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November 

Mira Mutert Lambeets   28/11/2015     KAPOENEN  

Maren Bruyninckx   17/11/2013    WELPEN 

Elise Matthys    23/11/2014    WELPEN 

Nand Van Espen   26/11/2014    WELPEN 

Lucas Raeymaekers   28/11/2014    WELPEN 

Rikki-Tikki-Tavi    05/11/2004    WELPENLEIDING 

Winifred    20/11/2004    WELPENLEIDING 

Lucas Vanhaecke   13/11/2011     JONGGIVERS  

Nina Ruppol    23/11/2010     JONGGIVERS  

Saar Abts    25/11/2009     JONGGIVERS 

Briek Lambrechts   28/11/2009     JONGGIVERS 

Mathias Peeters   02/11/2008     GIVERS  

Noa Boncher    06/11/2008     GIVERS  

Wannes Bruyninckx   07/11/2007     GIVERS  

Margaux Deboes   16/11/2007     GIVERS  

Jacobus Depijpere   30/11/2007     GIVERS  

Hana Nilis    04/11/2005    JIN 

Marion Ingelrelst   08/11/1999    JINLEIDING 

  



Beste bergrakkersfamilie, 

Oktober was alvast een groot succes vol plezier en vriendschap! De scouts terug ten volle gestart, de 

jonggivers hebben al hun beloftes geleerd en de oudste takken hebben al heel wat banden geschept 

door een weekje samen te leven. Maar november heeft zeker ook wat in petto… 

Allereerst gaan de kapoentjes op een tweedaagsweekendje van 4 tot 5 november. Daar zullen ze 

voor de eerste keer ondergedompeld worden in een eerste scoutsweekend op onze eigen thuisbasis, 

het rakkersveld! De leiding zal voor heet wat ambiance zorgen samen met de kids. Voor meer info 

kan je altijd het deeltje van de kapoenen lezen een beetje lager in dit rakkersblad. 

Daarna organiseren wij op zaterdag 12 november onze jaarlijkse quiz! Wil je ons graag steunen? Kom 

lekker meequizen in de manège! Maar haast jullie want de tafels zijn bijna allemaal volzet! Een team 

bestaat uit max 5 personen en een deelname kost 25 euro. Jullie kunnen altijd een kijkje nemen op 

het facebook evenement: https://fb.me/e/5g9OP8SaJ  

De week erna, 19 november, volgt Christus Koning waar we samen smullen van een soepje en wat 

pannenkoeken. We starten de dag om 10u en in de voormiddag verkopen we dingen voor het goede 

doen! Kom ons dus zeker eens opzoeken in het stad! Daarna spelen we gezamenlijk een groot spel 

en eindigen we met een korte misviering. Jullie kunnen de kids ophalen rond 18u30 aan de Sint-

Germanuskerk op de veemarkt! Om wat centjes in het laadje te krijgen voor de kampen en 

voedselverspilling tegen te gaan, verkopen we onze pannenkoeken aan de kerk in pakketjes van 5 en 

10 pannenkoeken. Neem dus zeker wat centjes mee! 

PS. Vergeet zeker geen lunchpakket! 

Ten slotte gaan ook de welpjes hun beloftes oefenen tijdens het weekend van 25-26-27 november. 

Het zal een leuk weekend worden! Wil je zeker zijn dat je niet vergeet? Kijk dan zeker eens naar het 

rakkersblad mét meeneemlijst van de welpen. 

 

Laten we er samen een fijne maand van maken!  

Tot snel! 

 

Veel liefs, 

De groepsleiding: Janne, Jordy, Fien & Laïs 

 

  

  

https://fb.me/e/5g9OP8SaJ


Hoi Hoiii allerliefste kapoentjes!!! 
We zijn al enkele weken ver in het nieuwe scoutsjaar, dus we hebben al genoeg tijd gehad om elkaar 

al veeel beter te leren kennen. Zo hebben we bijvoorbeeld een SUPERDUPER leuke 

vriendjesvergadering gehad en hebben we zelfs de vijftigste verjaardag van Sandra Kim uitbundig 

kunnen vieren! Maaarrrr er is geen tijd om te rusten want er staat weer een super leuke maand op 

ons te wachten, joeppieeeee!!! 

