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September 

 

Jules Gielen    02/09/2013     WELPEN  

Lowie Gielen    02/09/2013    WELPEN 

Rohan Vangoidsenhoven  04/09/2014    WELPEN 

Jef Lissens    27/09/2013    WELPEN 

Mila Winnen    30/09/2013    WELPEN 

Elias Deneef    02/09/2011     JONGGIVERS  

Nina Elsen    02/09/2010     JONGGIVERS  

Marie-Axelle Missiaen   20/09/2011     JONGGIVERS 

Mila Vanderstukken   11/09/2008     GIVERS  

Sil Bonneu    22/09/2008     GIVERS  

Frauke Janssens   26/09/2008     GIVERS  

Jef Basteyns    27/09/2005    JIN 

  



Oktober 

 

Liv Abts     16/10/2015    KAPOENEN 

Louis Germen     17/10/2015    KAPOENEN 

Mariam Hassoun   11/10/2014    WELPEN 

Mats Vermeulen   24/10/2013     WELPEN  

Noah Vanhemelryk   24/10/2012     WELPEN  

Rosalie Bruyninckx   28/10/2013    WELPEN 

Wies Cox    29/10/2014    WELPEN 

Viktor Gebruers   01/10/2009     JONGGIVERS  

Vic Capelle    03/10/2009     JONGGIVERS  

Jasleen Kaur    11/10/2011    JONGGIVERS 

Anaël Ikomeze    18/10/2010     JONGGIVERS 

Aster Coel    17/10/2010    JONGGIVERS 

Alia Hassoun    19/10/2011     JONGGIVERS  

Dien Deleu     05/10/2006     GIVERS  

Laïs Winnen    12/01/2001    GIVERLEIDING 

Matthias Vanhemelryk   04/10/2005    JIN 

Hazel Van Rumst   26/10/2005    JIN 

Jordy Mellaerts    22/10/2001    LEIDING 

Zazoe     31/10/2001    LEIDING 

 

 

  



Beste Bergrakkers,  

Het is weer zo ver, een spiksplinternieuw scoutsjaar gaat van start.  Wij zien elkaar voor het eerst terug 

op de openingsvergadering. Deze zal op 24 september om 14:00 uur plaatsvinden en duurt tot 18:00 

uur!  

Het wordt een gigantisch leuke dag. We zien elkaar eindelijk terug, spelen samen spelletjes en jullie 

komen te weten wie jullie super mega leuke nieuwe leiding is. (JOEPIEEE!) Om 16:30 uur zijn de ouders 

welkom om te komen kijken naar de leiderssamenstelling. Daarna kunnen we nog gezellig wat 

nakletsen aan het barretje, loop dus zeker niet direct weg. Hier krijg je de kans om de leiding en 

groepsleiding wat beter te leren kennen.  

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

Dus doe kleren aan die een beetje 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! Het lidgeld gaat dit jaar weer een beetje om hoog van 45 euro 

naar 47 euro. De stijging ervan is het gevolg van de indexering van het lidgeld van Scouts en Gidsen 

Vlaanderen.   

We willen absoluut dat de scouts betaalbaar blijft voor iedereen en daarom vragen we jullie om ons 
zo snel mogelijk te contacteren in geval dat u wil overschakelen naar verminderd lidgeld!  
Er zijn ook mutualiteiten die een deel van dat inschrijvingsgeld terug betalen! Alle opties staan 
vermeld op onze website onder de tabblad: (her)inschrijvingen. 
  
Onze scoutsshop gaat ook terug open. In het begin van dit scoutsjaar zal er een standje van de 

scoutsshop staan waar je bestellingen kan plaatsen en hemden en T-shirts  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 

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

de gsm-nummers van de leiding zullen binnenkort op de site verschijnen. 

o kapoenen@bergrakkers.be   

o welpen@bergrakkers.be 

o jonggivers@bergrakkers.be 

o givers@bergrakkers.be  

o jin@bergrakkers.be 

o groepsploeg@bergrakkers.be (voor vragen, bezorgdheden, suggesties, noodgevallen)  

 Wij kijken er alvast héééél erg naar uit!!  

