
Oktober 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

  

 SEPTEMBER  

 
JEF LISSENS     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 

  



 

OKTOBER 

 

LOUIS GERMEN    17/10/2015    KAPOENEN 

ROSALIE BRUYNINCKX    28/10/2013     WELPEN 

 LOUISE PIERCO    27/10/2013     WELPEN 

 NOAH VANHEMELRYK    24/10/2012     WELPEN 

 LOUISE GIEDTS     14/10/2011     WELPEN  

ANAEL IKOMEZE   18/10/2010     WELPEN  

ASTER COEL     07/10/2010     JONGGIVERS  

ARTHUR HELIN     14/10/2009     JONGGIVERS 

 NELIS DEMUYNCK    06/10/2009     JONGGIVERS 

 VIC CAPELLE     03/10/2009     JONGGIVERS  

VIKTOR GEBRUERS    01/10/2009     JONGGIVERS 

 AMELIE AERTS     26/10/2006     GIVERS 

 DIEN DELEU     05/10/2006     GIVERS  

HAZEL VAN RUMST    26/10/2005     GIVERS  

MATTHIAS VANHEMELRIJK   04/10/2005     GIVERS 

DORIAN VAN HERREWEGHEN   21/10/2004     JIN  

GEHEIME LEIDER    09/10/2003     LEIDING  

GEHEIME LEIDER   31/10/2001     LEIDING  

GEHEIME LEIDER    22/10/1999     LEIDING 

 

  



Beste Bergrakkers 

Het is EIN-DE-LIJK zover, er staat weer een nieuw scoutsjaar voor de deur!  

Wij zien elkaar voor het eerst terug op onze openingsvergadering die dit jaar doorgaat op zaterdag 2 

oktober! Om 14:00 uur verwelkomen wij jullie graag op het rakkersveld en wij gaan door tot 18:00 

uur! Het wordt een super mega leuke dag en jullie komen ook eindelijk te weten wie jullie leiding 

wordt dit jaar (SPANNEND!!). Om 16:30 uur zijn de ouders welkom om te komen kijken naar de 

leiderssamenstelling. Ook voorzien wij een gezellig barretje waar er achteraf iets gedronken kan 

worden.  

Voor nieuwe leden en iedereen die naar een andere tak gaat, niet vergeten dat jullie gedoopt 

worden! Dus doe kleren aan die vuil mogen worden en neem er propere mee!  

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. Opgelet, indien je kind nog nooit eerder is 

ingeschreven op de scouts moet je het plan van “inschrijving” volgen. Indien je kind al eens lid was 

volg je het plan van “herinschrijvingen”. Je kind is pas volledig ingeschreven als het inschrijvingsgeld 

gestort is en alle stappen in orde zijn! 

Onze scoutsshop gaat ook terug open. Op de openingsvergadering zal er een standje van de 

scoutsshop staan waar je bestellingen kan plaatsen en hemden, T-shirts en petten kan passen. Op 

onze website kan u via “Info” naar “Uniform en scoutsshop” gaan voor extra informatie. Indien er 

vragen zijn omtrent het uniform of over de scoutsshop stuurt u best een mailtje naar 

scoutsshop@bergrakkers.be 

2022 is ook het jaar dat we eindelijk nog eens op buitenlands kamp vertrekken met de grote takken! 

Daarom organiseren wij op 16 oktober na de vergadering een infoavond over het buitenlandskamp 

voor ouders van jonggivers en givers. Dit gaat gewoon door in de zaal op het rakkersveld. Verdere 

info hieromtrent volgt nog. Ook andere informatie en details volgen snel! Blijf op de hoogte via onze 

website (https://bergrakkers.be/) , via onze facebook pagina (Scouts Bergrakkers) of via Instagram 

(@scoutsbergrakkers).  

Corona gerelateerde informatie en regels volgen nog via mail. Wij wachten op de nieuwe richtlijnen 

voor oktober maar houden jullie op de hoogte! 

