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LARS  MATTHYS  04/03/2013   KAPOENEN 

YANIS  EL BERKANI  22/03/2013   KAPOENEN 

ERNEST  VANDERHALLEN 31/03/2010   KAPOENEN 

JULES   DEPIJPERE  18/03/2010   WELPEN 

HELENA MARIANI  10/03/2010   WELPEN 

EMELINE DE SPA    25/03/2008   JONGGIVERS 

FIEN  VANHERCK  18/03/2008   JONGGIVERS 

SAAR  TOURWE  07/03/2008   JONGGIVERS 

MATS   PARREYN  30/03/2006   GIVERS 

KING LOUIE    17/03/2003   WELPENLEIDER 

SHERE KHAN    28/03/2002   WELPENLEIDER 
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Hallooooooo beste bergrakkertjes 

 

Wat zijn wij O ZO BLIJ dat we jullie knappe snoeten ein-de-lijk terug mogen ontvangen op het 

rakkersveld. Het is misschien niet helemaal hoe we het gewoon zijn, maar we maken er zonder 

twijfel het allerbeste van! 

 

Hieronder vinden jullie de huidige regels nog eens opgelijst: 

- Activiteiten voor -12 en +12 mogen doorgaan in bubbels van max 10 leden (leiding niet 
meegerekend). 

- De bubbels die momenteel gevormd zijn moeten elke week dezelfde zijn. Dit wilt ook zeggen 
dat wanneer je kind momenteel voor de vergaderingen is ingeschreven maar hij/zij niet kan 
komen op een zaterdag er géén ander kind in de plaats kan komen. 

- Vergaderingen voor +12 mogen enkel buiten georganiseerd worden (voor de -12 gaan we dit 
zeker ook proberen). 

- Elk kind dat zich inschrijft voor de scouts mag enkel scouts als hobby uitoefenen. Dit geldt 
ook voor de leiding. 

 

Indien je kind is ingeschreven voor de wekelijkse bubbel maar hij/zij toch onverwacht eens niet zou 

komen, geef dan zeker een seintje aan de leiding via een mailtje of sms.  

 

Ook hebben we nieuws gekregen van Scouts & Gidsen Vlaanderen i.v.m. het lidgeld:  

“Deze ongewone tijden zijn zwaar voor ons allemaal. Omdat we in de media vaak berichten zien over 

de impact van corona op onze samenleving, willen wij als Scouts en Gidsen zijnde ook ons steentje 

bijdragen. We weten dat de werking lange tijd heeft stilgelegen of stilligt, en dat u lidgeld heeft 

betaald voor activiteiten die misschien niet altijd zijn kunnen doorgaan. Omdat Scouts en Gidsen 

Vlaanderen niet alles kan terugbetalen willen we ons focussen op de kinderen en jongeren die het 

financieel moeilijker hebben. Daarom bieden we aan iedereen die het nodig heeft een kans om 

verminderd lidgeld aan te vragen, een korting op het lidgeld van €24. Het fonds dat we hiervoor 

hebben is niet onuitputtelijk, deze werd opgericht om kinderen en jongeren voor wie het financieel 

moeilijker om deel te nemen aan scouting, toch de kans hiervoor te geven. (U hoeft geen bewijs aan 

te leveren). Zo kunnen we samen, solidair met elkander, iedereen een kans geven om deel te nemen 

aan scouting, ook in moeilijkere tijden als deze.”  

 

Hoe kan je overschakelen? Stuur voor zondag 28/02/2021 een mailtje naar 

groepsploeg@bergrakkers.be om te melden dat je graag naar verminderd lidgeld wilt overschakelen. 

We zullen het dan aanpassen en de €24 in maart terugstorten op het rekeningnummer dat op de 

groepsadministratie vermeld staat (kijk dus zeker eens na of het juiste rekeningnummer hierop 

vermeld staat!).   

 

Als laatst sluiten we af met het kamp in het vooruitzicht! Hieronder vinden jullie nogmaals de 

officiële kampdata:  

mailto:groepsploeg@bergrakkers.be


De kapoenen: 8/07 tot 13/07. 

De welpen: 6/07 tot 13/07. 

De jonggivers én de givers: 18/07 tot 31/07. 

 

De inschrijvingen voor kamp starten pas in juni. Het is dus nog niet mogelijk om nu je kind al in te 

schrijven. Ook staan de huidige bubbels volledig los van kamp en is momenteel ingeschreven zijn 

zodus geen voorwaarde om mee op kamp te mogen.  