Zo gaan we bijvoorbeeld het eerste weekend van november op weekend om elkaar NOG beter te 

leren kennen en natuurlijk ongelooflijk veel plezier te maken samen. Van vrijdag 4 november tot 

zaterdag 5 november zitten we samen op het rakkersveld (mama’s en papa’s: Er moet dus niet zo ver 

gereden worden😉). Kijk ook de meeneemlijst na voor wat jullie allemaal moeten meenemen! Schrijf 

jullie dus zeker allemaal in want het wordt super super suuuuuper tof 😊 

Inschrijven kan via https://forms.gle/2L5Y87bDrvPisW6w9  

Verder is november ook de maand waarin Christus Koning valt! Dat is 

elk jaar een dag vol plezier, spelletjes en verkopen voor het goede doel 

en natuurlijk heel veel pannenkoeken, jamieeeeee!!!  

Om de maand dan tenslotte af te sluiten staat er natuurlijk ook weer 

een leuke verkleedvergadering gepland. Zoek (of maak) dus maar 

allemaal jullie beste en favoriete superheldenkostuum!!!! 

Wij kijken al ENORM uit naar deze toffe vergaderingen en we beloven 

jullie dat we er een TOPmaand van gaan maken!! 

Groetjessssss 

Kora, Zazou, Feya, Nova, Toto, Petro, Xebo, Asjra en Snol 

28 oktober 14-17h Pompoenensoep-met-
spinnenballetjesvergadering (doe je meest 
griezelige outfit aan!) 

4 november 19h - 5 november 17h Inloopweekend 

12 november GEEN VERGADERING DOOR 
BERGRAKKERSQUIZ!!!!! 

19 november 10-18h30 Christus Koning (zie groepsnieuws)  

26 november 14-17h Superkapoen-vergadering (kom als superheld!) 

3 december 14-17h Sinterklaas-vergadering 

 

 

https://forms.gle/2L5Y87bDrvPisW6w9


Meeneemlijst 

Wat moet ik meenemen? 

- Perfect uniform (Bergrakkers T-shirt en das)  

- T-shirts 

- Truien 

- Broeken/shorts  

- Ondergoed 

- Sokken  

- Matje 

- Slaapzak 

- Pyjama 

- Je allerliefste knuffel 

- Toilettas: tandenborstel, tandpasta, borstel,…  

- Schoenen  

- Linnen zak om vuile kleren in te doen 

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

- Indien van toepassing medicatie: geef deze af aan de leiding en vermeld zeker naam de naam van 

je kapoen en gebruiksaanwijzing op de verpakking  

 - Identiteitskaart/kids-ID: geef deze af aan de leiding bij aankomst 

- Het belangrijkste, een stalende glimlach!!! 😊 

Wat mag ik niet meenemen?  

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

- Snoepjes, chips, koekjes, …  

- Gsm of andere elektronica  

 

 

 

 

 

 

 



Dag lieve ploppertjes allemaal 

 

Oei ik bedoel eigenlijk dag lieve welpjes allemaal. Ja, luierde-luierde-lui ik word daar 

toch zo moe van, van het rakkersblad te schrijven. Weten jullie waar ik nu eens niet 

moe van word? JULLIE TERUG TE ZIEN IN LEVENDE LIJVEN!  

Na een lange scouts-loze vakantie zijn we EIN-DE-LIJK het nieuwe jaar begonnen. Het 

is feest, waar zijn de ballonnen? Aan alle nieuwe welpen proficiat, aan alle niet- nieuwe 

welpen ook… !!!!!! Ja jullie weten wel wat ik bedoel. Zetten we volgende vergadering 

Jacala op een schietstoel? 🤪 

Ondertussen zijn we alweer een maandje verder en hebben we al veel superleuke 

spelletjes gespeeld en tijdens de eerste vergadering hebben we jullie in de nieuwe 

patrouilles ingedeeld. Ik herinner mij het nog als de dag van gisteren dat King-Louie ons 

kennis leerde maken met HONKE BONKE.🤪 Er waren heel wat welpen die daarin 

uitblonken. We speelden ook een epische stoelendans, en in de finale had winifred geen 

schijn van kans. 🤪 Alle gekheid op een stokje, ik heb dorst dus ik neem even een slokje.  

Kwebbel-de-kwebbel-de-kweb over deze maand is er genoeg gepraat, laten we eens een 

kijkje nemen wat er de komende maand op de planning staat… 

 

Groetjes 

Jacala, akela, King-Louie, Winifred, Rikkie, baloe en oe die soms alleens ruikt naar een 

koe 🤪 

Zaterdag 29 oktober: Gruwelijk-eng-maar-wij-zijn-niet-bang-vergadering Verkleed 

jullie in Halloween thema!  

Zaterdag 5 november: Is-het-alweer-november?!-vergadering   

Vrijdag 11 november: Neem-allemaal-een-dekentje-en-knuffel-mee-want-wij-doen-een-

filmavond-vergadering (18u-21u) 

Zaterdag 19 november: Christus Koning!!!! (10u-18u30) 

 neem een lunchpakket mee! 