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) 

Wij kijken er alvast héééél hard naar uit!!  

Lieve groetjes & tot snel,  De nieuwe groepsploeg 
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mailto:welpen@bergrakkers.be
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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 scoutsjaar binnen de takken regels 

afgesproken. Hieraan dient iedereen zich, zowel tijdens het jaar als op kamp, aan te houden. Op die 

manier weet iedereen precies wat kan en wat niet kan. Zo kunnen  eventuele misverstanden worden 

uitgesloten. Het is dan ook belangrijk dat iedereen deze regels respecteert en dat iedereen bereid is 

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 zeker willen aanhalen: 

• Enkel wie tijdig inschrijft voor een weekend, kamp of een speciale activiteit mag mee. 

• 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.  

• 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. 

 

 

 

 

  



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. 

 

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 via (enkel in het 

begin van het scoutsjaar). 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 

  



HELLLLOOOOO LIEFSTE KAPOENTJES 

Wat is de vakantie weer voorbijgevlogen! Maar dat betekent ook dat het nieuwe scoutsjaar weer 

voor de deur staat JIPPPIEEEE!!! En dit scoutsjaar belooft weer SUPERFORMITASTISCH te worden, 

boordevol toffe spelletjes, een megaaaa leuke nieuwe leiding, coole weekends, waanzinnige 

verkleedvergaderingen en nog veeeeeel meer...  

Zoals jullie zien, hebben we de maand al goed volgepland. De eerste vergadering is de 

openingsvergadering hierin gaan jullie ontdekken wie jullie leiding wordt dit jaar, heel spannend. Als 

je echt je nieuwsgierigheid niet meer kan bedwingen kan je misschien al proberen raden door middel 

van onze quiz hieronder 😉. 

Verder hebben we ook een super leuk vriendjes en vriendinnetjes vergadering, hierbij mogen jullie 

allemaal een vriendje of vriendinnetje meenemen dat in het eerste of tweede leerjaar zit. In de 

avond organiseren we ook een klein infomomentje voor de ouders ( Dit gaat door onder voorbehoud 

van Corona).  Hieronder vinden jullie een uitnodiging dat jullie kunnen meegeven aan jullie vriendje 

of vriendinnetje 😊. 

En alsof dat al niet genoeg is  mogen jullie je ook al aan een eerste verkleedvergadering verwachten, 

. Verkleed jullie als de engste kapoenen en laat iedereen bibberen en beven!!! 

Tot slot,  hebben we ook al ons eerste weekendje gepland, Deze gaat doorgaan op 

5,6 en 7 november. Wij zullen jullie nog een mailtje sturen met verdere informatie, maar voorlopig 

houden we de details graag nog geheim 😉.  

HEEL VEEL GROETJES  

JULLIE MYSTERIEUZE LEIDING  

 

2 Oktober 2021 (14h00-18h00) OPENINGSVERGADERING!!! 

9 Oktober 2021 (14h00-17h00) Wie is die nieuwe leiding nu weer - vergadering 

16 Oktober 2021 (14h00-17h00) Zouden we niet naar Benidorm gaan?- vergadering  

 23 Oktober 2021 (14h00-17h00) Vriendjes en vriendinnetjes vergadering ( Neem een 

vriendje of vriendinnetje mee naar de vergadering) 

+ Na de vergadering is er een infomoment voor de 

ouders met allerlei praktische informatie 

 30 Oktober 2021 (14h00-17h00) DE GROTE BIBBER EN BEEF 

VERGADERING – TREK JE ENGSTE 

VERKLEEDKLEREN AAN 

5-6-7 November 2021  JOEPIEEEE WEEEKEEEEND  



RA RA RA WELKE LEIDING PAST HET BESTE BIJ 

JOU?????? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEGIN HIER 

BEN JIJ EEN GROTE 

DISNEYFAN? 
JA  NEE 

BEN JE GRAAG CREATIEF 

BEZIG? 

KOOK JE GRAAG?  

JA  NEE 

EET JE GRAAG VEGGIE? 