 

Indien er nog vragen of onduidelijkheden zijn omtrent de huidige regels, het lidgeld of andere zaken 

mag er altijd gemaild worden naar groepsploeg@bergrakkers.be.  

 

Wij zijn er weer helemaal klaar voor om samen onze zaterdagnamiddagen door te brengen, maar we 

hopen jullie natuurlijk snel allemaal terug te kunnen ontvangen op ons geliefde rakkersveld.  

 

Heel veel groetjes  

Janne, Patryk, Bagheera, Pieter, Laïs, Manon en Gigi 

(de groepsploeg) 
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Aller aller allerliefste kapoenen 

Het is zover, eindelijk mogen we elkaar terug zien!! -joepiejeej holeej santeej pistoleej- 

Na maanden thuis zitten en ons elke zaterdag van 14u tot 17u vervelen en verlangen naar de scouts, 

kunnen we nu officieel terug samen spelletjes spelen       

We hopen dat jullie je toch een beetje geamuseerd hebben, misschien met onze (bijna) wekelijkse 

opdrachtjes, of gewoon met broer/zus/mama/papa/oma/opa/hond/kat/… *schrap wat niet past* 

Maar wat deed jullie leiding zoal in al die tijd?????? 

Bollie heeft zich goed geamuseerd met zijn beste vriend (en knuffelcontact): Marc het skelet. 
Hij kent ondertussen al alle botten van de schedel tot de bekken! 

Tita heeft pullen zitten breien dat het geen naam heeft… Misschien komen er binnenkort exclusieve 
kapoenenpullen, helemaal zelfgemaakt?! *insert puppy oogjes* 

Snol heeft daarentegen maquettes gebouwd dat het geen naam heeft. Misschien ontwerpt hij ooit 
een reusachtige boomhut voor alle kapoenen?! *insert puppy oogjes opnieuw* 

Nala heeft aan haar quizvermogen gewerkt door elke dag oude afleveringen van De Slimste Mens 
te kijken. Haar droom is nog steeds om ooit de slimste mens ter wereld te worden… 

Gigi heeft haar Fiat (Is het wel een Fiat??) een extreme make-over gegeven! Hij is nu voorzien van 
een spoiler, spuwt vlammen langs de uitlaat en de kleur is veranderd van licht geel naar fluo 
paars… 

Maar één ding dat we allemaal hebben gedaan is enorm uitkijken naar de eerste vergadering 
dat we terug met jullie te spelen, natuurlijk! 

Soit, jullie komen natuurlijk in het rakkersblad kijken om te zien 

wat voor leuke vergaderingen er op het programma staan! Wel 

beste kapoentjes, jullie hoeven niet verder te zoeken. Hier zijn de 

vergaderingen voor maart!! 

 

Veel gezonde groe(n)ten van jullie leiding 

Snol de wortol, Bollie de broccoli, Gigi de spinazie, Tita de paprika en Nala de kropsla 

 

27 februari (14h-17h): -hopelijk is het nog steeds zo’n mooi weer- vergadering 
6 maart (14h-17h): -we doen alsof we op en onbewoond eiland zitten- vergadering 
13 maart (14h-17h): -Bollie is vandaag niet jarig!- vergadering 
20 maart (14h-17h): -OOEEH, bijna lente…- vergadering 
27 maart (14h-17h): voor de verandering: een doodnormale vergadering 
3 april (14h-17h): -bedenk allemaal een goed mopje om te vertellen- vergadering 
 



KIEKEBOEEEEEE 
Wat is dat laaaaaaaaaaaaang geleden!!! En oh wat zijn wij enthousiast om jullie terug te kunnen 
ontvangen op de scouts! 
Al deze maanden zonder de wekelijkse scoutsvergaderingen met onze stoere welpen was toch wel 

een jammere zaak… WAAR NU EEN EINDE AAN KOMT !!!!    
 
Staan jullie ook te popelen??? Ga jullie scoutskleren en uniform al maar snel zoeken onder die 5cm 

laag stof, want we vliegen er weer in!    

Hopelijk hebben jullie jezelf kunnen bezig houden in deze saaie scoutsloze periode met 
gezelschapsspelletjes, kusjes in huis om de mama en papa blij te maken, knutselwerkjes in elkaar 
steken, lekkere dingen koken om nadien van te kunnen smullen, sporten tot je erbij neerviel of 
misschien wel met het maken van een sneeuwman op die dagen dat we sneeuw hadden in onze 
tuintjes! 

