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JEF  LISSESNS  27/09/2013   KAPOENEN 

LOWIE   GIELEN   02/09/2013   KAPOENEN 

JULES  GIELEN   02/09/2013   KAPOENEN 

DAAN  DEGREEF  12/09/2012   WELPEN 

ELIAS  DENEEF   02/09/2011   WELPEN 

MAETE  VAN GRAMBEREN 29/09/2010   WELPEN 

NINA  ELSEN   02/09/2010   WELPEN 

FRAUKE JANSSENS  26/09/2008   JONGGIVERS 

SIL  BONNEU  22/09/2008   JONGGIVERS 

MILA  VANDERSTUKKEN 11/09/2008   JONGGIVERS 

JEF  BASTEYNS  27/09/2005   GIVERS 

FLORIAN SOENENS  22/09/2004   GIVERS 

GEHEIME LEIDER   04/09/2002   LEIDING 
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Beste Bergrakkers, 

Jullie hebben lang genoeg gewacht dus hier is het : Het nieuwe SCOUTSJAAR!       

(jeeeeej feest!!)  

We zijn heel blij om officieel te kunnen bevestigen dat onze Openingsvergadering op 

zaterdag 26 september tussen 14:00 en 18:00 zal doorgaan. Die zal er wel een beetje 

anders uitzien als gewoonlijk, maar deze wordt niet minder leuk, wees daar maar 

zeker van!        

Net zoals elk jaar gaan de nieuwkomers en degene die naar een nieuwe tak gaan een 

doop doen. Hiervoor doe je best kleren aan die vuil mogen worden en neem je zeker 

een handdoek en reservekledij mee. En zoals de traditie het zegt wordt die dag ook 

de leiding bekendgemaakt! (spannennnnd!!).  

Later deze maand mag je meer praktische details verwachten: zowel over de 

openingsvergadering als over de gewone vergaderingen. De informatie kan je vinden 

op onze website, op onze facebookpagina (scouts bergrakkers) en op onze instagram 

(@scoutsbergrakkers). Aarzel niet om ons te volgen! Over de scoutsshop volgt er ook 

later deze maand informatie.  

De inschrijvingen zijn officieel geopend. Een stappenplan om je kind (her)in te 

schrijven vind je aan het einde van het rakkersblad en op de website (pas op, er is een 

verschil tussen inschrijven en herinschrijven). Je kind is pas volledig ingeschreven als 

het inschrijvingsgeld gestort is en alle stappen in orde zijn. 

Wie vragen heeft kan op elk moment de leiding en groepsploeg contacteren via deze 

emailadressen:  

- kapoenen@bergrakkers.be  

- welpen@bergrakkers.be  

- jonggivers@bergrakkers.be  

- givers@bergrakkers.be 

- jin@bergrakkers.be 

- groepsploeg@bergrakkers.be (voor algemene vragen of suggesties) 

We hebben er heeeeeeeel veel zin in!  

Groetjes en tot heel snel, De nieuwe groepsploeg 
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Uiteraard kan een scoutsjaar enkel een succes worden als iedereen samenwerkt om 

alles vlot en veilig te laten verlopen. Daarom worden er aan het begin van elk jaar 

binnen de takken regels afgesproken waaraan iedereen zich tijdens zowel het jaar als 

het kamp dient te houden. Op die manier weet iedereen precies wat kan en wat niet 

kan, zodat eventuele misverstanden worden uitgesloten. Het is dan ook essentieel dat 

iedereen bereid is om deze regels te respecteren en naar de leiding te luisteren als 

iemand op het niet naleven van een afspraak wordt gewezen. Toch zijn er nog enkele 

algemene zaken die we zouden willen aanhalen:  

• Enkel wie tijdig inschrijft, mag mee op weekend, kamp en speciale 

activiteiten. 

• Enkel wie ingeschreven is voor het jaar mag mee op weekend, kamp en 

speciale activiteiten. 

• De openingsvergadering (1ste zaterdag van de maand) gebeurt in perfect 

uniform.  

• Kinderen die binnen de drie dagen voor een weekend of kamp ziek zijn, 

kunnen jammer genoeg niet mee vertrekken! We kunnen immers niet het 

risico lopen dat ook andere kinderen besmet worden.  

• Indien kinderen koorts krijgen of ernstig ziek worden, moeten zij afgehaald 

worden.  