GA JE GRAAG LOPEN? 
VOETBAL JE GRAAG? 

JA 

Hallo allemaal, één 

van jullie mysterieuze 

leiding hier. Ik hou 

heel erg van Disney, 

ga graag is lopen en 

kan ook wel een 

dramaqueen zijn af 

en toe😉. Kunnen 

jullie raden wie ik 

ben?  

Hallo daar 

allerliefste kindjes, 

ik ben een echte 

disney fan en ben 

verzot op gekke 

dingen in elkaar 

knutselen😊! Ik kijk 

er enorm naar uit 

jullie te ontmoeten!! 

Hellleeeuuu iedereen, ik 

heb mega veel zin om alle 

kapoenen dit jaar te leren 

kennen 😊. Mijn 

muzieksmaak is wel iets 

minder maar voor de rest 

ben ik super leuk!!!! Het 

liefste van al drink ik 

water met 

perzikensmaak, vinden 

jullie dit ook zo 

lekker😉?  

Hellloooo iedereen, ik 

ben mega klaar voor 

het nieuwe scoutsjaar, 

dit is mijn eerste jaar 

als leiding en ik kijk er 

super hard naar uit. 

Mijn lievelingsfilm is 

Lilo en Stitch en als ik 

niet op de scouts ben 

kijk ik het liefst een 

serie. Kunnen jullie al 

raden wie ik ben😉?  

Heyhoi iedereen, als 

jullie hier zijn 

uitgekomen houden 

jullie ook wel van een 

potje voetbal, net 

zoals mij. Voetbal is 

het liefste wat ik doe, 

echt iets waarvoor je 

me ’s nachts mag 

wakker maken😉.     

 

Hallo allemaal,  ik 

ben dit jaar voor de 

eerste keer leiding. 

Ik vind het 

superspannend😊, 

een kleine tip die ik 

jullie wel kan geven 

is dat ik heel erg van 

dieren hou en super 

graag kook.  

JA  

DRINK JE GRAAG WATER 

MET EEN SMAAKJE 

KIJK JE GRAAG SERIES?  

JA 

JA  



Hier mogen jullie allemaal een leuke uitnodiging kiezen en uitknippen voor een vriendje of 

vriendinnetje 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B i j  d e z e  b e n  j i j  u i t g e n o d i g d  v o o r   

S C O U T S V E R G A D E R I N G ! !

!  

2 3  O k t o b e r  2 0 2 1  v a n  1 4 h 0 0 - 1 7 h 0 0 + D i r e c t  n a  d e  
v e r g a d e r i n g  i n f o m o m e n t  v o o r  d e  o u d e r s  

                           

 

Torinsweg 12, 3300 Tienen 

 

 

Scouts Bergrakkers  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

B i j  d e z e  b e n  j i j  u i t g e n o d i g d  v o o r   

S C O U T S V E R G A D E R I N G !

! !  

2 3  O k t o b e r  2 0 2 1  v a n  1 4 h 0 0 - 1 7 h 0 0 + D i r e c t  n a  d e  
v e r g a d e r i n g  i n f o m o m e n t  v o o r  d e  o u d e r s  

                           

  

Torinsweg 12, 3300 Tienen 

 

Scouts Bergrakkers  



 

 

 

 

 

  B i j  d e z e  b e n  j i j  u i t g e n o d i g d  v o o r   

S C O U T S V E R G A D E R I N G !

! !  

2 3  O k t o b e r  2 0 2 1  v a n  1 4 h 0 0 - 1 7 h 0 0 + D i r e c t  n a  d e  
v e r g a d e r i n g  i n f o m o m e n t  v o o r  d e  o u d e r s  

                           

 

 Torinsweg 12, 3300 Tienen 

 

Scouts Bergrakkers 



  



Wassup, 

 

Dit is een warme oproep aan alle jonggivers die zich de voorbije maand veel te proper voelde, 

het hebben gemist om in een stinktent te slapen, hebben geweend omdat hij/zij de leiding 

miste. Iedereen die om 11u naar een vlaggenmast zocht of haar/zijn vriendjes heeft gemist, 

en de school nu al super beu is, jullie worden allemaal vriendelijk verzocht (lees: verplicht) om 

2 oktober het nieuwe scoutjaar in te zetten. 

