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januari 

 

Stan Delmel    25/01/2016     KAPOENEN  

Kora     05/01/2003    KAPOENENLEIDING 

Asjra     18/01/2004    KAPOENENLEIDING 

Snol     21/01/2002    KAPOENENLEIDING 

Len Ritzen    03/01/2014    WELPEN  

Aaron Massart    14/01/2014    WELPEN  

Ayco Geeraerts    14/01/2014    WELPEN  

Mats Mols    18/01/2013    WELPEN  

Jacob Raymaekers   07/01/2010     JONGGIVERS  

Witse Baeken    20/01/2010     JONGGIVERS 

Anaïs Ikomeze Ineza    01/01/2009     GIVERS  

Emma Schepers   08/01/2006     GIVERS  

Lieke Elsen    19/01/2008     GIVERS   

Jill Delattin     20/01/2008     GIVERS  

Thies Flamez     26/01/2008     GIVERS 

Jakob Graumans   27/01/2006     GIVERS    

 

  



Dag lieve bergrakkers, 

 

De koude maand december is alweer ten einde gekomen. We wensen iedereen namens alle 

leiding prettige feesten toe. 

 

Deze maand zijn de grote takken gaan discoschaatsen en hebben ze verder heel wat leuke 

avondvergaderingen gehad. Ook de kleine takken hebben de maand december veel leuke 

activiteiten gedaan zoals de verkoop van de welpen en de superleuke verkleedvergadering 

van de kapoentjes. Ook is de sint langs geweest en heeft hij alle lieve kindjes beloond met 

heel wat lekkers.  

We nemen afscheid van dit jaar en kijken met een positieve blik terug naar alle mooie 

momenten die we samen als bergrakkersfamilie beleefd hebben. Samen verwelkomen we 

jullie graag in het nieuwe jaar 2023!!! 

Wij gaan er eventjes tussenuit en wij verwelkomen jullie graag terug op zaterdag 7 januari. 

 

Het begin van het nieuwe jaar, betekent ook het begin van een nieuwe maand januari. De 

maand januari betekent jammer genoeg ook blokken voor jullie leiding. Dit betekent dat de 

hele maand januari zal worden overgenomen door de Jin die onze plaats voor een maandje 

zal overnemen. Ook oud-leiding zal zoals elk jaar weer paraat staan om de Jinners te hulp te 

staan bij het maken van super leuke vergaderingen zodat jullie allemaal alsnog een leuke 

maand tegemoet gaan. 

Wij wensen bij deze onze leiding alvast heel veel moed en succes toe bij de examens!!! 

Dit jaar zal er opnieuw een groepsweekend plaatsvinden. De datum staat geprikt op 17, 18 

en 19 februari. De inschrijvingslink volgt later in januari via mail. Er is een limiet van aantal 

leden dat er meekunnen, snel inschrijven is de boodschap! 

Het nieuwe jaar betekent ook dat de restaurantdagen opnieuw in aantocht zijn. Het 

weekend van 4 en 5 maart verwelkomen we jullie graag om lekker te komen smullen op het 

rakkersveld. Hiervoor zal er binnenkort een inschrijvingsdocument rondgaan. Schrijf deze 

data dus al zeker in jullie agenda! 

Op meerdere aanvragen delen we nog eens de kampdata mee: 

- kapoenen: 19/07 – 24/07 

- welpen: 17/07 – 24/07 

- jonggivers & givers: 15/07 – 28/07 

 

We wensen jullie allemaal prettige feesten en een Gelukkig Nieuwjaar toe! 

Feestelijke groetjes, 

 

Fien, Laïs, Janne en Oe 

 



 

 

 

  

  

31december   Geen vergadering  

7januari 14u-17u  “BibberBibberBibber”-ijsklontjes-als-tenen-

vergadering  

14 januari 14u-17u   Waar is onze leiding vergadering? 

21januari 14u-17u   De woord van het jaar vergadering 

28 januari 14u-17u   De  regenboog vergadering  

(kom als een kleur) 

4 februari 14u-17u   Reis rond de wereld vergadering 

JANUARI 
Yooow coolste kapoentjes 

Eerst en vooral… GELUKKIG NIEUWJAAR !!!!!!  