• Vermeld de naam van je zoon of dochter op alle delen van het uniform.  

• Snoep en koekjes zijn niet toegelaten. Elk lid krijgt een vieruurtje (koek + 

sapje). Dit zit in het lidgeld.  

• Dure spullen zoals een Ipod, GSM, tablets… laat je thuis. Indien je een GSM 

meeneemt naar de scouts, kan je deze altijd afgeven aan leiding. De leiding 

geeft je GSM dan op het einde van de vergadering terug.  

• Indien givers/jinners ouder dan 16 jaar wensen te roken op weekend of 

kamp, kan dit mits een strookje dat ondertekend is en met ouderlijke 

toestemming. Tijdens vergaderingen wordt er niet gerookt.  

• Pesten is iets dat niet in onze samenleving hoort. Na ernstige incidenten in 

de afgelopen jaren hebben wij de beslissing genomen dat pestkoppen van 

onze scouts gestuurd kunnen worden.  

 

 

 

 



Coronagerelateerde praktische informatie: 

- Als je ziek bent, kom dan niet.  

- We werken net zoals op kamp met bubbels van 50, takken komen niet met 

elkaar in contact. Elke tak is een aparte bubbel.  

➔ Hiervoor hebben we een google formulier opgesteld. Die zal elke week 

tussen zondag 18u en zaterdag 12u open zijn om je kinderen voor de 

zaterdag dat komt in te schrijven. Die vind je op onze website. 

Het is verplicht om het formulier in te vullen als je kind die zaterdag komt. 

Het moet 1x PER KIND ingevuld worden. 

Indien de tak van jouw kind niet meer tussen de lijst in het formulier staat, 

betekent het dat de bubbel van 50 bereikt is. Geen zorgen, volgende week 

komt er weer een inschrijving voor de volgende zaterdag! 

Indien je inschrijving goed verzonden is krijg je een bevestigingsbericht. Als 

er iets fout is gegaan kan je altijd de leiding van je kind een mail sturen 

(kapoenen@bergrakkers.be - welpen@bergrakkers.be - 

jonggivers@bergrakkers.be - givers@bergrakkers.be - jin@bergrakkers.be). 

 

- Bij het binnenkomen dragen jonggivers, givers, jin en leiding een mondmasker 

tot zij in hun eigen bubbel zijn.  Dit zal duidelijk aangegeven worden. Na de 

vergadering dragen zij terug het mondmasker om naar huis te gaan.  

- Ouders mogen niet op het veld, we vragen dat ze een mondmasker dragen bij 

het brengen en halen van hun kinderen en dat ze niet voor de poort blijven 

wachten om contacten te vermijden. 

- Natuurlijk houden we ons aan de hygiënemaatregelen. We wassen onze 

handen regelmatig, we vermijden intens fysiek contact, de vieruurtjes worden 

uitgedeeld met een mondmasker aan, … 

 

Deze lijst zal op onze website staan. In de komende weken zullen we deze verder 

aanvullen met de extra richtlijnen die we van Scouts en Gidsen Vlaanderen krijgen. 

Aarzel dus niet om regelmatig een kijkje op de website te nemen! 

 

 

 

 



Beste leden en ouders,  

Graag geven we jullie nog wat informatie over ons uniform en onze eigen Scoutsshop.  

Met het dragen van het uniform toon je dat je lid bent van Scouts en Gidsen Vlaanderen en 

verwijs je naar de waarde van de beweging. Een uniform geeft aan leden en leiding de 

mogelijkheid om iets gemeenschappelijks te veruiterlijken. Dit uniform is dan ook verplicht 

voor al onze activiteiten. Meisjes en jongens van alle takken dragen hetzelfde uniform: een 

beige hemd in stevig, natuurlijk katoen. Kapoenen dragen echter enkel een Bergrakkers t-shirt 

en een das. Kawellen moeten naast het beige hemd ook een welpenpet dragen. Hieronder 

kan je zien hoe de kentekens op het hemd opgenaaid dienen te worden.   