Lieve groetjes en tot snel,  

De nieuwe groepsleiding (tip hieronder 😉)  

Uitdagende toekan, spontane lijster, kleurrijke slangehalsvogel & zachtaardige newfoundlander  

 

mailto:scoutsshop@bergrakkers.be
mailto:kapoenen@bergrakkers.be
mailto:welpen@bergrakkers.be
mailto:jonggivers@bergrakkers.be
mailto:givers@bergrakkers.be
mailto:jin@bergrakkers.be
mailto:groepsploeg@bergrakkers.be


 

We herinneren jullie er graag nog even aan dat oud-Bergrakker Tim Natens (Tabaqui) op 

vrijdag 14 oktober met zijn theatermonoloog "Kelly" in CC De Kruisboog staat. Tickets kun je 

nog altijd boeken via www.dekruisboog.be. Mis het niet, want het is echt zwaar de moeite!! 

Een poster vind je achteraan in het Rakkersblad. Wij zijn alvast aanwezig met de huidige 

leiding en tal van oud-leiding! 

Hopelijk tot dan! 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://dekruisboog.tienen.be/kelly-theater-antigone-/-tim-natens 

https://www.antigone.be/nl/kelly 
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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. 

 

 

 

 

  



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/


 

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 

 

  



Ahum ahum ahum                                       

 

Aan alle nieuwe kapoentjes die het rakkersblad lezen: proficiat! Aan alle oude kapoentjes die het 

rakkersblad lezen: ook proficiat! 

Welkom op dit nieuwe super coole, vette, toffe, gekke, leuke scoutsjaar! Het is alweer veel te lang 

geleden dat we elkaar zagen maar de laatste keer was er eentje om nooit te vergeten! Want jullie 

slaagden erin om de Barbaren voor eeuwig en altijd te verslaan en zorgden ervoor dat we dit 

scoutsjaar in alle veiligheid kunnen starten oef! 

We zien jullie voor het eerst terug op 24 september op de openingsvergadering olee 

olee! En hier zullen jullie te weten komen wie jullie nieuwe leiding wordt OH MY GOD 

HOE SPANNEND! Maar we kunnen nu al verklappen dat we er kei veel zin in hebben en 

niet kunnen wachten om jullie te leren kennen!!! 

Maar het goede nieuws is nog niet gedaan hoor want er staat vanalles te gebeuren deze en de 

volgende maand. Zo hebben we op 8 oktober een vriendjes en vriendinnetjes vergadering waarbij 

jullie aaaaaal jullie vriendjes mogen meenemen! Whoop whoop nog meer vriendjes maken!  

En dan het allerlaatste super leuke kei vette nieuwtje  

🥁🥁🥁Tromgeroffelllllll🥁🥁🥁 
 

WIJ GAAN OP VAN 4 TOT 5 NOVEMBER OP WEEKEND JOEPIEDEPOEPIE JEEJJJJ OLEEJJJJJ 

Voila lieve kapoentjes, tot zover het rakkersblad voor jullie wat er hieronder volgt is saaie informatie 

voor jullie ouders eikesssss. Gaan jullie ondertussen al maar op zoek naar een outfit voor de 

openingsvergadering maar een kleine tip: jullie kunnen wel een beetje vuil worden hihih.  

Tot snel!!!! 

Xxx  

Jullie nieuwe leiding  

P.S.  misschien heeft dit spook wel een tip voor jullie om jullie nieuwe leiding te ontdekken… 



                                                         

 

Voor de ouders wat praktische informatie: 

Op zaterdag 8 oktober organiseren wij een vriendjes-en-vriendinnetjes-vergadering waarbij 

aansluitend een kort infomomentje voor de ouders zal volgen. Wij zouden jullie willen vragen om uw 

kapoen aan te moedigen om zoveel mogelijk vriendjes of vriendinnetjes mee te nemen zodat meer 

kinderen kunnen kennismaken met onze scouts. Na het ravotten zal er een infomoment voor de 

ouders van zowel huidige leden als nieuwe leden zijn om een beetje meer uitleg te geven over onze 

scouts en al wat daarbij komt kijken!  

Meer informatie over het weekend van vrijdag 4 tot zaterdag 5 november volgt nog via mail! 

