
MEI 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

  



Mei 

 

Oskar Coel    06/05/2014    KAPOENEN 

Lily Bruers    05/05/2011     WELPEN 

Hanne Baeken    17/05/2013     WELPEN 

Rosalie Van Rumst   20/05/2011    WELPEN  

Elias Dumon    31/05/2011    WELPEN 

Lander Bruynicnkx   05/05/2010     JONGGIVERS  

Lauriane de Spa   05/05/2010     JONGGIVERS 

Simane El Berkani   05/05/2008    JONGGIVERS 

Manon Mariani    01/05/2008     JONGGIVERS  

Nathan Chiaramonte   21/05/2008     JONGGIVERS  

Emile Vanheusden   17/05/2000     JONGGIVERLEIDING  

Stan Van Looy    04/05/2007    GIVERS 

Bas Vanderstukken    22/05/2006     GIVERS  

Lone Raeymaekers   23/05/2007    GIVERS 

Janne Dickmans   28/05/2001    GIVERLEIDING 

Louis Defrancq    26/04/2004    JIN 

Pieter Van Elst    26/05/1998    JIN 

  



Beste Bergrakkers, 

Wat gaat het toch snel, we zijn al de maand waar elke vogel een ei legt. 

Maar eerst even terugblikken: 

De Jonggivers genoten van aprilse grillen op het trainingsweekend. Ze werden er helemaal 

klaargestoomd om te sjorren, tenten recht te zetten en platgooien, koken, ravotten, samen te 

werken, hoge en lage temperaturen trotseren en zo veel meer op groot kamp. 

De paashaas was achtergelaten! Gelukkig konden de Kapoenen en Welpen genoeg geld inzamelen 

om een vliegtuigticket te betalen. Ze werden dan ook rijkelijk beloond in chocolade eieren, die ze 

natuurlijk nog altijd zelf moesten zoeken. 

De Jin bewees hoe ze een 5-sterren restaurant in een safarizone konden openhouden op hun noché. 

Op Disco Frisco toonde iedereen zijn beste dans skills en op Dirty Disco toonde iedereen zijn beste 

dans moves. De dansvloer werd helemaal veroverd. 

Maar wat houden de laatste weken van het scoutsjaar nog in? 

De Jin doet nog een laatste effort om centjes te verzamelen voor hun kamp. Op 8 mei organiseren zij 

een moederdagontbijt. Jullie kunnen tot en met 3 mei ontbijtmanden bestellen via deze link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkoUWIxoiVDrPWnbRjhqejbfAhMs8NizTT02KQ1-

D5koGOXg/viewform. Hier kunnen jullie ook zien wat deze ontbijtmanden zullen bevatten.  

Op 14 mei is het Bergrakkers Family Day. De jaarlijkse dag waar ouders hun scoutsjeugd herbeleven, 

broers en zussen leren kennismaken, neven en nichten eens komen meespelen en de leden alle 

trucjes tonen om elk spel te winnen.  

Het is die dag ook de laatste vergadering voor het kamp in juli. 

Nog even wat praktische info ivm buitenlands kamp: 

Vergeet niet tijdig alle documenten voor het buitenlands kamp in Denemarken in orde te brengen! 

Kort opgesomd zijn dit onder andere:  

 Geldige identiteitskaart 

 Geldige Europese ziekteverzekeringskaart 

 Ouderlijke toestemming voor minderjarigen (aan te vragen in het stadhuis) 

Voor vragen kan u altijd terecht bij: buitenlandskamp@bergrakkers.be 

 

Geniet samen met ons van een prachtige maand mei. 

Stevige scoutsgroeten, 

De groepsploeg. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkoUWIxoiVDrPWnbRjhqejbfAhMs8NizTT02KQ1-D5koGOXg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkoUWIxoiVDrPWnbRjhqejbfAhMs8NizTT02KQ1-D5koGOXg/viewform
mailto:buitenlandskamp@bergrakkers.be


  



  

  

~  Meeneem l ijst 

  

~ 

  

  

Wat moet je meenemen?    

-   Perfect uniform  ( t - shirtje en das)     

–   T - shirts, truien, … (voor  2  dagen , niet voor een hele week  😉 )     

-   Broeken /shorts (zie zeker dat ze toch minstens 1 lange broek hebben, in de  avond is het nog koud!)   

  -   Ondergoed, kousen (hier best wél reserve!)    

-   Slaapgerief: slaapzak, kussen, MATJE!!!!! (er zijn géén bedden)    

-   Pyjama, knuffel mag mee  ( maar op eigen risico... )     

-   Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, bekertje,…    

-   Schoenen  ( neem zeker een comfortabel paar mee, we gaan wandelen !)   

-   Linnen zak om vuile kleren in te doen    

-   Zaklamp (liefst met naam op  –   lampen zijn de eerste spullen die zoek geraken)    

-   Medicatie en andere noodzakelijke informatie omtrent wordt op vrijdagavond  aan de leiding  

gegeven   in een plastic zak   met duidelijke vermelding van gebruik en de naam van de  kapoen .    