1) Takkenteken 
2) Groepslintje 
3) Jaarkenteken 
4) Das 
5) Vlaamse leeuw of 

Vlaams-Brabant 
6) Internationaal 

scoutskenteken 
7) Lintje België-Europa 
8) Beloftekenteken (krijg 

je als je de belofte 
aflegt op het 
belofteweekend) 

 

Oude jaarkentekens en badges van scoutsactiviteiten mogen op de achterkant opgenaaid 

worden. Patrouillelinten worden bevestigd aan de schouderbandjes. Alle andere franjes zijn 

uit den boze! Naar goede gewoonte gaan we ook dit jaar onze eigen Scoutsshop opzetten op 

het Rakkersveld. Hierbij krijgt u de mogelijkheid om scoutshemden en welpenpetten te 

bestellen (enkel in het begin van het scoutsjaar). Meer praktische details over een 

coronaproof alternatief volgen later deze maand. Dassen, Bergrakkers-T-shirts en kentekens 

zijn het hele jaar door bij ons te verkrijgen. 

Wenst u nog meer informatie over de Scoutsshop van Scouts en Gidsen Vlaanderen, dan kan 

u altijd eens een kijkje gaan nemen op de site www.hopper.be        

Wij hopen u zo goed mogelijk te kunnen helpen!     

Het Scoutsshop-team.        

http://www.hopper.be/


Beste ouders, leden en leiding,  

We weten allemaal dat het niet voor iedereen even eenvoudig 

is om een weekend, een kamp of een zwemvergadering te 

betalen. Dit mag echter geen reden zijn om aan deze 

activiteiten niet deel te nemen of zelfs om te stoppen met de 

scouts. We weten dat slechts weinig groepen het geld hebben 

om nog minder te vragen of om zelf financieel tussen te komen. 

Het is dan ook onze taak om voor deze situaties mee naar een 

oplossing te zoeken.         

Elk jaar zet SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN nationaal een 

vastgelegd bedrag opzij: het fonds ‘op maat’. Met dit geld 

kunnen we, wanneer nodig, financiële ondersteuning bieden 

aan leden of leiding.         

Praktisch: Wanneer u als ouder merkt dat een aantal activiteiten niet betaalbaar zijn, laat dit 

dan weten aan de takleiding of groepsleiding. Zij kunnen ons contacteren en dan kunnen we 

samen bekijken wat wij voor u kunnen doen.         

Met vriendelijke groet,     

De nationale leiding    
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Beste ouders,  

We zouden graag nog wat aanvullingen doen bij de voorgaande brief over steun inzake de 

financiële aspecten van de scouts.         

Scouts en Gidsen Vlaanderen biedt ons de mogelijkheid om het lidgeld te verlagen naar €10 

wanneer dit een financiële drempel zou zijn om naar de scouts te komen. Wanneer u denkt 

dat u hiervoor in aanmerking zou komen, mag u hier altijd om vragen tijdens de inschrijvingen. 

Ook de stad Tienen biedt ondersteuning. Indien nodig kunnen zij ook tussenkomen bij het 

lidgeld. Deze tussenkomst bedraagt 50% van het lidgeld voor het eerste kind, vanaf het 

tweede kind is dit 70%. Bovendien komen zij ook tussen bij kampen: ook hier geldt 50% voor 

het eerste kind en 70% vanaf het tweede kind. Hier staat wel een maximum op van 100 euro 

per jaar per kind. Spreek ons er zeker over aan!        

Vele ziekenfondsen betalen bovendien op de één of andere manier lidgeld of kampgeld terug. 

Voor de provincie Vlaams-Brabant vindt u hieronder een overzicht van de verschillende 

ziekenfondsen en hun terugbetalingen:         

o Socialistische Mutualiteit: Geen tegemoetkomingen      

o Liberale Mutualiteit: Vlaams Gewest/provincie Brabant: kampen in juli en augustus, - 

€2 à €2,50/overnachting, max. €20 à €25/jaar, 5-18 jaar     

o Liberale Mutualiteit: provincie Brabant: Kampgeld voor kinderen en jongeren met een 

handicap (Akabe!), €5/overnachting, max. €50/jaar, 5-18 jaar  

o Christelijke Mutualiteit: regio Leuven/Sint-Michielsbond: Lid- of kampgeld, max. 

€15/jaar, t.e.m. 24 jaar    

o Vlaams Neutraal Ziekenfonds: kampgeld, max. €30/jaar, 5-16 jaar (soms tem 18 jaar)    

o Vlaams Neutraal Ziekenfonds: enkel afdeling Mechelen/Lier/Aalst: kampgeld voor 

kinderen en jongeren met een handicap (Akabe!), max. €250 (!)/jaar, 5-18 jaar     

o Onafhankelijk Ziekenfonds: kampgeld, €5/dag, max. €100/jaar    

o Euromut: kampgeld, €2,50/dag, max. €50/jaar, t.e.m. 18 jaar Partena: kampgeld, max. 

