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December 

 

Dorian de Spa    03/12/2015     KAPOENEN  

Fenna Coenen    06/12/2016     KAPOENEN  

Nova     23/12/2004    KAPOENENLEIDING 

Toto     25/12/2004    KAPOENENLEIDING 

Heleen Borgers    08/12/2011     JONGGIVERS  

Astrid Wouters    13/12/2011    JONGGIVERS 

Roos Verbeken    16/12/2010     JONGGIVERS 

Storm Vangoidsenhoven  24/12/2010     JONGGIVERS  

Jeroen Dops    27/12/2004     JONGGIVERLEIDING 

Fleur Reynaerts Wynant   05/12/2007     GIVERS  

Vince Dossche     26/12/2008     GIVERS   

Eva Keppens     20/12/2007     GIVERS  

Vince Dossche     26/12/2008     GIVERS    

Marion Ingelrelst   08/11/1999    JINLEIDING 

Fien Deprez    13/12/2001    GROEPSLEIDING 

 

  



Liefste bergrakkersfamilie,  

Hier zijn we weer met een nieuwe maand, de laatste maand van dit jaar. 

December ziet er voor de grote takken volledig anders uit dan alle andere maanden. Maar ook voor 

de kleine takken staan er spannende activiteiten op de planning.  

De leiding heeft er alvast heel veel zin in om van deze maand de beste afsluiter van het jaar te 

maken! Hopelijk jullie ook? 

 De oudere takken hebben helaas examens, gelukkig zijn wij daarop voorzien! Deze maand 

organiseren wij voor de jonggivers, givers en de jin avondvergaderingen. Zo kunnen jullie in 

de dag goed studeren zodat we in de samen avond volledig los kunnen gaan. 

 

 Vrijdag 2 december gaan de grote takken schaatsen in Haasrode, we willen echt aanraden 

om te carpoolen. Hoe voller die auto’s hoe liever 😊. Er wordt dit jaar zowel aan het begin 

als het einde van de vergadering afgesproken aan de schaatsbaan. Gelieve 6 euro mee te 

geven aan je kind, zo zijn er aan de kassa geen problemen. Handschoenen zijn verplicht, dus 

vergeet deze zeker niet! 

 

 Zaterdag 3 december komt de Sint naar het rakkersveld voor de kapoenen en de welpen 

JIPPIE! De brave kinderen krijgen dan chocolade, jammie. 

 

 Op zaterdag 17 december is het ons super leuk kerstfeestje! Dan is iedereen welkom om 

18u30 op het rakkersveld. Afsluiten doen we dan samen om 21u30. Elke tak zal pakjes 

doorgeven aan elkaar, vergeet dus geen pakje mee te geven aan de kids ter waarde van 

ongeveer 5 euro! 

 

 24 december is het kerstavond en 31 december is het oudejaarsavond. Hierdoor is het GEEN 

vergadering. Vier gezellig samen met vrienden en familie. In januari verwelkomen wij jullie 

graag weer.  

 

 Dit jaar nemen we ook weer deel aan de kerstmarkt op de grote markt doorheen de 

weekends in december. Kom dus zeker eens langs bij ons standje om op te warmen met een 

lekker glühweintje, een warme choco of een lekker snackje! Steun de scouts en tot dan! 

 

We willen ook nog de deelnemers van onze jaarlijkse quiz bedanken. Dankzij jullie was het weer 

een topeditie, hopelijk zien we jullie volgend jaar terug!  

Geniet van de gezelligste maand van het jaar! 

Tot in januari 

Laïs, Fien, Janne, Jordy 

    



 

 

 

 

 
 

Wazzzuuup aller-coolste kapoentjes, 
Wat hebben we vorige maand toch veel plezier beleefd! :) We 
hebben heus niet stilgezeten; eventjes een recap. 

 

Eerst hebben we centrum Tienen onveilig gemaakt door 
iedereen de stuipen op het lijf te griezelen met onze 
monsterlijke Halloween outfits! 
Erna hebben we allemaal onze eigen angsten overwonnen en 
zijn we dapper op weekend geweest waar we de draak hebben 
gevangen, onze buikjes rond hebben gegeten met heerlijke 
pannenkoeken en het moerasland hebben veroverd. 

 
Na deze drukke dagen eventjes een weekje rust, er was 
geen vergadering (‘snik snik, ben ik de enige die de 
kapoentjes heel hard heeft gemist die zaterdag?’ :(( ) 
En als laatste maar zeker niet als minste activiteit hebben we 
Christus koning gevierd en onze dag mooi afgerond met een 
mooie misviering. 

 
Maar ook de komende maand gaan we zeker niet stilzitten, geen 
zorgen! 
In december vallen heus de Sint- en Kerstvergaderingen! (Voor 
de Kerstvergadering is het de bedoeling dat elk kind een klein 
cadeautje meebrengt voor elkaar) 

 
Tot dan lieve kapoentje, we kijken er nu al naar uit!!! 

 
Groetjes Toto, Asjra, Petro, Xebo, Snol, Feya, Kora, Nova, 
Zazoe <33 

 

  



Dag vriendjes      …   eeeeen vriendinnetjes! 