Groetjes en hopelijk tot snel! 

De kapoenenleiding! 

 

                                           

24 september 14-18h 
ouders welkom vanaf 16u30! 

Eindelijk-al-mijn-vriendjes-terug-zien -
vergadering  

1 oktober 14-17h Oei-ik-weet-al-niet-meer-wie-mijn-leiding-is-
vergadering 

8 oktober 14-17h  infomoment vanaf +-17h Vriendjes-en-vriendinnetjes-vergadering (neem 
vriendjes mee!) 

15 oktober 14-17h Sandra-Kim’s-50ste -verjaardagsvergadering 

22 oktober 14-17h Vallende-bladeren-vergadering 

Vrijdag 28, 19h tot zaterdag 29 oktober, 17h  Pompoenensoep-met-spinnenballetjes-
vergadering (doe je meest griezelige outfit 
aan!) 

 

 

 

 

BONEXEAETESEFEPEZEK! 



Hallo liefste welperino’s en welperina’s! 

 

Hopelijk is de vakantie goed meegevallen en hebben jullie genoten van het mooie, zonnige weer. 

Waarschijnlijk hebben jullie nog vaak teruggedacht aan het mega toffe kamp en hebben jullie vaak 

gehoopt dat jullie terug in de tijd konden om het nog eens mee te maken. Nu, de tijdmachine van 

Sherlock heeft het begeven, dus dat gaat helaas niet meer…  

DUSSS dan zullen we extra hard moeten uitkijken naar de toekomst! Want, lieve jongens en meisjes, 

het nieuwe scoutsjaar is EIN-DE-LIJK weer daar en dat verdient een welgemeende 

WOEHOOEEEWWWWWW!! 

 

Wij – jullie superleuke, super enthousiaste, super gekke, super coole nieuwe leiding – hebben er 

alvast HEEL VEEL zin in. En waarschijnlijk staan jullie al te popelen om te weten wie wij zijn… maar 

daarvoor zullen jullie moeten wachten tot 24 september.  

Die dag spreken we zoals elke zaterdag af om 14 uur op het Rakkersveld.  

Wat staat er jullie dan te wachten:  

 De leiding van alle takken zal bekend gemaakt worden 
 Alle stoere, coole, nieuwe welpjes zullen een ‘overgang’ doen. Doe hiervoor zeker niet je 

beste kleren aan, want ze zullen vuil worden! 
 Na de vergadering zijn al jullie ouders welkom voor een drankje op het Rakkersveld  

 

Ziezo, het eerste rakkersblad van dit jaar is alweer een feit! 

Veel groetjes 

???, ???, ???, ???, ???, ??? en natuurlijk ook ??? 

 

 

 

  

Zat 24/09: 14h – 18h Openingsvergadering! Voor zij die overgaan: jullie doen best kleren aan 
die vuil mogen worden (reservekleren meenemen is ook zeker een 
aanrader) 
Ouders zijn welkom voor een drankje vanaf 16u30! 

Zat 01/10: 14h – 17h Wie-is-wie-vergadering 

Zat 08/10: 14h – 17h Breng-je-vriendje/vriendinnetje-mee-vergadering 

Zat 15/10: 14h – 17h Mooi-weer-vandaag-vergadering 

Zat 22/10: 14h – 17h We-gaan-zingen-dansen-swingen-en-springen-vergadering 

Zat 29/10: 14h – 17h Gruwelijk-eng-maar-wij-zijn-niet-bang-vergadering 
Verkleed jullie in Halloween thema! 

Zat 05/11: 14h – 17h Is-het-alweer-november?!-vergadering 



Beste jongibbers, jongabbers en sympathisanten 
 
We hebben allemaal zin in het nieuwe jaar dus hou u al klaar de openingsvergadering komt er aan 
als vieruurtje misschien een banaan??? Het is ook herfst dus … oei ai niks rijmt op herfst 
 

Genoeg plechtigheden, want er volgt een belangrijk bericht; Alle jonggivers die zich heel augustus 
hebben verveeld omdat ze scouts hebben gemist en natuurlijk ook de leiding, mogen zich de 24e naar 
het rakkersveld begeven om het jaar met een absurd luide knal in te zetten. Deze vergadering gaat 
de geschiedenis ingaan en over duizenden jaren zal er nog over worden gesproken. Het jaar zal 
worden ingezet door een circusgang dus die EPISCHE show wil je echt niet missen. Ook nog hebben 
we al een weekend ingepland namelijk het befaamde belofteweekend van 21-22-23 oktober, info 
hieronder. 
 