€40/jaar, t.e.m. 18 jaar       

 

Hebt u nog vragen, aarzel dan niet om ons aan te spreken hierover.          

De groepsploeg 

 

 

 

 

 

 



Een nieuw schooljaar = een nieuw scoutsjaar, ! Hebben jullie 

er ook zoveel zin in als wij????? 

Liefste kapoenenmama’s en/of kapoenenpapa’s, wij hebben een belangrijke 

opdracht voor jullie: 

: (indien je kapoen niet aan het meelezen is) roep je kapoen erbij en 

zeg hem/haar om de agenda er even bij te nemen. 

: blader even wat verder door tot jullie ‘zaterdag 26 

september’ tegenkomen. 

: Noteer hier: 

 

Ziezo, dat is dan afgesproken, wij zien jullie 26 september! Neem allemaal 

véél vriendjes en vriendinnetjes mee die er ook al altijd van droomden een 

Bergrakker te worden. Een jaar vol ravotten, weekends, uitstapjes en in de 

zomervakantie het ALLERleukste kamp, wie heeft daar nu geen zin in??? 

Op de openingsvergadering 26 september gebeuren er 2 heel belangrijke 

dingen:   

 De nieuwste kapoentjes worden gedoopt tot ECHTE kapoenen. Kom je voor 
de allereerste keer naar de allerleukste scouts van Tienen en 

omstreken, trek dan zeker kleren aan die vuil mogen worden! 

 Jullie komen te weten wie de nieuwe kapoenenleiding is en wie er dus 
voor gaat zorgen dat het kapoenenjaar 

wordt (samen met jullie natuurlijk, SPANNEND)!!!  

Als jullie ECHT té benieuwd zijn naar de nieuwe kapoenenleiding geven de 

foto’s op deze pagina wel enkele tips………………………. 

Heel veel groetjes van jullie nieuwe kapoenenleiding:  

. . . . , . . . . , . . . . , . . . . . en . . . . 

26 september 2020 (14h00-18h00) Openingsvergadering  

3 oktober 2020 (14h00-17h00) De-allereerste-kapoenen-vergadering-!!! 

10 oktober 2020 (14h00-17h00) snollekebollekerepelsolleke-vergadering 

 

 



 

 

Ja hoor allerliefste welpjes, jullie hebben het goed gehoord, het nieuwe scoutsjaar kan 

EINDELIJK weer beginnen, HOEHOEW! 

Na een méga super duper leuke welpenrock tijdens de zonnige zomermaanden is het weer 

tijd om er in te vliegen op het rakkersveld! Wij hebben hier eeeeeenorm naar uitgekeken, 

dus jullie hopelijk minstens even hard!  

En RaRaRaaa wie zouden we nu bedoelen met ‘wij’??? Helemaal juist!! Jullie nieuwe leiding 

voor dit scoutsjaar! Wij staan te popelen om ons bekend te maken! Helaas pindakaas zullen 

jullie nog heel eventjes moeten wachten op deze onthulling… hihi. 

Kom dus zeker allemaal op zaterdag 26 september naar het rakkersveld voor onze 

openingsvergadering om 14uur, en neem al je vriendjes en vriendinnetjes mee. 

Een kleine sneak peek: 

                                  

 

 

▪ Zaterdag 26/09 (14-17u): OPENINGSVERGADERING!!!! Nieuwe welpjes doen best 
kleren aan die vuil mogen worden of nemen er reserve mee! 
Meer informatie rond de openingsvergadering: zie groepsnieuws 

▪ Zaterdag 3/10 (14-17u): De allereersteechtevergaderingvanhetjaar!! 
▪ Zaterdag 10/10 (14-17u): Wie-was-die-nieuwe-leider-ookal-weer?? 

 

 

 



Oh hallo daar, ik had jullie haast niet gezien…. 

Na een super leuk covidkamp, en een laaaaaaaaaaaaaaange saaie scoutsloze 

zomervakantie vol Ipads en tiktoks zijn we er weer! En we zijn er niet gewoon 

weer, we gaan er keihard invliegen op de openingsvergadering. We gaan onze 

lieve derdejaartjes uitwuiven en de nieuwe 1e jaartjes met open (maar ook 

mega vuile) armpjes ontvangen. 