 

We willen graag beginnen met Rikki een geweldige verjaardag te wen… OH NEE! Die is al 

lang geweest🤣🤣🤣. Ze is ontzettend blij met haar skateboard (we hebben vernomen van de 

organisatoren van X-Games dat zij in de finale tegen Tony Hawk gaat skaten…) 

Op de film heeft iedereen zich volgepropt met frietjes - JEEEEEEEJ (wel zonder curryworsten 

– OOOOOOH). Wie weet er nog wat er allemaal in de film gebeurde? Heb je wel opgelet? Of 

zat je stiekem te zoenen achter de zetels??? VOLGENDE VERGADERING TOETS!!!!!!!!!!!! 

Op Christus Koning hebben jullie allemaal laten zien wat een speurders jullie zijn. Oe is 

ontzettend blij dat hij zijn hond terug heeft. Hij was zo bang dat die van de Kowloon Beau te 

pakken hadden! (Hij heeft het vlees in hun babi pangang nooit vertrouwd…) 

Het weekend was ook een groot succes. Er zijn veel spelletjes gespeeld, maaltijden 

verorberd, benen los gezwierd, liedjes geleerd, wetten afgerammeld en gebeden aanhoord. 

Maar wat staat er ons in december nog te wachten? We vroegen het aan onze reporter ter 

plaatse, Boer Joël: 

   

Awel joa, wi goan noh et fieste vo sent nikloas viere. Beire veel chocola 

goat dor zin. En opt eind vo de moande es er noh Kerstmes eh. Ah vree 

hezelleh venk dadde. 

 

…Bon jullie zien maar wat jullie met deze info doen. Merci boer Joël! 

 Ah das heire hedoan motje. 

 

Veel groetjes van jullie ouders/voogd/leiding 

Baloe, Oe, King Louie, Rikki, Winnifred, Jakala en Akela 

 

Za 3/12 Hij kom, hij komt die lieve goede… vergadering 

Za 10/12 Wie-oh-wie-heeft-koekjes-gebakken-vergadering 

Za 17/10 
18u30-21u30 

Kerstvergadering-vergadering 
Neem allemaal een cadeautje mee ter waarde van max €5! 
GEEN STRIPS!!! 

Za 24/12 en 31/12 GEEN VERGADERING (BEZOEK ONS STANDJE OP DE KERSTMAKT <3) 

Za 7/1 De-leiding-gaat-er-even-tussenuit-maar-de-jin-zijn-de-redders-in-nood-
vergadering 

 

 



Beste pubers, 

Zoals de Fly God himself ooit zo prachtig zei “Boomboomboomboomboomboomboomboom 

PRRRRRRRTTTTTTTTTTT BOOMBOOMBOOMBOOM” 

Losstaand daarvan zijn de koude, joppieloze, met Pascaline muziek gevulde dagen van november 

eindelijk gedaan en is het tijdperk van Action Bronson gevulde, warme chocolademelk en kerst 

aangebroken. Ik ben iets vergeten denk ik, oh ja natuurlijk. Jullie hebben examens lol. 

 

 

Bij deze is ook het tijdperk van de avondvergaderingen aangebroken. Kijk daarom maar zeer goed 

naar wanneer er vergaderingen zijn, want als jullie op het rakkersveld aankomen terwijl wij er niet 

zijn, lachen we jullie los uit.  

We willen jullie ook superhard bedanken voor de gemaan goeie inzet tijdens het verkopen. Dit was 

een FE-NO-ME-NAAL SUCCES! Jullie krijgen allemaal één boulet met joppie ergens doorheen het 

jaar. Pinky Promise. 

  

Volgend jaar streven we naar record pannenkoeken boeffen op Christus Koning. Maar toch goeie 

inzet, Jules. 

Nu genoeg gezeverd, hieronder de vergaderingen. 

Groetjes, 

Ragmeester, Bapman, Mr. Larstastic, PiepGnorfGRAUW, Aquajuul, Magic Merlino, Iron Naal, Dr. 

Hout en The Incredible Jeroen xx 

 

 



 

 

 

 

  

Zaterdag 26 november 14-17u De Grote Jeroen Vergadering 
 

Vrijdag 2 december 19u-21:30 Gigantisch leuke en coole discoschaatsen 
vergadering 
!!Superbelangrijk: We gaan discoschaatsen in 
Leuven, het adres is Ondernemingenweg 1, 
3001 Leuven. Afspraak aan de schaatsbaan! 
Zeer belangrijk dat jullie ook 6 euro meenemen 
voor de inkom. U kunt uw kind komen ophalen 
om 21:30.!! 
!!Nog belangrijker: Doe warme kledij aan en 
HANDSCHOENEN zijn van essentieel belang. 
Disco Outfit is ook een absolute must als ge niet 
wilt da Grauwie en Tuur u de hele vergadering 
‘lame’ noemen.!! 
 

Zaterdag 10 december 18:30-21:30 De Frankenavicii-vergadering 
 

 
Zaterdag 17 december 18:30-21:30 

Pie ik wil echt geen strip voor kerst-
vergadering: Iedereen moet een cadeautje 
meenemen ter waarde van 5 euro voor de 
gemane secret santa.  
 