-   Geef zeker ook je ID vrijdag af aan de leiding   

-   Het belangrijkste , e e n stalende glimlach!!!     😊 😊 😊 😊   

  

Wat mag ik niet meenemen?    

-   Dure spullen, zodat deze zeker niet kapot kunnen gaan/kwijt geraken!    

-   Snoepjes, chips, koekjes, …    

-   Stokken, geld, nerf geweren ect…   

  

    

  

  

  

  

  

  



Helloooo welpen 

April is weeral snel voorbijgevlogen! We hebben weer heel wat plezier gemaakt deze maand: we zijn 

naar de Viander gegaan aka het steentjesplein, we hebben gezwommen in het grootste zwembad 

van Tienen, heel veel chocolade gegeten, Mowgli zien ontsnappen van ShereKhan, frietjes gegeten 

met platte maar overheerlijke curryworst, gedanst en gesjanst op frisco disco, de derdejaars hebben 

kunnen bonden,… Kortom: april was een topmaand! 

Maar nu is het weeral mei! 

Deze maand heeft ook heel wat voor jullie in petto!  

Hopelijk en zeer waarschijnlijk zal de zon volop gaan schijnen en verschillende leuke vergaderingen 

staan op de planning, waaronder de bergrakkers family day, waar je met heel de familie kan komen 

meespelen met leuke spelletjes! 

 

 

Zoek het aantal verschillen! Misschien levert dit 

getal wel een voordeel op voor het volgende 

spel, misschien ook niet 

 

 

 

Wij hebben er alvast heel veel zin in maar hopen dat mei toch iets trager gaat voorbijvliegen dan 

april want 14 mei is het alweer de laatste vergadering van dit jaar ☹☹☹☹☹☹☹☹☹ 

 

HELE VELE GROETJES VAN RAKSHA, OE, BAGHEERA, AKELA EN BALOE 

 

 

 

 

 

Zaterdag 7 mei Wanneer-gaan-die-waterspelletjes-beginnen-vergadering 
 

Zaterdag 14 mei BERGRAKKERS FAMILY DAY (zie groepsnieuws) 
 



Hallowkess,  

Even een samenvatting van april: Epischhhh trainingsweekend gehad, met dank aan ulle 

natuurlijkk, grellig veel snoep verkocht, probs naar jullie verkoopspraatjes binnenkort 

openen we nog een winkel als da zo zit. 

Nu we beginnen aan de laatste vergaderingen moet iedereen natuurlijk zijn koppeke terug 

laten zien en zich uitsloven bij de activiteiten. (misschien wordt dan wel de befaamde 

njoemie njammie foto gereleased….) 

Een korte maand maar daarom zeker geen mindere, zeker uitkijken naar Bergrakkers Family 

Day!!!! Pak ouders, broers, zussen, neven ,nichten, opa, oma, vrienden, vriendinnen, 

babysitter, buurjongen, buurmeisje, klasgenoot of crush mee. Kortom: pakt iedereeeeeeen 

mee die ge mee kunt krijgen. 

Memes van de maand : 

 

 

Wanneer er juist een vaas omgestoten werd                                             Wanneer je van de fitness komt                                                                                                     

en je je moeder hoort thuiskomen.                                                                      en ge u een God voelt. 

 

 

Zaterdag 7 mei  Laatste-aah-nee-toch-ni-wat-ben-ik-stoem-dat-
ik-daar-elke-keer-intrap-vergadering 

Vrijdag 13 mei 
Zaterdag 14 mei  

Vrij 19u: derdejaars only weekend 
        Kom met de fiets en een fietsslot! 
        Meer info zie volgende pagina 
Zat 14u: iedereen welkom voor de enige echte 
Bergrakkers Family Day  



Derdejaarsweekend: 

Hallo liefste derdejaartjes,  

Jullie worden allemaal om 19u aan het rakkersveld verwacht voor een epische 2 daagjes fun! Het 

weekend eindigt zaterdag om 17u tegelijk met bergrakkers family day. Inschrijven kan door het 

strookje fysiek of via mail aan de leiding te bezorgen en het bedrag van 15 euro te betalen.  

Wat neem je mee? Een veilige fiets met fietsslot, zwemgerief, een goed humeur, niet je beste 

kleren, een hawaii hemdje/ rieten rokje, matje en slaapzak, kleren voor een nachtje en toiletgerief. 

Hopelijk komen jullie allemaal mee en tot doei 

Vriendelijke groetjes van ya boys en gurls van de leiding 

 

 

 

Insschrijvingsstrookje: 

Ik, ………………………………………………………………………………………………………………………..(naam+voornaam), 

Ouder/voogd van: ……………………………………………………………………………………………… (naam+voornaam), 

geef toestemming dat mijn kind mee mag op derdejaars weekend van 13 tot 14 mei en betaal 

hiervoor €15, cash of via overschrijving op BE97 7340 3291 6149. Vergeet bij overschrijving niet te 

vermelden in de mededeling om welk lid het gaat. 