Gelukkig kunnen jullie voor de start van het scoutsjaar al van 3 weekjes heerlijke school genieten 

(lol). We hebben wel enkele tipjes voor jullie om dit wat leuker te maken:  

- Afstandsbediening van de biemer verstoppen 

- Verstoppertje in de schoolgangen 

- Leerkrachtenbingo 

- Ne goeie oude “jama mijn hond heeft mijn huiswerk opgegeten” 

- Iedereen een andere naam geven zodat de leerkracht in de war is 

 

Jullie zijn vast en zeker allemaal benieuwd naar jullie nieuwe leiding….. We kunnen helaas nog niets 

verklappen maar ik kan alvast enkele tips geven: 

    

 

Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als wij!! 

toedeloe 

Jantje, pietje, frisse eddy, gladde mitchel, claudette en yvette 

 

Planningske: 

Zaterdag 26/09, 14u - 18u: openingsvergadering OLEEEE 
Zaterdag 03/10, 14u - 17u: MAHEUHWATHEBTGIJOPUWHOOFDvergadering (gek petje aandoen) 
Zaterdag 10/10, 14u - 17u: skelewu-skelewu- vergadering (huiswerk: Skelewu van davido luisteren) 



Givers, gaivers en gaivinnen 

 

 

Is het waar? Kan het zijn? Nee? Of TOCH? Jadeweldaweldawel!  

Ma enfin toch? Ma serieus ? Ma ghow zehg.  

Vergaderingen op zaterdag van 14-17, tis weer eens van da! 

 

Iedereen bekomen van kamp? Voldoende uitgerust? Nee? PECH! Na meer dan een 

half jaar te quarantaineren vliegen we er BOTS IN! 

Vergaderingen? Terug uit het niets en ready to rumble! 

Weekends? Weinig slaap, geen ouders en chillaxheftigspeleren. 

Verkopen? Dikke muneymaking business. 

Leefweek? Highscores en rapporten knallen! 

Random activiteiten? Mogelijks wel, mogelijks ni, hangt van ons goesting af, 

maar wordt EPISCH. 

Weer en temperatuur? België. 

Zeverende leiding? AANWEZIG! 

Kamp? ?    
   
   

                       

 ̴̡̡̻̟̠̤͍͚̫̠̘͈͓͎̬̗̠̣̹̦̯̻̙̮́̓̈̎̓̈́͊̈́̏ͅ?           
  
      
   
  

     
    ̸̛͔̹͙̥̭̰̲̱͂̍̂̆͌̓͒̏͂̎̇͋̀̈͋̋̏̔͋̂͘͜͝ͅ?    
   
  
      ̸̛͔̹͙̥̭̰̲̱͂̍̂̆͌̓͒̏͂̎̇͋̀̈͋̋̏̔͋̂͘͜͝ͅ ̵̧̟̭̲̱̤͇̅̒̏̋̀͗̐͐͘̚
?           
 
            ̸̢̛̬̰͖̲͓̩̖͍̭̪͔̫͉̳͍͕͍̠̙͉͆̀̑̈́̍̌̿̓̚͘ͅ       

 ̸̢̛̬̰͖̲͓̩̖͍̭̪͔̫͉̳͍͕͍̠̙͉͆̀̑̈́̍̌̿̓̚͘ͅ ?    
   
   

                       

 ̴̡̡̻̟̠̤͍͚̫̠̘͈͓͎̬̗̠̣̹̦̯̻̙̮́̓̈̎̓̈́͊̈́̏ͅ?           
  
      
   
  

     
    ̸̛͔̹͙̥̭̰̲̱͂̍̂̆͌̓͒̏͂̎̇͋̀̈͋̋̏̔͋̂͘͜͝ͅ?    
   
  
      ̸̛͔̹͙̥̭̰̲̱͂̍̂̆͌̓͒̏͂̎̇͋̀̈͋̋̏̔͋̂͘͜͝ͅ ̵̧̟̭̲̱̤͇̅̒̏̋̀͗̐͐͘̚
?           
 
            ̸̢̛̬̰͖̲͓̩̖͍̭̪͔̫͉̳͍͕͍̠̙͉͆̀̑̈́̍̌̿̓̚͘ͅ       

 ̸̢̛̬̰͖̲͓̩̖͍̭̪͔̫͉̳͍͕͍̠̙͉͆̀̑̈́̍̌̿̓̚͘ͅ ?    
   
