaaar wa gaaaaan wij eigenlijk doen deze maaaaaand’ 

Wij: ‘AAAAH maar dat zal ik je eens vertellen’ 

 

Maart was chaud, maar april wordt leuker! Om te beginnen vertrekken we op trainingsweekend van 

5-9 april. We vertrekken dinsdag samen op het houtemveld om 9u30. Het trainingsweekend loopt tot 

zaterdag 9 april om 12u. Superleuk, en niet mee komen is illegaal. Schrijf je zeker in (zie 

insschrijvingsstrookje achteraan het rakkersblad)! 

En na trainingsweekend stopt de fun niet eens! Zaterdag 23 april kunnen jullie allemaal komen sjansen 

op frisco disco! Kom zeker en trek je hardste wildste beste dansschoenen aan. Hier alvast wat 

inspiratie: 

 

 

 

 

 

 

 

Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als wij! 

Greetz 

Spekke, JJ, Grauwegronkel, langtuur, Eliza en Mille 

Zaterdag 2 april: geen vergadering 
Dinsdag 5 april: Begin van trainingsweekend: we vertrekken samen om 9u30 op het houtemveld! 
Zaterdag 9 april: Einde trainingsweekend: je kan je kindjes komen ophalen om 12u @ de kluis 
Zaterdag 16 april: kiekenvelvergadering (14u-17u) 
Zaterdag 23 april: FRISCOOO DISCOOOOO (18u-20u) (dansbotten en disco-fitje aantrekken) 
Zaterdag 30 april: alst goei weer is doen we waterspellekes vergadering 

 

  



MEENEEMLIJST: 
 

“Maar leeeeiidingggg, wa moeten we allemaal meenemen????” 

Kledij: 

- Perfect, volledig en prachtig uniform 

- Voldoende ondergoed en sokken (zeker extra meenemen) 

- Lange broeken (en shorts als het weer het toelaat 😊) 

- Voldoende T- shirts 

- Dikke dikke pullen, het koelt ’s avonds hennig af 

- Kledij die tegen de regen kan 

- Stevige schoenen (sneakers mogen zeker ook maar zorg dat dit niet je enige paar is) 

- Verkleedkledij in thema (wordt nog meegedeeld) 

Slaapgerief: 

- Slaapzak (neem er een dikke mee, kan pittig koud worden ’s nachts en we liggen in tenten) 

- Kussen 

- Knuffeltje 

- Extra dekentje  

- Een matje 

Wat kan en wat kan niet? 

 

Toiletgerief: 

- Handdoeken, washandjes 

- Toiletgerief 

- Zeep 

- Tandenborstel + tandpasta 

- Linnen zakje voor de vuile was 

- Deo 

- Maandverband/ tampons/….  

- Haarborstel 

- Medicatie ( afgeven bij aanvang van het weekend met een papiertje wanneer deze medicatie 

genomen moet worden) 

 



Wat laat ik thuis: 

- Snoep 

- Gsm 

- Wapens 

- Zakmes 

- Ipads, playstations 

- Je liefje (tenzij die op de scouts zit en meegaat 😉) 

- Je snapt de vibe, enkel scoutsspullen… 

 

 

  



Heeyo- … Wacht effe, huh? Ist al april ofwa?? Kheb echt het gevoel dat we nog maar net 

kerstcadeau’s hebben uitgepakt??? Allé dan, hier zijn we dan nog ne maand verder! 

Maart, maaart, maart….  

Ahja! Just!  

Wa ne maand toch hé. Eerst beschermen we Miels de Spatader van de boze haters int stad. 

Van het rakkersveld tot het stadspark tot het toreke. Ja, dieje ket is nu dood he, jammer nou. 

Vervolgens moesten jullie ons een volledige vergadering missen. We voelden jullie tranen tot 

bij ons! 

Daarna konden jullie ze toch drogen aan de snoepzakken die we hebben verkocht om écht 

dik te cashen voor kamp. Twas nogal wa. 

Maar nu, wa kan april in godsnaam doen om da te overtreffen? Joeng, kent ge ons nog ni? 

Wij doen da BOTS. De maand van chocolade-eiers, klokken, hazen, sneeuw in de lente, 

paasexamens of zoiets etc etc etc.  

Maar natuurlijk is er dit jaar eindelijk nog eens onze fameuze Dirty Discoooooo op 23 april! 

Jullie gaan al jullie vrienden overtuigen om daar naar toe te komen, toch??? Dan kunnen we 

daar samen goe dansen in onze beste disco-outfits! 

Nog een belangrijk puntje op de agenda van april staat ook derdejaarsweekend! Wij zien alle 

derdejaars graag komen op 15 april. Zeker komen dus om er een fijn weekend van te maken. 

(strookje achteraan dit rakkersblad)  

Eerste- en tweedejaars niet welkom, sorry x  

Steun ook de jinnertjes en kom eten op hun noche 16 april! 

Wat is er nog meer in petto buiten -1000°C ’s nachts en +600°C overdag? Awel, kzal het u 

zeggen: 

! 

 

Much luv, 

Joardy, Viek, Laes en Jaanneh 

 

2 April, 14u-17u Zoals vorig jaar ne sneeuwman maken (geen grap, 100% real, no clickbait)-
vergadering 

9 April, 14u-17u 99ste dag vant jaar- vergadering 

15 April, 19u – 16 
april 17u 

Derdejaarsweekend!!! (start: 19u op het rakkersveld, einde: 17u) 

23 April GEEN VERGADERING -  Kom allemaal sjansen op Dirty Disco!!! 

30 April, 14u-17u 125ste verjaardag van de ontdekking van de elektron-vergadering 

 

  

  



gegroet mede vergaderaars.!  