Handtekening ouder/voogd 

 

 

 

………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beste Literaire leesneus, 
 

Het is weer mei en dus zoals je weet, elke vogel legt nu een ei. 
We zijn met de derdejaars op weekend gegaan, zij hebben absoluut niet ondergedaan. 

Later zijn we gaan dansen in de manege met water, gelukkig maar anders hadden we ne     
kater. 

Iedereen mag zich beginnen voorbereiden op kamp anders wordt opstaan voor jullie een 
ramp. 

De zaterdagen met zon komen eraan dat wil zeggen dat we ons extra gaan laten gaan. 
We zullen niet stilstaan 

De leiding is klaar om eens zot te doen dus zie dat je er zeker bent, jij kapoen! 
We hebben voorbije maand nogal wat afgesprongen en met een giga band gesleurd, we 

zullen dat laatste nog wel eens doen, niet getreurd! 
 

Op het einde van het jaar is de inspiratie voor het rakkersblad op maar jongens en meisje 
vergeet niet 

we vonden het top! 
 

Tot de volgende! 

Laïs, Vic, Janne, Jordy 

 
07/05 (14u-17u): dE-GoDvERDoEMe-MerDE-SCheLDVErGADeRING—VERGADERING 
((Breng een hoepel mee of een oranje stuk fruit mee dat geen appelsien of mandarijn is) 

14/05 (14u-17u): BERGRAKKERS-FAMILY-DAY  overtuig al je familie om mee te komen 

doen!! 

 

TOT OP KAMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

  



Jooowww jinners en jinnerinnennn 

Het is officieel: 

Onze laatste maand als lid is aangebroken! 

Een kleine twee vergaderingen (JINKOT SCHILDERENNNN!!!) een paar examentjes, wenen om 

je buizen en hop de vlieger op (juj)! 

Maaaarrrr eerst nog wat centjes verdienen, hoe meer centjes hoe meer vreugde! 

En aangezien het de achtste conveniently moederdag is en de meeste mensen een moeder 

hebben gaan we eens goed cashen met ontbijtmanden. Dus spam u vrienden nog maar eens 

en kijk nog eens lief naar je familie want dit is onze laatste hoop om bungeejumpen op 

het programma te krijgen. 

 

Ook hebben we de enige echte Bergrakkers Family Day (BFD voor de vrienden) op het 

programma staan. 

Sleur dus je gezin uit de zetel en kom ze uitlachen tijdens het mega epische spel dat onze 

lieve leiding in elkaar heeft geknutseld. 

Dit is dan ineens de allerlaatste vergadering van het jaar en vanaf dan is jullie weekend weer 

helemaal vrij. 

 

 

Last but not least….. de jinner van de maand 

natuurlijk! 

En die is niemand minder dan de moeze die 

helaas is heengegaan.  

We nemen een minuut stilte om hem te 

herdenken. 

 

 

 

 

 

  

7/mei 
Wanneer-krijgen-wij-nu-die-jinpull-vergadering AKA CENTEN 

VERDIENEN VOOR DE PULL MET SNOEPVERKOOP 

14/mei Bergrakkers Family Day breng je fam mee! 

jinner van de maand Joris Hardiquest aka de moeze 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 7 mei  Laatste-aah-nee-toch-ni-wat-ben-ik-stoem-dat-
ik-daar-elke-keer-intrap-vergadering 

Zaterdag 14 mei  Bergrakkers Family Day  

Zaterdag 7 mei  Laatste-aah-nee-toch-ni-wat-ben-ik-stoem-dat-
ik-daar-elke-keer-intrap-vergadering 

Vrijdag 13 mei 
Zaterdag 14 mei  

Vrij 19u: derde jaars only weekend 
        Kom met de fiets en een fietsslot! 
        Meer info zie volgende pagina 
Zat 14u: iedereen welkom voor de enige echte 
Bergrakkers Family Day  

7/mei 

Wanneer-krijgen-wij-nu-die-jinpull-vergadering 

AKA CENTEN VERDIENEN VOOR DE PULL MET 

SNOEPVERKOOP 

14/mei Bergrakkers Family Day breng je fam mee! 

jinner van de maand Joris Hardiquest aka de moeze 

07/05 (14u-17u): dE-GoDvERDoEMe-MerDE-SCheLDVErGADeRING—
VERGADERING 
((Breng een hoepel mee of een oranje stuk fruit mee dat geen appelsien of 
mandarijn is) 

14/05 (14u-17u): BERGRAKKERS-FAMILY-DAY  overtuig al je familie om mee 

te komen doen!! 

 

 