Maar natuurlijk vragen jullie jezelf af wie jullie leiding gaat zijn dus hier een raadsel om het te weten 
te komen voor de openingsvergadering ALLEEN VOOR DE SLIMSTEN DER JONGGIVERS 
 
Je kan alle namen van de jgv leiding raden door deze letters in de juiste volgorde te zetten (je mag ze 
meerdere keren gebruiken):  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
 

 
Wij kijken er naar uit en jullie ook hopen we, groetjes en kusjes xoxo van de clowngang 

 

 

 

Inschrijven voor het weekend kan door een email te sturen naar jonggivers@bergrakkers.be, 

hierin bevestig je dat je kind/ kinderen mee mag/mogen op weekend en stort je 25 euro per kind 

dat meegaat. Inschrijven kan ook door het strookje in te vullen en af te geven aan de leiding op 

de vergadering. Dit inschrijvingsstrookje vind je lager in het rakkersblad. 

 

zaterdag 24 sept (14u-18u): Openingsvergadering (ouders welkom vanaf 16u30) 

zaterdag 1 okt: “Wie gaat da hier in godsnaam allemaal betalen?” - vergadering  

zaterdag 8 okt: “Wacht 2 + 2 is toch 5?” - vergadering  

zaterdag 15 okt: “Wat doet die deur hier?” - vergadering  

zaterdag 22 okt: “Geen vergadering want weekend”-vergadering  

zaterdag 29 okt: “Ordinaire ja-ja-we-gaan-niks-speciaals-doen” -vergadering 

*alle vergaderingen zijn van 14u tot 17u behalve de openingsvergadering  

 
 

 
 
 
 
 
 



MEENEEMLIJST 
 

Kleding:  
- Lange broeken/ korte broek als je dat wil  

- T-shirts  

- Pullen  

- Jas die tegen de regen kan (omdat we in België leven)  

- PERFECT UNIFORM  

- Schoenen (geen balenciaga’s of andere dure schoenen)  

- Kousen en ondergoed voor een weekend  

- zaklamp  
 

Slaapspullen:  
- Pyjama (onesies mogen)  

- Slaapzak  

- Matje (geen veldbedjes!!)  

- Kussen  

- Favoriete knuffel  
 

Toiletgerief:  
- Tandenborstel  

- Tandpasta  

- Deodorant (want soms stinken jullie xxx)  

- Haarborstel  

- Maandverband/tampons  

- Medicatie indien nodig (bij aanvang van het weekend aan de leiding geven met de uren dat je het moet 

krijgen)  

 

Wat laat ik thuis:  
- Mijn lief  

- Elektronica  

- Snoep  

- Wapens  

- Zakmessen  

- Illegale dingen  

 

  



De geruchten zijn waar de scouts is terug van weggeweest eindelijk weten jullie weer wat te doen op jullie event loze 
zaterdagen en hopelijk haalt dit jullie uit de put van wanhoop waar jullie wellicht in waren gekropen na kamp zonder enig 

teken van de bergrakkers. 

MAAR NIET GEVREESD 24 SEPTEMBER GEBEURT HET ECHT!! 

De openingsvergadering zal weer super episch worden vol viezigheden, spanning, vrolijkheid, het weerzien van al jullie 
vrienden en niet te vergeten jullie geliefde leiding die jullie ongetwijfeld superhard gemist hebben ;)). Ook de nieuwe 

eerstejaars maken hun best al klaar voor hun doop die steeds dichterbij komt. Zal het iets kokhals wekkend worden of laten 
we jullie liever afmattende opdrachten doen wie zal het zeggen. Maar lig er nog niet te hard van wakker want er is nog een 

mysterie om jullie zorgen over te maken. 
WIE WORDT DE NIEUWE GIVERLEIDING VAN 2023!! 