2023 wordt zeker en vast NOG leuker dan 2022, als dat zelfs mogelijk is …   

(eventjes een recap van vorige maand) 

Na onze superhelden vergadering is de enige echte Sint ons komen bezoeken, 

wat een wijze man.  

We hebben onze brave buikjes gevuld met suuuuperveel snoep (snorry mammie 

en pappie)  

Ook hebben we het heel koud gehad (br br brrrr), maar met jullie hulp is de 

temperatuur van de aarde nog wat gestegen! (jeeej, niet ok).   

Daarna hebben we samen gespeeld om de kerstversiering terug te winnen. En 

hebben we samen rond de GIGANTISCHE kerstboom de cadeautjes uitgepakt, 

kroket-retteketet!  

Met deze terugblik op 2022 kunnen we met veel plezier het nieuwe jaar in gaan.   

Jullie zullen de meeste van ons de komende maand helaas moeten missen , 

maar wees niet getreurd, jullie zijn in goede handen bij onze fantastische 

vervangers! 

 

Groetjes, jullie knappe kapoenenleiding  

 

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

 

 



Goeiedag, welkom, wees gegroet in dit Rakkersblad liefste 

Welpen! 

Dat december een goeie maand was zegt. De sint is geweest en ALLE welpen dus ook de 

leiding (ondanks jullie wensen😡) hebben een zakje vol lekker snoep gekregen😋😋. 

Daarna hebben we super lekkere zelfgemaakte cupcakes verkocht! Wat een succes was 

me dat zeg, nu hebben we veel meer centjes om op kamp leuke activiteiten te doen!! 

(Wat wil je graag eens doen op kamp??)  

Daarna was het tijd voor het kerstfeestje! Ondanks de koude weer🥶hebben we ons toch 

super geamuseerd en heeft iedereen een leuk kadootje gekregen🥶🥶🥶. 

Voor jullie komt de maand januari aan met weer superleuke vergaderingen, maar voor de 

leiding betekent dit de aankomst van de EXAMENSSSSS😭😭😭😭😭😭. Geen 

schrik! We voorzien voor elke week leuke (maar zeker niet leuker dan wij hihi) 

vervangleiding. Aarzel dus zeker niet om naar de scouts te komen, want het belooft 

echt een goede maand te worden! 

Veel liefs vanuit ons blokgrot, 

De leiding 

Zaterdag 24 en 31 december GEEN VERGADERING (BEZOEK ONS STANDJE OP 
DE KERSTMAKT <3) 

Zaterdag 7 januari: 14h tot 17h De-leiding-gaat-er-even-tussenuit-maar-de-jin-
zijn-de-redders-in-noodvergadering 

Zaterdag 14 januari: 14h tot 17h Gekke hoeden – vergadering (NEEM ALLEMAAL 
EEN GEKKE HOED MEE) 

Zaterdag 21 januari: 14h tot 17h Seg, zou die leiding echt examens hebben of 
zijn ze gewoon op vakantie om niet in de koude 
buiten te moeten zijn?? – vergadering 

Zaterdag 28 januari: 14h tot 17h HET HEEFT GESNEEUWD – vergadering 

Zaterdag 4 februari: 14h tot 17h Wauw wie had dat verwacht, de leiding is terug 
- vergadering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Er was eens een kleine stad die bekend stond om haar scoutsleiding. De leiding bestond uit 

een groep enthousiaste mensen die wekelijks activiteiten voor de kinderen organiseerden. 