 

Heyooww Givertjes, 

November was een heerlijke maand waarin we van alles samen hebben gedaan. Van een stadsspel in 

Leuven tot spaghettimolen met dikke pik :o  

Maar hier zijn we weer, met een nieuwe maand, een leuke maand, de leukste maand DECEMBER!!! 

Een maand vol gezelligheid, plezier, vakantie, examens , Kerst, Sinterklaas ennnn 

AVONDVERGADERINGEN. Samen in de avond spelletjes spelen in de kou, wat willen we nog 

meer?!?! 

De examens staan voor de deur (wij wensen jullie by 

the way heel veel succes! Knallen, GO GO GO) 

December heeft heel wat leuks in petto voor jullie. 

Zo gaan we samen schaatsen in Haasrode (HOE 

LEUK IS DAT???) We spreken af aan de 

schaatsbaan zelf, vergeet zeker geen 6 euro en 

HANDSCHOENEN mee te brengen. Anders geraak je 

niet binnen ☹.  

We raden ook absoluut aan om te CARPOOLEN, rijd 

met volle auto’s naar daar ajbbbb 

17 december is het al ons kerstfeestje, samen 

gezellig pakjes openen en doorgeven JIPPIE. 

Vergeet dus zelf geen pakje mee te nemen ter 

waarde van ongeveer 5 euro. Iets dat je zelf ook 

graag krijgt, zijn de beste cadeau’s.  

Ter ontspanning van jullie examens, nog een leuke 

zoekplaat zoek de 10 verschillen en stuur ons door. 

Koude snuffels 

Wout, Artuur, Emile, Janne en Lisa 

2 december 
19u-21u30 

DISCOSCHAATSEN 
Afspraak aan de schaatsbaan in Haasrode met disco outfit, 
HANDSCHOENEN en 6 euro. 

10 december 
18u30-21u30 

Hollandse klompen editie vergadering 

17 december 
18u30-21u30 

KERSTFEESTJE 
Neem allemaal een pakje mee ter waarde van ongeveer 5 euro. 

24 december GEEN VERGADERING! Vier gezellig Kerst met jullie familie 😊 

31 december GEEN VERGADERING! Woehoew Nieuwjaar, maak er een groot feest 
van! 

7 januari 
14u-17u 

3-koningen vergadering 
 

 

  



Goedendag jinneriños 

 

In November is Jef zijn bordenboot alvast vereeuwigd onder het brugske van de Kleine Gete, 
zie het als een geschenk aan deze rivier en ons stad Tienen. 

Komend uit november hebben jullie hopelijk genoten van de jinbar mits enige modder aan 
u schoenkes, Ariana Grande, DoeMaarDave, G-G-G-Gggutterganggggg in u oren en 
misschien een beke jenever achter de kiezen. 

We zeggen “thank you next” tegen november.                                                                      
Hopelijk zijn jullie dan ondertussen al uitgeslapen voor december en hebben jullie in jullie 
dromen al een goeie disco-outfit voor ogen gekregen voor het discoschaatsen.         
Natuurlijk zijn de examens niet te vergeten en speciaal om jullie extra leerplezier te gunnen 
hebben we een paar avondvergaderingen ingepland met als summum de epische 
kerstvergadering! 

 

Pak dus alvast u gel en maak een kuif zodat de dames (of heren) kijken als je naar ze wuift en 
gooi die handen in de lucht voor dat fuifje en dan maken wij van december een groot fuifje! 

Voor het schaatsen worden jullie vrijdag 2 december om 19u aan de schaatsbaan verwacht 
met 6 euries en een paar handschoenen, om 21 30 kunnen jullie opgehaald worden. 

Fruitige groetjes van jullie druifjes Marion, 
Jordy en Ferre 

 

 

Vrijdag 2 december  Discooooooschaatsen (Doe een disco-outfit aan!) 
(19u – 21 30) 

Vrijdag 9 december Avond-spreekbeurt-vergadering (18.30 – 21.30) 

Zaterdag 17 december Kerstvergadering (18.30 – 21.30) 

Zaterdag 24 december Geen Vergadering 

Zaterdag 31 december Geen vergadering 

Zaterdag 7 januari Start Jinstages (14-17u) 
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euro meenemen voor de inkom. U kunt uw kind 
komen ophalen om 21:30.!! 
!!Nog belangrijker: Doe warme kledij aan en 
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2 december 
19u-21u30 

DISCOSCHAATSEN 
Afspraak aan de schaatsbaan in Haasrode met disco outfit, 
HANDSCHOENEN en 6 euro. 

10 december 
18u30-21u30 

Hollandse klompen editie vergadering 

17 december 
18u30-21u30 

KERSTFEESTJE 
Neem allemaal een pakje mee ter waarde van ongeveer 5 euro. 

24 december GEEN VERGADERING! Vier gezellig Kerst met jullie familie 😊 

31 december GEEN VERGADERING! Woehoew Nieuwjaar, maak er een groot feest 
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