Whoo heel veel klappende mensen, enthousiaste kreten en een en al feestgeluiden!! 
Wie heeft er al een complot van wie het kan zijn hand omhoog, als je juist ben krijg je helemaal niets hihi. 

Hier zijn alvast wat tips om jullie al een beetje mee bezig te houden. 

  

In oktober zullen we niet alleen kunnen genieten van de zalige vergaderingen die er aan komen maar komt er 
ook iets anders superleuk aan. 

Wat zou het zijn wat zou het zijn??? 
Stress stress stress 

LEEFWEEKKKK!!!!!!!!!! 
Whooooohoooooooooooooooooooo 

Jaja je hebt het goed gehoord leefweek is al behoorlijk dichtbij en wij kunnen er haast niet op 
wachten. (Vergeet dus zeker niet het inschrijfstrookje al in te vullen en al is te kijken naar de extra 
info die je hieronder kan vinden.) Maak je dus klaar om op te staan met al je vrienden naar school 

te gaan met hen en vervolgens nog heel de avond te spenderen met hen. 
EN DIT VOOR EEN WEEK LANG!!!!!!! 

Whoo zin in!! 
Houd dus zeker 10-15 oktober vrij! 

Wij kijken al heel hard uit naar het nieuwe jaar. Hopelijk zien we jullie talrijk op de 
openingsvergadering!! 

Groetjes, 
jullie leiding die nog eventjes een mysterie moet blijven ((: 

 

24 september: Openingsvergadering (van 14u-18u vanaf 16u30 zijn de ouders ook welkom) 

1 oktober: Wat had ik de scouts toch gemist vergadering  
8 oktober: GEEN VERGADERING 
10-15 oktober: Leefweek  
22 oktober: Oei ai het loopt hier nu al mis vergadering 
29 oktober: Brrrrrrr nu wordt het toch wel echt koud vergadering 
5 november: Hiep hiep hoera we hebben de eerste maand scouts overleeft 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 van 10-15 oktober op het Rakkersveld, Torsinweg 12, 3300 Tienen 

- Zondagavond (9 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 15 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 

-  Lange broeken/ korte broek als je dat wil  
-  T-shirts  

-  Pullen  
-  Jas  

-  PERFECT UNIFORM  

-  Schoenen (scouts en school)  

-  Kousen en ondergoed  

-  Bikinbi/zwembroek/badpak 

-  Je sport of praktijkkleding zeker niet vergeten als je dit die week hebt! 

Slaapgerief: 

- Slaapzak 

- Zaklamp  

- Kussen 

- Matje 

- Pyjama 

Toiletgerief:  
-  Tandenborstel  
-  Tandpasta  
-  Deodorant (want soms stinken jullie xxx)  
-  Haarborstel  
-  Maandverband/tampons  
- Shampoo & zeep 
-  Handdoek, washandje 
-  Medicatie indien nodig (bij aanvang van de week aan de leiding geven met de uren dat je 
het moet krijgen)  
 

Overige  
- Schoolgerief (alle schoolboeken die je nodig hebt gedurende een week, rugzak, pennenzak, 
…) 
- Fiets! (Als je met de fiets naar school gaat)  
- Brooddoos  
-Drinkbus  
- Electronica en opladers die je nodig hebt voor school (gsm, mogelijks laptop,…) 

 

 

 

  



Beste jinners, 

Het is eindelijk zover, jullie langverwachte JINJAAR staat op het punt te beginnen! Ow Yeah. 

1 ding is zeker, dankzij de epische leidingssamenstelling kan jullie jaar al niet meer stuk. Das al een 
opluchting zegt.  

Dees jaar zal in het teken staan van allerlei activiteiten met jullie eigen inbreng, om in de zomer van 
2023 de reis van ons leven te maken! Denk al maar aan jinbars, jintoernooikes, de noché, 
verkoopkes, …  

-> Bekijk jullie drukke (of druilerige) agenda’s dus alvast, zodat we ons jaar kunnen plannen! 

Voor diegene die het nog niet beseffen, jullie tijd als lid zit er bijna op. Maakt er dus nog een goeike 
van.  