Het was altijd een goedkope manier voor de kinderen om buiten te spelen en een gezellige 

tijd door te brengen met anderen. Echter, met de tijd begon de leiding wat vermoeid te 

raken. De leiding kon niet meer zo veel tijd en energie steken in het organiseren van 

activiteiten, omdat ze allemaal druk waren met hun examens. De scouts begon zich zorgen 

te maken omdat de kinderen geen plezier meer hadden. De scouts besloot een andere optie 

te zoeken voor de scoutsleiding. Ze kwamen tot de conclusie dat de jinners, een groep 

enthousiaste geesten die in de stad woonden, perfecte leiders zouden zijn. De jinners waren 

geïnteresseerd in de scoutsleiding. Ze hielden van avontuur en wilden de kinderen laten 

genieten van de buitenwereld. Ze waren energiek en hadden creatieve ideeën voor 

activiteiten. De stad was zo blij met de jinners als nieuwe leiding dat ze een feest 

organiseerden om hen te verwelkomen. De kinderen waren ook erg blij en begonnen weer te 

genieten van de activiteiten. De jinners bleken de perfecte leiding te zijn voor de scouts. Ze 

hadden de kinderen een avontuurlijke ervaring gegeven waar ze van hadden genoten. De 

kinderen hadden weer een plezierige tijd met de leiding doorgebracht. De jinners hadden de 

scoutsleiding voor een tijdje vervangen en de scouts was erg blij met de resultaten. Ze 

hadden de kinderen een avontuurlijke ervaring gegeven die ze nooit meer zouden vergeten. 

 

 

7 januari 14u-17u Wat zijn jou goede voornemens vergadering  

14 januari 14u-17u Waar zijn ze naar toe vergadering  

21 januari 14u-17u stapelgekke aardappelen vergading  

28 januari 14u-17u Ze hebben het overgenomen vergadering 

4 februari 14u-17u  Staat de kerst boom er nog vergadering  

 

 

 

 

 

  



 

Good ebening givertjes!  

December was een maand vol hyperleuke vergaderingen!  Van op uw muil gaan bij het disco 

schaatsen naar giga geweldige wandelstokken cadeau krijgen op het kerstfeestje. Nu is het echter 

tijd voor een nieuwe maand: JANUARI!!! Een maand zonder examens jeej… althans voor 

jullie, wij als leiding beginnen er nog maar net aan. Behalve Emile dan want hij is een 

echte werkende mens nu.   

 

                                                          De rest van de leiding wordt overgeplaatst naar andere 

oorden om deftig te kunnen studeren.  (Wat een grap) 

Maaar dat betekent dus wel dat jullie vervangleiding 

krijgen in deze knotsgekke maand.  Voor de rest staat er 

niets groots gepland de komende maand.  

Dan rest ons enkel nog jullie een gelukkige kerst te wensen en een 

zalig nieuwjaar! De leiding heeft ook voor een nieuwjaarsbrief 

gezorgd: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

31 december  GEEN VERGADERING! 

7 januari 2u-5u 3-koningen vergadering 

14 januari 2u-5u De-grote-Heu-Waar-Blijft-De-Leiding-
vergadering 

21 januari 2u-5u AMONG-SUS-vergadering 

28 januari 2u-5u IGotSpeed-takes-over-vergadering 

4 februari 2u-5u Lesvrije week vergadering 

De givers wanneer ze beseffen 

dat ze ons een maand gaan 

moeten missen: 

jullie wanneer jullie 

examens klaar waren: 

Lisa is overgeplaatst naar 

Ohio: 

Twinkel twankel, twinkelein, 

Liefste givers, 2022 was zeer fijn 

Ik weet haast niet of 23 beter kan zijn 

We gaan met zijn allen toch proberen 

Tip 1 in formatie zwijgen moet je leren 

Dan rest ons nog 1 laatste ding voor u 

Lionel messi Da Goat, muchos gracias, SIUUUUU! 

Dikke zoenen van je liefste kapoenen, De leiding 

 



Hoi roosdoorntjes en weeuwsnitjes,  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ier is het dan, een volledige maand hebben jullie moeten wachten… 

E  T      R   A   K   K   E   R   S   B   L   A   D      V   A   N      J   A   N   U   A   R   I   ! 
et betekend niet alleen dat jullie het even overnemen  

et betekend ook dat dit de laatste zin is die begint met deze ‘H’. 
 

Jaja, januari gaat jullie een verhelderende blik geven op het leven als leider. Je zal al snel genoeg 
merken dat leider zijn wel eens plezant kan zijn. Tenzij je 48 schoenen moet knopen of bekertjes moet 

afwassen of kuisen of of of of ...  