Zaterdag 25 -27 november: BELOFTEWEEKEND!!!! (ZIE VOLGENDE PAGINA) 

Zaterdag 3 december: Hij komt, hij komt de lieve goede… vergadering 

 

 

 

 



BELOFTEWEEKEND 

Wanneer? Vanaf 18:30u op vrijdag 25 november tot en met 11u zondag 27 november.  

Waar? Om de spanning er in te houden, zal dit pas vrijdag 25 november om 18:30 op het 

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

Prijs? 25 euro. Dit bedrag kan je storten op; BE97 7340 3291 6149 

Belangrijk?  

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

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

- Inschrijven kan tot 21/11 door hier klikken 

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

vragen kan er altijd gebeld worden naar Akela (0468 28 33 25)  

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!!  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFXZuOdjxoWVYDjrFR2OU916vRVJ8zTo_-4HXsHObU2HtNAw/viewform


Heyooww liefste kinderen, 
 

 

Vorige maand hebben we al geleerd de gasfactuur te verminderen… 
 

Daarna speelden we baseball met een stoel, en dat was mega cool… 
 

We wandelden door heel Tienen met een Hermes nuit sur le toit geur…  
maar jullie zagen alleen maar een DEUR???  
 

Jullie wisten jullie goed te navigeren op weekend en dat was super fijn….. 
 
Maar dat is wel logisch met jullie giga grote breincapaciteit 😊  
(hier eindig ik de rijm)  
 
 

 

 
 
 

MAAR NU GENOEG GEZEVERD, WAT GAAN WE DOEN IN NOVEMBER? 

 

 

Zaterdag 
05/11 

 

 
 

‘’WIE A ZEGT, MOET BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ZEGGEN’’ - VERGADERING 

 
Zaterdag 

12/11 
 

 
‘’DE POST-DOGECOIN-CRASH’’ - VERGADERING 

 
Zaterdag 

19/11 
 

 
‘’WAT AT MEN IN HET JAAR 1?’’ – VERGADERING     (Christus Koning!!!!) 

 
Zaterdag 

26/11 
 

 
‘’DE GROTE JEROEN’’ – VERGADERING 

 
VRIJDAG 

02/12 
 

 
DISCOSCHAATSEN!!! (meer info op de volgende pagina) 

 

 

 

 

 

 



Jullie lezen het goed! We gaan op VRIJDAG 2 DECEMBER discoschaatsen op de ijsbaan in Leuven.  

Adres = Ondernemingenweg 1, 3001 Leuven 

Wij hopen jullie allemaal daar te zien om 18:30, met 6 euro’s op zak.  

We gaan schaatsen tot 21:30, dan kunt u uw kind komen ophalen.  

Vergeet geen warme kledij + handschoenen! TOT DAN!!  

 

 

xx 

jullie favo leiding 

 

PS: ER ZAL GEEN VERGADERING ZIJN OP ZATERDAG 3 DECEMBER.  

 



Hey hallo goeiedag, 

Hoe gaat het met jullie? 

Leefweek achter de rug, was leuk, was next? Wel heel november staat vol leuke activiteiten gepland. 

Om te beginnen gaan we een stadspel spelen in een mysterieuze stad?? Wablieeefff???? Hoe 

leuuukkk??? Waar zou het zijn??? Gelieve onderstaand strookje in te dienen. 

 

Naam:  

A) Brussel 

B) Hasselt 

C) Paris 

D) Charleroi 

E) Cambodja 

F) Bogota 

G) Vilnius 

H) Mol 

I) Peer 

J) Oostende 

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

Een juist antwoord kan je een bonus opleveren !!!  

Verder kan je de berokken schade vanop leefweek nog ophalen in november en zaterdag steeds van 

een leuke vergadering komen genieten op zaterdag. Vrijdag 2 december gaan we discoschaatsen, dus 

breng je beste dansmoves en je leukste outfit mee! We spreken om 18u30 af aan de schaatsbaan in 

Haasrode en om 21u30 mogen jullie daar weer opgehaald worden. 

Peace out! 