 

 

zoals we allemaal waschijnlijk weten was het jin wikend een groot susches of niet (dit moeten we nog 

zien angerzien we dit schrijven lang voor het wikend). 

 

terwijl de ratten van de VIA naar Italië zijn, en de spijs-beren van het atenejem naar Griekenland, dus 

de overgebleven kinderen moeten hier wegrotten in België.  

deze heldhaftige rakkers zullen het land moeten verdedigen tegen de bosse Russische man.  

 

de noche is zeer geslaacht niemand is door onze kookkunsten naar de pot moeten gaan dus dus is 

een zeer geslaagde avond. (hopelijk, we hebben geen glazen bol om dit te voorspellen) 

 

A staat voor appel, B staat voor beer 

Juul hare neus deed vrijdagavond heel veel zeer 

C staat voor citroen, D staat voor drumsticks 

Pieter, niks. 

E staat voor emancipatie, F staat voor fok 

Gitte maakt weeral een tiktok 

Gedicht gedaan, misschien nog eentje aan het kampvuur 

Smijt nog maar ne goeie modderbal tegen het raam van de achterbuur :) 

 

Voor de jinner van de maand hebben we besloten om de heer Isaac Depijpere te kiezen, aangezien 

deze persoon van het straat is (proficiat Isaac). Hierbij een shoutout naar zijn website: 

https://isaacdepijpere.jouwweb.nl/ (Isaac fotocarrière wanneer???) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 April de grote-metaaldetector-vergadering  
+ INFOSESSIE KAMP: 17u15@RV 

9 April Isaac-is-niet-meer-op-Hasel-vergadering  

16 April Juul-haar-verjaardag-vergadering-maar-2-

maanden-later-vergadering  

  

23 April is-het-nu-vergadering-of-niet-door-Dirty-Disco-
vergadering???  

30 April de-het-is-bijna-gedaan-met-vergaderingen-
vergadering  

Jinner van de Maand Isaaaaaaaccccc 

 

  

https://isaacdepijpere.jouwweb.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 April -Vergadering 

9 April  - Vergadering 

16 April Vergadering!!!! 

23 April (18h00-20h00) : Trek jullie coolste Disco outfit 
aan 

30 April -Vergadering: Verkleed jullie allemaal in 
thema Hawaii 

6-7 Mei  

14 Mei  : Pak allemaal je mama en 
papa mee naar de vergadering!!! 

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

Zat 9 april Waar-blijft-die-chocolade?!-vergadering 

Zat 16 april Het-is-eindelijk-Pasen-dus-kom-allemaal-verkleed-als-moderne-paashaas-
vergadering 

Zat 23 april Geen vergadering  FRISCO DISCO van 18h - 20h 

Zat 30 april Derdejaars-aan-de-macht-vergadering 

Zat 7 mei Wanneer-gaan-die-waterspellekes-beginnen-vergadering 

Zaterdag 2 april: geen vergadering 

Dinsdag 5 april: Begin van trainingsweekend: we vertrekken samen om 9u30 op het houtemveld! 

Zaterdag 9 april: Einde trainingsweekend: je kan je kindjes komen ophalen om 12u @ de kluis 

Zaterdag 16 april: kiekenvelvergadering (14u-17u) 

Zaterdag 23 april: FRISCOOO DISCOOOOO (18u-20u) (dansbotten en disco-fitje aantrekken) 

Zaterdag 30 april: alst goei weer is doen we waterspellekes vergadering 



 

 

  

2 April de grote-metaaldetector-vergadering  
+ INFOSESSIE KAMP: 17u15@RV 

9 April Isaac-is-niet-meer-op-Hasel-vergadering  

16 April Juul-haar-verjaardag-vergadering-maar-2-maanden-

later-vergadering  

  

23 April is-het-nu-vergadering-of-niet-door-Dirty-Disco-
vergadering???  

30 April de-het-is-bijna-gedaan-met-vergaderingen-
vergadering  

Jinner van de Maand Isaaaaaaaccccc 

2 April, 14u-17u Zoals vorig jaar ne sneeuwman maken (geen grap, 100% real, no clickbait)-
vergadering 

9 April, 14u-17u 99ste dag vant jaar- vergadering 

16 April, 14u-17u Dees-ist-jaar-da-we-dieje-haas-vangen-vergadering 

23 April GEEN VERGADERING -  Kom allemaal sjansen op Dirty Disco!!! 

30 April, 14u-17u 125ste verjaardag van de ontdekking van de elektron-vergadering 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insschrijvingsstrookje: 

Ik,…………………………………………………………………………………………………..(naam) ouder/ voogd van:  

1)………………………………………………………………………………………………………………………………………..(€55) 

2)……………………………………………………………………………………………………………………………………..…(€45) 

3)……………………………………………………………………………………………………………………………………..…(€45) 

4)……………………………………………………………………………………………………………………………………..…(€45) 

Schrijf mijn kind(eren) in voor het trainingsweekend van 5/04 tot 9/04. Hiervoor betaal ik een totaal 

van €………. 

Handtekening: 

 

………………………………………………… 

  

 

Ik, ondergetekende, ………………………………………………………………… geef aan mijn giver(s) 

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

toestemming om mee op derdejaarsweekend te gaan en betaal: ……… X € 20  

Datum: ………………………….  

Handtekening:  



 

 