We zijn heel benieuwd om al jullie verhalen te horen op zaterdag!  
 
Gezien corona nog steeds gaande is, zullen de vergaderingen doorgaan in bubbels van 10. Lees dus 
zeker het algemene groepsnieuws eens door om van alle informatie op de hoogte te zijn! 

(de inschrijvingen verlopen zoals eerder, via een online platform, waarbij je je welp steeds moet 
inschrijven voor de komende vergadering). Vergeet ook zeker jullie drinkbus niet. 

Een elleboog van jullie leiding, Shere Khan, King Louis, Hathi, Bagheera en Akela xxx 

Ǝ⊥SƎᙠ …ǝp uɾız ǝıllnɾ uǝdlǝʍ :dɐɥɔspooq ǝɯıǝɥǝ⅁ 

 

▪ Zaterdag 27/02 (14-17u): Opnieuw-gezellig-samen-bubbelen-vergadering 

▪ Zaterdag 6/03 (14-17u): Gaan-met-die-banaan-vergadering 

▪ Zaterdag 13/03 (14-17u): Hopelijk wordt het snel terug warm-vergadering 

▪ Zaterdag 20/03 (14-17u): The ultimate Boys VS Girls-vergadering 

▪ Zaterdag 27/03 (14-17u): Verkleedvergadering met cosy-comfy-warme-

verkleedkleren!! Trek allemaal je leuke osie, pyjama, badjas,… aan 



Beste jongverkenners, jonggidsen, jong-givers,… 
 
 
Wat een stomme maanden waren December/Januari/half 
Februari? Oké buiten Kerst, Nieuwjaar ook al was dit zelfs 
triest met alleen het gezin. Maar valentijn dan: Als je geen 
valentijn had net als ik wees niet triest. Want deze 
maand/maanden kan je terug een valentijn zoeken voor 
volgend jaar. En dan zijn de horecazaken hopelijk terug open.  
 
 

 

Over deze maand/maanden gesproken het gaat iets warmer worden. Weten jullie wat dit wil 

zeggen? Inderdaad, we kunnen weer buiten spelen en buiten onze energie kwijt. Door leuke 

spelletjes te spelen, of een beetje dansen. Zo lang we ons maar zo als altijd amuseren. We kunnen 

ons ook laten uit waaien en ons terug vrij voelen. 

 

Met vriendelijke groeten 

Je leiding 

 

Zaterdag: 27/02 om 14:10 tot 17:10 Hells Angels/Bandidos/Wagoh vergadering 

Zaterdag: 06/03 om 14:10 tot 17:10 Sinterklaas is al 3 maanden geleden-vergadering 

Zaterdag: 13/03 om 14:10 tot 17:10 Bijna 1 maand geleden valentijns-vergadering 

Zaterdag: 20/03 om 18:30 tot 21:30 Weet gij het nog?-vergadering 

Zaterdag: 27/03 om 18:30 tot 21:30 Is het examen al gedaan?-vergadering 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jaja kinders, rekening houdend met huidige 

maatregelen, kunnen we in onze bubbels samen / 

tegen elkaar / met elkaar terug spellekes/ ravotten 

/ ijlen tegen leiding / roddelen/ met blote voeten in 

modder tijdens vieruurtje / klappen. 

 

Ma hoe doedde da ookalweer? Buitenkomen voor 

iet anders dan school? Met andere mensen 

omgaan, om mee te spelen en geen groepswerk op 

smartschool live?  

 

Gewapend met drinkbus, mondmasker, bubbels, 

gezond verstand, levenslust en goed humeur.  

DA IS HOE WE DA DOEN! 

Jullie uberepische leiding voorziet ook deze maand weer (insert leuke activiteiten hier). 

 

Grappen terzijde kijken we uit naar terug tegoei samen, met oog op versoepelingen, scouts te zijn! 

Zie dat gelle ulle bubbelgroepen in het oog houdt en altijd stuurt wanneer jullie wel/niet komen! 