Vele groetjes van de enige echte Jincrew xxx 

Ah ge wilt weten wie dat wij zijn? Komt dan met al uw scoutsvrienden naar den aftrap  op 24 
SEPTEMBER 2022 op het Rakkersveld in tintelende stad Tienen.  

 

Saluuuutjes 

 

24 september  

(14u-18u) 

MEGA-EPISCHE-OPENINGSVERGADERING aka wie tf is de nieuwe leiding 

(van 14u tot 18u, ouders welkom vanaf 16u30) 

Vergeet geen reserve kleren, want dat wordt een pr/v-ettige bedoening. 

1 oktober (14u-17u) JINKROT omvormen tot JINKOT 

10-15 oktober  Leefweek -> zie volgende pagina 

22 oktober (14u-17u) Willy wortel ga je mee, commissaris commissaris, willy wortel ga je mee 
commissaris comité 

EN WAAR GAAT DIE REIS NAARTOE !!!!!!???? Brainstormsessie nr° 1 

29 oktober (14u-17u) Oes sit da? Moeten gullie een jinpull hebben ofnie 

6 november (14u-17u) DUUUSSS, hoe gaan we money cashen ?????? 

 

 

 



 

Concept: 1 week samen leven in scoutsverband. Na elke schooldag komt de leiding jullie opwachten 

en zakken we samen af richting het Rakkersveld.  

Op het Rakkersveld maken jullie het nodige huiswerk, krijgen jullie lekker eten en een warm 

slaapplekje. De volgende ochtend vertrekken jullie vanop het Rakkersveld richting school. 

En REPEAT. 

Locatie: Rakkersveld Tienen, Torsinweg 12 

Wanneer: Vanaf maandag 10oktober 2022 t.e.m. zaterdag 15oktober 2022 

Uw gerief: Jullie spullen kunnen zondag 9oktober gedropt worden op het Rakkersveld om 20u. 

Kostprijs: 65 euro all-in 

Inschrijven: Kan via het inschrijvingsstrookje onderaan de pagina. Dit ten laatste t.e.m. zondag 

2oktober 2022. Belangrijk, zorg dat je eerst en vooral ingeschreven bent voor het scoutsjaar opdat 

de verzekering ook in orde is. Breng het inschrijvingsstrookje ingevuld samen met het te betalen 

bedrag mee naar de vergadering en geef het af aan de leiding. 

Meeneemlijstje: 

o Ondergoed 

o Sokken 

o T-shirts 

o Warme truien 

o Lange broek 

o Kleren voor op school 

o Turnkleren indien LO 

o Tandenborstel 

o Tandpasta 

o Haarspullen (kam, gel, rekkers, 

speldjes) 

o Handdoek 

o Washand 

o Zeep  

o Shampoo 

o Bikini/badpak/zwemshort 

o Medicatie 

 

 

 

 

o Maandverband/tampons 

o Jas/ regenjas 

o Pantoffels 

o Pyjama 

o Schoenen  

o Al uw schoolgerief: 

Boeken, schrijfgerief, agenda,… 

o Al uw hobbygerief 

o Kussen  

o Matje  

o Slaapzak 

o Hemd + das 

o Gsm + oplader 

o Pc indien nodig 

o ID 

o Goed humeur, anders blijf je thuis



 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 september 14-18h Eindelijk-al-mijn-vriendjes-terug-zien -
vergadering  

1 oktober 14-17h Oei-ik-weet-al-niet-meer-wie-mijn-leiding-is-
vergadering 

8 oktober 14-17h  infomoment vanaf +-17h Vriendjes-en-vriendinnetjes-vergadering (neem 
vriendjes mee!) 

15 oktober 14-17h Sandra-Kim’s-50ste -verjaardagsvergadering 

22 oktober 14-17h Vallende-bladeren-vergadering 

Vrijdag 28, 19h tot zaterdag 29 oktober, 17h  Pompoenensoep-met-spinnenballetjes-
vergadering (doe je meest griezelige outfit 
aan!) 