   

                       

 ̴̡̡̻̟̠̤͍͚̫̠̘͈͓͎̬̗̠̣̹̦̯̻̙̮́̓̈̎̓̈́͊̈́̏ͅ?           
  
      
   
  

     
    ̸̛͔̹͙̥̭̰̲̱͂̍̂̆͌̓͒̏͂̎̇͋̀̈͋̋̏̔͋̂͘͜͝ͅ?    
   
  
      ̸̛͔̹͙̥̭̰̲̱͂̍̂̆͌̓͒̏͂̎̇͋̀̈͋̋̏̔͋̂͘͜͝ͅ ̵̧̟̭̲̱̤͇̅̒̏̋̀͗̐͐͘̚
?           
 
            ̸̢̛̬̰͖̲͓̩̖͍̭̪͔̫͉̳͍͕͍̠̙͉͆̀̑̈́̍̌̿̓̚͘ͅ       

 ̸̢̛̬̰͖̲͓̩̖͍̭̪͔̫͉̳͍͕͍̠̙͉͆̀̑̈́̍̌̿̓̚͘ͅ 

 

Hoeveel leiding? Wie zijn het? Wat gaan we nog allemaal doen? 

Vragen naar planning => 50 (leest: vaftig)  

 

Tip: Je kan de namen van de leiding spellen met het Latijns alfabet. 

    Zaterdag 26 September (14:00-18:00) Openingsvergadering 
(You know the drill, eerstejaars, bereid je voor…) 

Zaterdag 3 Oktober (14:00-17:00) Zijn we nu al iemand kwijt-vergadering 

Zaterdag 10 Oktober (14:00-17:00) Leden zijn leiding (en vise versa) al beu- 
vergadering 

 

 

 



Aan allen die dit lezen, proficiat! Aan allen die nu al afgehaakt zijn … wat de hek?!  

Het moment der momenten is aangebroken voor jullie! Den apero hebben jullie al 

verorberd aka binnengeschrokt, maar nu komt het laatste avondmaal 

dedekke! Geprepareerd door de enige echte Jeudy. Voorgeproefd door 

culinaire hoogstandjes-professional mevrouw De Schutter. Binnenkort 

hangt niet het oorspronkelijke “Laatste avondmaal” in de Taajnse kerken, maar dit 

prachtexemplaar:  

 

Wie zoekt die vindt! Naast alle personages van “Waar is Wally” zijn er ook enkele veelzeggende tips 

over jullie leiding hier verborgen, alleej succes daarmeej en smeklich!  

Zaterdag 26 september (14-18u): Openingsvergadering: kust uw beiden pollekes nog maar eens goe, want 
dat wordt ne pittige! Op deze vergadering wordt jullie episch 
solo/duo/trio/quartet/cinquet/sextet/septet/octet bekend gemaakt, mega spanneuuuuundddd hareeeej 
Zaterdag 3 oktober (14-17u): The-Block-Taajne (zie the block hoegaarden VT4*)- vergadering 
Vergeet zeker agenda’s, overige verf van thuis in nice of minder nice kleuren, verfborstels, ikea, … niet mee 
te brengen! Wij doen ne make-over van ‘t jinkot! 
Zaterdag 10 oktober (14-17u): Jinto-‘t-zeetje-vergadering gelieve allemaal te arriveren in gepaste kledij 

*zeker een aanrader om deze 1 min 19 seconden goud al eens te bekijken 

https://www.youtube.com/watch?v=Xww9cpQK_eE PPS: denkt al eens na waar onze daaj komt he

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xww9cpQK_eE


 

26 september 2020 (14h00-
18h00) 

Openingsvergadering  

3 oktober 2020 (14h00-17h00) De-allereerste-kapoenen-vergadering-!!! 