 

Toch kan je eindelijk eens kiezen welke spelletjes aan de beurt komen.  
Misschien doen jullie wel bengi, rugby met levende doelen of iets anders minder leuk en origineel.  

Tip: madeleinen sucken als vieruurtje, niet doen, vies. 

 
Nog een minder leuk aspect is natuurlijk dat jullie ons moeten missen.  

Je staat er niet bij stil, maar ook wij zijn uiteindelijk stervelingen als jullie en hebben examens.  

Hahaha, ik hoor jullie gedachten al, gaan die losers echt leren?  
Hierop kunnen we collectief een eenduidig antwoord geven: ja, maar enkel voor de show en voor de 

10/20. Anders hebben we waarschijnlijk te hard gewerkt. 

 

Over werken gesproken. Binnenkort is onze soepverkoop. 
wat-verkoop? Ja gewoon liters soep verkopen, die we zelf hebben gemaakt. Snapt ge?!?  

Dus deel het facebook event (dat nog volgt), deel de formuliertjes uit (die nog volgen) 

verkoop zoveel liters soep in uw familie dat iedereen met een overdosis in de kliniek ligt en vooral 
denk aan het einddoel: de RIJST! Euhm, de Reis! 

 

Groetjes van uw leiding en alle inwoners van Mexico, 

mexihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicoooooooooooo, 

 

The Marionator, Fast&Ferrious, Jordy Potter en de gevangene van Askaban  
 

 

Zaterdag 07/01: ………………………………………………….(vul iets leuk in)  
 

Zaterdag 14/01: …………………………………………. (vul iets leuk in) & (Maarten kom in 

sandalen) 
 

Zaterdag 21/01: ………………………………………………….(vul iets leuk in) 
Zaterdag 28/01: ………………………………………………….(vul iets leuk in)

H 

Kijk eens in mijn ogen en naar mijn kleine snoet 
ik wil jou iets geven dus kijk nu maar heel goed. 

Van dit cadeautje word je vast heel blij 
het is een vers rakkersblad voor jou van mij! 



 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4 februari 14u-17u   Reis rond de wereld vergadering 

31december   Geen vergadering  

7januari 14u-17u  “BibberBibberBibber”-ijsklontjes-als-tenen-vergadering  

14 januari 14u-17u   Waar is onze leiding vergadering? 

21januari 14u-17u   De woord van het jaar vergadering 

28 januari 14u-17u   De  regenboog vergadering  

(kom als een kleur) 

4 februari 14u-17u   Reis rond de wereld vergadering 

Zaterdag 24 en 31 december GEEN VERGADERING (BEZOEK ONS STANDJE OP 
DE KERSTMAKT <3) 

Zaterdag 7 januari: 14h tot 17h De-leiding-gaat-er-even-tussenuit-maar-de-jin-
zijn-de-redders-in-noodvergadering 

Zaterdag 14 januari: 14h tot 17h Gekke hoeden – vergadering (NEEM ALLEMAAL 
EEN GEKKE HOED MEE) 

Zaterdag 21 januari: 14h tot 17h Seg, zou die leiding echt examens hebben of zijn 
ze gewoon op vakantie om niet in de koude 
buiten te moeten zijn?? – vergadering 

Zaterdag 28 januari: 14h tot 17h HET HEEFT GESNEEUWD – vergadering 

Zaterdag 4 februari: 14h tot 17h Wauw wie had dat verwacht, de leiding is terug 
- vergadering 

7 januari 14u-17u Wat zijn jou goede voornemens vergadering  

14 januari 14u-17u Waar zijn ze naar toe vergadering  

21 januari 14u-17u stapelgekke aardappelen vergading  

28 januari 14u-17u Ze hebben het overgenomen vergadering 

4 februari 14u-17u  Staat de kerst boom er nog vergadering  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 december  GEEN VERGADERING! 

7 januari 2u-5u 3-koningen vergadering 

14 januari 2u-5u De-grote-Heu-Waar-Blijft-De-Leiding-
vergadering 

21 januari 2u-5u AMONG-SUS-vergadering 

28 januari 2u-5u IGotSpeed-takes-over-vergadering 

4 februari 2u-5u Lesvrije week vergadering 