Dat is juist, op 2 oktober zijn we terug met een reeks vergaderingen waarvan je op je 80e met 

een cognacje (of appelsap want cognac is echt vies!!!! Of eerlijk, fristi is ook echt de shit) in je 

schommelstoel gaat nagenieten.  

Jullie zijn vast benieuwd wie jullie nieuwe leiding is?? Wel een compromis voor dit jaar, hier 

staan onze namen in morsecode: 

.--/ .-/ - // ..../ .-/ -..// --./ . // -./ ..- // --./ ./ -../ .-/ -.-./ ..../ –// 

-.. /.-/ - // .... /.. /./ .-. // -./ .-/ --/ ./ -. // --./ ../ -./ --./ ./ -. // .../ -/ .- /.-/ -. 

 

Wij kijken er naar uit, groetjes van onze alter-ego’s uit gangsterrap: 

 
     

(de songs van deze rappers kennen is zeker een voordeel in een zekere vergadering…) 

  

zaterdag 2 okt (14u-18u): Openingsvergadering  
zaterdag 9 okt: Wie is nu eigenlijk mijn nieuwe leiding? - vergadering 
zaterdag 16 okt: Ain’t nothing to it, gangsta rap made me do it – vergadering  
(nadien is er ook een infosessie over buitenlands kamp dus neem jullie ouders mee!) 
zaterdag 23 okt: 13°C en bewolkt- vergadering 
zaterdag 30 okt: spooktober-vergadering 
*alle vergaderingen zijn van 14u tot 17u behalve de openingsvergadering 



Hallowkidowki welkom nieuwe givers en hallo aan de anciens van de 

givertak. 

Nieuwe givers = een nieuw scoutsjaar = nieuwe leiding = nieuwe 

activiteiten = leuk !!! 

Na het verkorte kamp, zijn we weer helemaal klaar voor een (hopelijk) normaal 

scoutsjaar. De scholen zijn weer van start gegaan, de toetsen komen er weer aan… 

niet bepaald om naar uit te kijken ☹ 

MAAARRRR wij hebben zeker WEL iets om naar uit te kijken … want … Wij 

starten dit jaar met een … mega super epische leefweek. 

  

Houd de week van 11 oktober dus zeker vrij, want dan zitten we met elkaar 

opgescheept op het rakkersveld. Meer info vind je op de volgende pagina! 

(PS: zondag 10 oktober is het om 20u spullen droppen op rakkersveld be there) 

 !!!! Het is echt super belangrijk dat jullie jaarinschrijving tegen dan in orde is, anders 

kan je NIET mee op leefweek ☹ !!!! 

Bon dat gezegd zijnde, de grote openingsvergadering vindt plaats op zondag 2 

oktober!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zet dit NUUU in de agenda en allen daarheen!!!!!!!! 

Voor de nieuwe givers is er uiteraard een doop gepland, vergeet dus zeker geen kleren 

aan te doen die vuil mogen worden of zelfs erna in de vuilbak horen. 

Groetjes, veel liefs en tot snel van jullie leiding (dit is kei geheim nog duuuh, maar ik 

wil jullie wel al een tip geven, deze mensen zijn het niet😉) 

  

   

2 oktober 14:00-18:00 Openingsvergadering 

9 oktober 14:00-17:00 GEEN vergadering want leeeeefweeeeeek 

16 oktober 14:00-17:00 Einde leefweek vieren(?) – vergadering  

+ infosessie omtrent buitenlands kamp na de 

vergadering!!!! 