Zat 24/09: 14h – 17h Openingsvergadering! Voor zij die overgaan: jullie doen best kleren aan 
die vuil mogen worden (reservekleren meenemen is ook zeker een 
aanrader) 
Ouders zijn welkom voor een drankje vanaf 16u30! 

Zat 01/10: 14h – 17h Wie-is-wie-vergadering 

Zat 08/10: 14h – 17h Breng-je-vriendje/vriendinnetje-mee-vergadering 

Zat 15/10: 14h – 17h Mooi-weer-vandaag-vergadering 

Zat 22/10: 14h – 17h We-gaan-zingen-dansen-swingen-en-springen-vergadering 

Zat 29/10: 14h – 17h Gruwelijk-eng-maar-wij-zijn-niet-bang-vergadering 
Verkleed jullie in Halloween thema! 

Zat 05/11: 14h – 17h Is-het-alweer-november?!-vergadering 

zaterdag 24 sept (14u-18u): Openingsvergadering  

zaterdag 1 okt: “Wie gaat da hier in godsnaam allemaal betalen?” - vergadering  

zaterdag 8 okt: “Wacht 2 + 2 is toch 5?” - vergadering  

zaterdag 15 okt: “Wat doet die deur hier?” - vergadering  

zaterdag 22 okt: “Geen vergadering want weekend”-vergadering  

zaterdag 29 okt: “Ordinaire ja-ja-we-gaan-niks-speciaals-doen” -vergadering 

*alle vergaderingen zijn van 14u tot 17u behalve de openingsvergadering  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24 september: Openingsvergadering (van 14u-18u vanaf 16u30 zijn de ouders ook welkom) 

1 oktober: Wat had ik de scouts toch gemist vergadering  
8 oktober: GEEN VERGADERING 
10-15 oktober: Leefweek  
22 oktober: Oei ai het loopt hier nu al mis vergadering 
29 oktober: Brrrrrrr nu wordt het toch wel echt koud vergadering 
5 november: Hiep hiep hoera we hebben de eerste maand scouts overleeft vergadering 

24 september  

(14u-18u) 

MEGA-EPISCHE-OPENINGSVERGADERING aka wie tf is de nieuwe leiding 

(van 14u tot 18u, ouders welkom vanaf 16u30) 

Vergeet geen reserve kleren, want dat wordt een pr/v-ettige bedoening. 

1 oktober (14u-17u) JINKROT omvormen tot JINKOT 

10-15 oktober  Leefweek -> zie volgende pagina 

22 oktober (14u-17u) Willy wortel ga je mee, commissaris commissaris, willy wortel ga je mee 
commissaris comité 

EN WAAR GAAT DIE REIS NAARTOE !!!!!!???? Brainstormsessie nr° 1 

29 oktober (14u-17u) Oes sit da? Moeten gullie een jinpull hebben ofnie 

6 november (14u-17u) DUUUSSS, hoe gaan we money cashen ?????? 



Inschrijfstrookje Jonggivers  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ik, ouder/voogd van 

……………………………………………………………………………………………………………………………  

bevestig dat mijn kind mee mag op belofteweekend en betaal hiervoor ……….x €25.  

Handtekening ouder/voogd:  

………………………………………………  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Inschrijvingsformulier leefweek  

Ik, .................................................. 
ouder 
van........................................................................................................... 
.................................................. geef toestemming aan mijn kind om deel te nemen aan de leefweek 
van maandag 10 oktober t.e.m. zaterdag 15 oktober in onze scoutslokalen en 
betaal hiervoor de prijs van 65 euro via overschrijving / cash.  

Mijn kind gaat naar de volgende school, gebruikt volgend vervoermiddel en vertrekt op een bepaald 
uur: 

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

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

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 (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 €47 (per kind) te storten op 

onze bankrekening: BE97 7340 3291 6149 op naam van Scouts & Gidsen Bergrakkers. Gelieve bij de 

overschrijving als mededeling “INSCHRIJVING + NAAM/NAMEN KIND(EREN)” te noteren.  

 Waar gaat het inschrijvingsgeld naartoe? €37 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 €47 (per kind) te storten op 

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

2022 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 2022-2023” 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. 

 

  

mailto:groepsploeg@bergrakkers.be
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