10 oktober 2020 (14h00-
17h00) 

snollekebollekerepelsolleke-vergadering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 26/09, 14u - 18u: openingsvergadering OLEEEE 
Zaterdag 03/10, 14u - 17u: MAHEUHWATHEBTGIJOPUWHOOFDvergadering 
(gek petje aandoen) 
Zaterdag 10/10, 14u - 17u: skelewu-skelewu- vergadering (huiswerk: 
Skelewu van davido luisteren) 

 

 

 

 

 

 

▪ Zaterdag 26/09 (14-17u): OPENINGSVERGADERING!!!! Nieuwe 
welpjes doen best kleren aan die vuil mogen worden of nemen 
er reserve mee! 
Meer informatie rond de openingsvergadering: zie 

groepsnieuws 

▪ Zaterdag 3/10 (14-17u): De 
allereersteechtevergaderingvanhetjaar!! 

▪ Zaterdag 10/10 (14-17u): Wie-was-die-nieuwe-leider-ookal-
weer?? 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.scoutsengidsenvlaanderen.be%2Fnode%2F10747&psig=AOvVaw0VNddToMb4AZeC9ze1rnwR&ust=1599322331842000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjtx5Pyz-sCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgummarus.be%2Fkapoenentak%2F&psig=AOvVaw0VNddToMb4AZeC9ze1rnwR&ust=1599322331842000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjtx5Pyz-sCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.scoutsengidsenvlaanderen.be%2Ftakwerking&psig=AOvVaw3LhHg0p3ff0T0SXvE038aN&ust=1599322448511000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjU7snyz-sCFQAAAAAdAAAAABAJ


 

 

 

    Zaterdag 26 
September 
(14:00-18:00) 

Openingsvergadering 
(You know the drill, eerstejaars, bereid je voor…) 

Zaterdag 3 
Oktober 

(14:00-17:00) 

Zijn we nu al iemand kwijt-vergadering 

Zaterdag 10 
Oktober 

(14:00-17:00) 

Leden zijn leiding (en vise versa) al beu- 
vergadering 

 

 

 

Zaterdag 26 september (14-18u): Openingsvergadering: kust uw beiden 
pollekes nog maar eens goe, want dat wordt ne pittige! Op deze vergadering 
wordt jullie episch solo/duo/trio/quartet/cinquet/sextet/septet/octet bekend 
gemaakt, mega spanneuuuuundddd hareeeej 
Zaterdag 3 oktober (14-17u): The-Block-Taajne (zie the block hoegaarden 
VT4*)- vergadering 
Vergeet zeker agenda’s, overige verf van thuis in nice of minder nice kleuren, 
verfborstels, ikea, … niet mee te brengen! Wij doen ne make-over van ‘t 
jinkot! 
Zaterdag 10 oktober (14-17u): Jinto-‘t-zeetje-vergadering gelieve allemaal te 

arriveren in gepaste kledij 
 

 

 

 

 

 

 



Beste ouders van de Bergrakkerspagadders,   

Je wilt je kind (her)inschrijven voor het nieuwe scoutsjaar? In de komende pagina’s wordt uitgelegd 

hoe je aan de slag kan gaan om jouw kroost in te schrijven.  

➔ Inschrijven als nieuw lid:  

  

1) Nieuwe leden moeten zich inschrijven door naar de volgende website te gaan : 

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/lidworden?groep=B2502G   

  

2) Wanneer u deze stappen hebt doorlopen en het ingevulde formulier hebt verzonden, stort u nog 

het lidgeld naar de rekening van Scouts Bergrakkers.  Betalen doet u door €42 (per kind) te storten 

op onze bankrekening: BE97 7340 3291 6149 op naam van Scouts & Gidsen Bergrakkers, Torsinweg 

12, 3300 Tienen. Gelieve bij de overschrijving als mededeling “INSCHRIJVING + NAAM/NAMEN 

KIND(EREN)” te noteren.  

o Waar gaat het inschrijvingsgeld naartoe? €32 gaat naar Scouts en Gidsen Vlaanderen voor de 

verzekering van uw kind. De overige €10 dient voor de wekelijkse vieruurtjes die we 

voorzien.   

  

3) Wanneer uw kind met succes is ingeschreven, ontvangt u een mailtje van ons met het lidnummer 

van uw kind(eren). Dit lidnummer heeft u nodig voor een account te kunnen aanmaken op : 

www.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadministratie .  Dit account hebt u nodig voor de 

gegevens van uw kind up-to-date te houden. Vanaf het moment dat u via mail het lidnummer heeft 

ontvangen van ons, kan u aan de slag gaan met het stappenplan van groepsadministratie.   /!\ Voor 

de veiligheid van uw kind is het ook belangrijk dat zijn/haar medische gegevens op een correcte 

manier ingevuld zijn in het systeem van groepsadministratie. Als iets tijdens het jaar verandert kan u 

dit dan nog altijd aanpassen (zie stappenplan van groepsadministratie, 2 pagina’s verder).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/lidworden?groep=B2502G
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadministratie


➔ Herinschrijven:  

Was uw kind al ingeschreven bij de scouts en wilt u uw kind opnieuw inschrijven voor het volgend 

scoutsjaar?   