23 oktober 14:00-17:00 Jeah doempidee vergadering 

30 oktober 14:00-17:00 Ryanair vs Brussels Airlines - vergadering 

  



BELANGRIJKE INFO OVER LEEFWEEK 

Wat is leefweek? 

 alle givers leven dus een week samen: iedereen gaat samen naar school, maakt samen 

huiswerk, eet samen, speelt samen, staat samen op, … = kei leuk!!!! 

Praktisch 

 de leefweek gaat door op het Rakkersveld, Torsinweg 12, 3300 Tienen 

 Zondagavond (10 oktober) kunnen jullie spullen afzetten om 20u op het rakkersveld 

(valiezen, schoolboeken, slaapgerief…) 

 leefweek begint dus maandag 11 oktober na school, de leiding wacht jullie dan allemaal 

op meteen na school aan de Veemarkt en gaan dan samen naar de scouts. Ieder lid komt 

zelfstandig na school meteen naar deze afgesproken locatie!! 

 Leefweek eindigt 16 oktober na de vergadering (spullen terug meenemen dan) 

Inschrijving 

Achteraan dit Rakkersblad zit een inschrijvingsstrookje met info over hobby’s, 

schoolactiviteiten, …: Invullen en in envelop steken met naam van giver op = zeer 

belangrijk!!! 

Let wel op:  jaarinschrijving MOET tegen dan in orde zijn anders niet mee!!!!!!! 

 

Meeneemlijst 

- school- en speelkledij voor 6 dagen 

- Voldoende schoenen (scouts en school) 

- Slaapzak, matje, kussen 

- toiletgerief 

- Schoolgerief (alle schoolboeken die je nodig hebt gedurende een week 

- bikini/zwembroek/badpak, shampoo & zeep, handdoek 

- Fiets! (Als je met de fiets naar school gaat) 

- Zaklamp 

- brooddoos 

 

 



Awel seh mannekes und fraukes 

‘t is eindelijk wier zo ver, tis ’t begin vant nieve scoutsjaar. En gelle zijt 

natuurlijk wier superniefsgierig oem te wieten wie elle nieve leiding gaat 

zijn.  Lies daarom eel et rakkersblad want er zit nen eeele grote hint in. 

Mabon gelle zijt nu de oudste oep de scouts dat nog gien authoriteit eeft en 

dat moeten we natuurlek vieren. Damee dat wij gewoon boooots oep liefwiek 

gaon. Ma echt gewoen insta de eerste week van het jaer. Dus van maandag 11 

tot en met zaterdag 16 oktoeber zitten welle gezellig met zen allen oep et 

rakkersveld.  Ni vergieten al jullie kaftkes en bikskes te droppen de zondag of 

elle punten gaan niet zo bienkes zijn. En natuurlijk willen wie da nie ebben. 

Enfin iek denk dat gelle nu al wel wier weten wie gelle gaan ebben als 

Jinleiding en als gelle et weten dikke chapeau! Welle gan er geweun een 

knaljaer von maeken en gewoon megaveel plezier hebben met alles en 

iedereen. 

Veel lieve kusjes 

Persoon 1, Persoon 2 en Persoon 3 
 

 
 

2 oktober Openingsvergadering (14.00-18.00): BRENG ZEKER KLEREN 

MEE DIE VUIL MOGEN WORDEN EN RESERVE KLEREN (ouders 

welkom vanaf 

16u30) 

9 oktober THE NEW JIN IN TOWN -vergadering 

11-16 oktober Leefweek: jullie mogen jullie spullen komen droppen op het 

rakkesblad zondag 10 oktober om 20u00. We eindigen zaterdag 

na de 

vergadering. 