Groetjes, 

De vier die altijd formatie fluiten 

 

Zaterdag 27 februari Huh??? Al februari ofwaaaa???-vergadering 

Zaterdag 6 maart Driekoningenwastweemaandgeledenmaarwedoentochalsof- 
Vergadering 

Zaterdag 13 maart Blijkbaar is ’t boekenweek in Nederland-vergadering 

Zaterdag 20 maart Da seizoen tussen zomer en winter-vergadering 

Zaterdag 27 maart Morgen slapen we een uur minder lang- vergadering 

Zaterdag 3 april Hazenjacht-maar stillekes - vergadering 

 



Hallooooowkes liefste jinnertjes, 

Na enkele maanden in ons kot aan onze reputatie werken op boardgamearena.com ofzo is het eindelijk 

terug tijd om aan onze real life reputatie te werken. We staan er weer met NOG meer goesting dan 

ooit tevoren om alles te geven!! Zie hier een korte samenvatting van wat maart voor jullie in petto zal 

hebben. Wij willen zeker niet stoefen, maar hier werden zelfs al enkele paintskills voor uit de kast 

gehaald. De mensen met oog voor detail kunnen misschien wel spotten welke. Nog op zoek naar 

collages van extreem hoog niveau? Laat zeker iets weten op 0492/564711 of stuur een mailtje naar 

bestaatdeesemailadresecht@helemaalniet.be.  

  

 

 

Adios!! Tot sneller dan snel!!! Ah en vergeet jullie uniek stel hersenen niet mee te nemen op 27 

februari voor de spannende strijd voor de titel van de slimste jin ter wereld, dag en bedankt! 

Zaterdag 27/02: de slimste jin ter wereld-vergadering 
Zaterdag 06/03: eindelijk onze namen op het jinkot oléééé-vergadering 
Zaterdag 13/03: gigantisch grote bingo vergadering 
Zaterdag 20/03: “ik ben uwe pink”-vergadering 
Zaterdag 27/03: werken aan de reputatie-vergadering 
Zaterdag 03/04: SID-in 2021 voor dummies-vergadering 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag: 27/02 om 14:10 tot 17:10 Hells Angels/Bandidos/Wagoh vergadering 

Zaterdag: 06/03 om 14:10 tot 17:10 Sinterklaas is al 3 maanden geleden-
vergadering 

Zaterdag: 13/03 om 14:10 tot 17:10 Bijna 1 maand geleden valentijns-vergadering 

Zaterdag: 20/03 om 18:30 tot 21:30 Weet gij het nog?-vergadering 

Zaterdag: 27/03 om 18:30 tot 21:30 Is het examen al gedaan?-vergadering 

 

 

 

 

 

 

27 februari (14h-17h): -hopelijk is het nog steeds zo’n mooi weer- 
vergadering 
6 maart (14h-17h): -we doen alsof we op en onbewoond eiland 
zitten- vergadering 
13 maart (14h-17h): -Bollie is vandaag niet jarig!- vergadering 
20 maart (14h-17h): -OOEEH, bijna lente…- vergadering 
27 maart (14h-17h): voor de verandering: een doodnormale 
vergadering 
3 april (14h-17h): -bedenk allemaal een goed mopje om te vertellen- 
vergadering 
 

▪ Zaterdag 27/02 (14-17u): Opnieuw-gezellig-samen-bubbelen-vergadering 

▪ Zaterdag 6/03 (14-17u): Gaan-met-die-banaan-vergadering 

▪ Zaterdag 13/03 (14-17u): Hopelijk wordt het snel terug warm-vergadering 

▪ Zaterdag 20/03 (14-17u): The ultimate Boys VS Girls-vergadering 

▪ Zaterdag 27/03 (14-17u): Verkleedvergadering met cosy-comfy-warme-

verkleedkleren!! Trek allemaal je leuke osie, pyjama, badjas,… aan!!! 
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Zaterdag 27 februari Huh??? Al februari ofwaaaa???-vergadering 

Zaterdag 6 maart Driekoningenwastweemaandgeledenmaarwedoentochalsof- 
Vergadering 

Zaterdag 13 maart Blijkbaar is ’t boekenweek in Nederland-vergadering 

Zaterdag 20 maart Da seizoen tussen zomer en winter-vergadering 

Zaterdag 27 maart Morgen slapen we een uur minder lang- vergadering 

Zaterdag 3 april Hazenjacht-maar stillekes - vergadering 

 

 

 

 

 

Zaterdag 27/02: de slimste jin ter wereld-vergadering 
Zaterdag 06/03: eindelijk onze namen op het jinkot oléééé-vergadering 
Zaterdag 13/03: gigantisch grote bingo vergadering 
Zaterdag 20/03: “ik ben uwe pink”-vergadering 
Zaterdag 27/03: werken aan de reputatie-vergadering 
Zaterdag 03/04: SID-in 2021 voor dummies-vergadering 

 

 

 

 

 

 

 