Wouter, Arteur, Jean, Lisabeth en Emieeel 

5 november 10u – 17u: Stadsspel, begin en einde aan de voorkant van het station in Tienen met 
€10 cash 
19 november 10u – 18u30: Christus Koning!!!  neem een lunchpakketje me 
26 november 14u – 17u: Wij-zijn-van-de-scouts-en-wij-….-vergadering 
2 december: 18u30 – 21u30: DISCOSCHAATSEN afspraak aan de schaatsbaan in haasrode met 
disco outfitje + 6 euro 
10 december : 18u30 – 21u30: Avondvergadering: hollandse klompen editie 

 



Hoi slagroomkaarten en pokémontaarten, 

 
De komende maand wordt voller dan Hanne van K3 en drukker dan Natte Visstick on steroids. We gaan de 
kassa weer gemaan laten rinkelen op onze Jin-bar maar we gaan ook tijd hebben om het er zelf eens goed 
van te nemen… 
Schaatsje daar, quizje hier, wacht ik ga verder in rijmvorm want dat brengt meer leesplezier. 

 

In november vieren we het Jin-kot en zijn recente opschoning met pannenkoeken op christuskoning. 
Naast de chriko brengt november heel wat tofs voor jullie en jullie leiding, we doen deze maand bijna alles 
buiten ziektes verspreiden. 
Deze maand gaan we ons lekker veel verkleden, wie dat niet doet zal zich moeten voegen bij de giverleden. 
Misschien is dit een leugentje, een mythe of een fabel, gewoon doen zou ik zeggen, dan is het voor iedereen 
formidabel. 
Ik hoop dat jullie er altijd zijn, anders doet ons hartje oh zo pijn. Voorzie u van 
een muts en een sjaal, temperaturen zijn soms minimaal. 

 

Groetjes van uw leiding, Jajaja 
ik hoor uw beweiding. Dit sloeg 
op niets. 

 

Ik heb mijn feestneus opgezet 
Boem-bada-boem, rettetketet 

Marionnette, Ferrero rocher, Jordyscjockey 
 

 

 
 

 

 
 

 
Met een spetterende uitverkoop van snoep 

en een gulle betaling van de awkward mensen van de babyborrel 
kunnen wij ons nu al kronen tot de rijksten van België! 

(Alé, of toch ten minste de rijkste tak van het rakkersveld.) 

Zaterdag 05/11 (14u-17u): Fok-jou-fok-je-korting-en-je-kortingscodes – vergadering 

(laat je vermogen om duidelijk te spreken thuis) 

 

(schrijf u in, beste teambuilding ever) 

Vrijdag 18/11 (15u30-00u): Jin-Bar (Hype iedereen op, dood of levend, niemand uitsluiten!) 

Zaterdag 19/11 (10u-18u30) Iets met pannenkoeken en een kerk 

(Wie volgend jaar leiding wilt zijn komt naar Christus Koning!)  neem een lunchpakket mee! 

Zaterdag 26/11: We doen da volgende week wel – vergadering 

(verkleed u als een kalender) 

Vrijdag 2/12: Pablo Ijscobar-vergadering: 

We spreken af om 18u30 aan de schaatsbaan & daar mogen jullie ook 

opgehaald worden om 21u30, 

breng 6 euro en je gangster-outfit mee!! 



 

 

 

     

                                           

                                       

 

 

Zaterdag 29 oktober: Gruwelijk-eng-maar-wij-zijn-niet-bang-vergadering Verkleed 

jullie in Halloween thema!  

Zaterdag 5 november: Is-het-alweer-november?!-vergadering   

Vrijdag 11 november: Neem-allemaal-een-dekentje-en-knuffel-mee-want-wij-doen-

een-filmavond-vergadering (18u-21u) 

Zaterdag 19 november: Christus Koning!!!! (10u-18u) 

Zaterdag 25 -27 november: BELOFTEWEEKEND!!!! (ZIE VOLGENDE PAGINA) 

Zaterdag 3 december: Hij komt, hij komt de lieve goede… vergadering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 oktober 14-17h Pompoenensoep-met-
spinnenballetjesvergadering (doe je meest 
griezelige outfit aan!) 

4 november 19h - 5 november 17h Inloopweekend 

12 november GEEN VERGADERING DOOR 
BERGRAKKERSQUIZ!!!!! 

19 november 10-18h Christus Koning (zie groepsnieuws)  

26 november 14-17h Superkapoen-vergadering (kom als superheld!) 

3 december 14-17h Sinterklaas-vergadering 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 november 10u – 17u: Stadsspel, begin en einde aan de voorkant van het station in 
Tienen met €10 cash 
12 november 14u – 17u:  Moeder-waarom-fuiven-wij-vergadering 
19 november 14u – 17u: Wat-gaan-wij-nu-bouwen-vergadering 
26 november 14u – 17u: Wij-zijn-van-de-scouts-en-wij-….-vergadering 
2 december: 18u30 – 21u30: DISCOSCHAATSEN afspraak aan de schaatsbaan in 
haasrode met disco outfitje 
 



 

 

 