23 oktober Wat gaan we nu eigenlijk een heel jaar doen -vergadering 

30 oktober Waar een weg is is een wil-vergadering 

6 november We doen ne keer iets speciaals- vergadering 

13 november BEEP-BEEP-BOOP-BOOP-vergadering 

 

   



  

2 Oktober 2021 (14h00-17h00) OPENINGSVERGADERING!!! 

9 Oktober 2021 (14h00-17h00) Wie is die nieuwe leiding nu weer - vergadering 

16 Oktober 2021 (14h00-17h00) Zouden we niet naar Benidorm gaan?- vergadering  

 23 Oktober 2021 (14h00-17h00) Vriendjes en vriendinnetjes vergadering ( Neem een 

vriendje of vriendinnetje mee naar de vergadering) + 

Na de vergadering is er een infomoment voor de 

ouders met allerlei praktische informatie 

 30 Oktober 2021 (14h00-17h00) DE GROTE BIBBER EN BEEF 

VERGADERING – TREK JE ENGSTE 

VERKLEEDKLEREN AAN 

5-6-7 November 2021  JOEPIEEEE WEEEKEEEEND  

zaterdag 2 okt (14u-18u): Openingsvergadering  
zaterdag 9 okt: Wie is nu eigenlijk mijn nieuwe leiding? - vergadering 
zaterdag 16 okt: Ain’t nothing to it, gangsta rap made me do it – vergadering 
(nadien is er ook een infosessie over buitenlands kamp dus neem jullie ouders mee!) 
zaterdag 23 okt: 13°C en bewolkt- vergadering 
zaterdag 30 okt: spooktober-vergadering 
*alle vergaderingen zijn van 14u tot 17u behalve de openingsvergadering 



2 oktober 14:00-18:00 Openingsvergadering 

9 oktober 14:00-17:00 GEEN vergadering want leeeeefweeeeeek 

16 oktober 14:00-17:00 Einde leefweek vieren(?) – vergadering  

+ infosessie omtrent buitenlands kamp na de 

vergadering!!!! 

23 oktober 14:00-17:00 Jeah doempidee vergadering 

30 oktober 14:00-17:00 Ryanair vs Brussels Airlines - vergadering 

2 oktober Openingsvergadering (14.00-18.00): BRENG ZEKER KLEREN 

MEE DIE VUIL MOGEN WORDEN EN RESERVE KLEREN (ouders 

welkom vanaf 

16u30) 

9 oktober THE NEW JIN IN TOWN -vergadering 

11-16 oktober Leefweek: jullie mogen jullie spullen komen droppen op het 

rakkesblad zondag 10 oktober om 20u00. We eindigen zaterdag 

na de 

vergadering. 

23 oktober Wat gaan we nu eigenlijk een heel jaar doen -vergadering 

30 oktober Waar een weg is is een wil-vergadering 

6 november We doen ne keer iets speciaals- vergadering 

13 november BEEP-BEEP-BOOP-BOOP-vergadering 



Inschrijvingsformulier leefweek 

 

Ik, .................................................. 

ouder 

van........................................................................................................... .................................................. 

geef toestemming aan mijn kind om deel te nemen aan de leefweek 

van maandag 11 oktober t.e.m. zaterdag 16 oktober in onze scoutslokalen en 

betaal hiervoor de prijs van 50 euro via overschrijving / cash. 

Mijn kind gaat naar de volgende school en gebruikt volgend vervoermiddel 

 

............................................................................................................................ ....................................... 

 

Mijn kind heeft de volgende hobby’s (dag en tijdstip weergeven) 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

en gaat te voet/ met de fiets / met de trein / vervoerd door ouders. 

Andere opmerkingen (school buiten Tienen, 8e lesuren, medicatie,...) 

................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................... .................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

GSM nummer kind: ...................................................... 

Handtekening ouder(s) 

  



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.  

 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.  

 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 5 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 17 oktober 

2021 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! 

  

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadministratie


Stappenplan: Groepsadministratie 

Stap 1: ga naar www.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadministratie en klik op 

 

 

Stap 2: Klik op “gebruiker aanmaken”  

 

 

 

 

 

Stap 3: 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 4: U ontvangt een e-mail waarmee u uw wachtwoord kan aanpassen en vervolgens kan u 

inloggen met de gekozen gegevens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadministratie


Stap 5: 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 

individuele steekkaart”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 6: 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 7: 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! 

mailto:groepsploeg@bergrakkers.be
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