  

1) Dan kunt u dit doen door het lidgeld te storten naar de rekening van Scouts Bergrakkers. Door de 

betaling wordt je kind automatisch heringeschreven. Betalen doet u door €42 (per kind) te storten op 

onze bankrekening: BE97 7340 3291 6149 op naam van Scouts & Gidsen Bergrakkers, Torsinweg 12, 

3300 Tienen. Gelieve bij de overschrijving als mededeling “INSCHRIJVING + NAAM/NAMEN 

KIND(EREN)” te noteren.  

o Waar gaat het inschrijvingsgeld naartoe? €32 gaat naar Scouts en Gidsen Vlaanderen voor de 

verzekering van uw kind. De overige €10 dient voor de wekelijkse vieruurtjes die we 

voorzien.   

  

2) Normaal gezien hebt u vorig jaar een account op 

www.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadministratie aangemaakt,   

➔ als dit het geval is, kan u gewoon inloggen en vanaf stap 6 uit het stappenplan van 

groepsadministratie (zie volgende pagina) starten met de gegevens van uw kind te checken 

of deze nog in orde zijn.  

➔ Indien u dit nog niet hebt gedaan, volgt u best het stappenplan van groepsadministratie.  

We vragen aan alle ouders om de gegevens en medische fiches liefst voor zondag 11 oktober 

2020 te checken !  

 

/!\ Voor de veiligheid van uw kind is het ook belangrijk dat zijn/haar medische gegevens op een 

correcte manier ingevuld zijn in het systeem van groepsadministratie. Als iets tijdens het jaar 

verandert, kan u dit dan nog altijd aanpassen (zie stappenplan van groepsadministratie, volgende 

pagina).   

  

Groetjes,  

De groepsploeg!    

 

 

 

 

 

 

 



Stappenplan: Groepsadministratie  

  

STAP 1: Ga naar www.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadministratie.     

STAP 2: Klik op:  

  

STAP 3: Klik op "gebruiker aanmaken"             

 

 

 

 

 

 

STAP 4: Vul je gegevens in en vul onderaan je lidnummer in.  

➔ Voor nieuwe leden: U krijgt uw lidnummer via mail gestuurd als de inschrijving in orde is, daarna 

kan u dit pas doen.   

➔ Voor oude leden: U vindt uw lidnummer op uw lidkaart van een van de vorige jaren of in een mail 

dat we in het begin van het jaar hebben gestuurd.   

 

 

STAP 5: U ontvangt een e-mail waarmee u uw wachtwoord kan aanpassen en vervolgens kan u 

inloggen met de gekozen gegevens.  



  

STAP 6 : U krijgt een scherm te zien met alle persoonlijke gegevens van het lid en de ouders. Gelieve 

hier alles aan te vullen of te verbeteren wat niet correct is. Nadien klikt u op "opslaan en verder naar 

de individuele steekkaart".   

 

STAP 7: Wanneer je op “Opslaan en verder naar de individuele steekkaart” hebt geklikt, gaat u verder 

naar de pagina waar u de medische fiche kan invullen. Gelieve deze correct in te vullen en ook up to 

date te houden. Is dit ingevuld? Klik dan op “Opslaan en goedkeuren”.   

STAP 8: Als u alle gegevens hebt gecontroleerd of hebt aangevuld, kan u nog naar “groepseigen 

gegevens” gaan en het vinkje aanduiden bij “Gegevens aangepast 2020-2021” en het werk is klaar.   

  



Op deze manier kan de takleiding indien nodig deze gegevens raadplegen en vermijden we een te grote 

papierberg.   

/!\ OPGELET! Het is wel aan u om de gegevens tijdig aan te passen wanneer deze dienen te wijzigen  

Heel hard bedankt! Is er toch iets niet gelukt of hebt u toch nog vragen? Dan kan u terecht bij 

groepsploeg@bergrakkers.be.     

Met vriendelijke groeten,  

De leiding!   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    


