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Voorwoord

De dagen na een kamp (lees: topkamp) zijn altijd een beetje speciaal. Je zit niet
meer 24/24 buiten en verliest daardoor je hechte band met de natuur. Als er iets
speciaals of grappigs gebeurd krijg je de neiging om heel hard naar iedereen te
roepen: “Hey, hedde da gezien?”, maar nu is het enkel u mama en papa die hierop
(met een minder aan humor dan je leeftijdsgenoten) kunnen reageren. Het gemist
aan sociaal contact, avonturen beleven, grenzen verleggen, kortom: scouts in het
algemeen is op die moment het grootst. De oudere leden en leiding noemen dit
soms een kampkater en zijn de dag erna al terug aan het afspreken met iedereen.
Hoe voor ons vroeger heel de zomer draaide rond het scoutskamp, zien we dit bij
de huidige leden nog steeds terugkomen. Dit maakt ons zeker dat de traditie van
Scouting eentje is die ons allemaal gaat overleven.
Na anderhalve maand platte rust, vliegen we er in september terug in! Met de
grootste leidingsploeg van minstens de voorbije 10 á 15 jaar, al dan niet in de
geschiedenis van de Bosvogels, staan we met 41 leiding om jullie weer elk weekend
van goei verhalen voor op de speelplaats te voorzien. En we hebben er zin in! Dit
jaar draait om het thema: “Minder is meer” en staan we stil bij welke impact wij als
mensen op de natuur en het leefmilieu rondom ons hebben. We kiezen bewust voor
minder afval en minder verspilling!
Veel plezier in dit nieuwe jaar vol avonturen!
Toon, Merijn en Wouter,
Groepsleidingsploeg Scouts Bosvogels

Individuele steekkaart
De individuele steekkaart vervangt de medische fiche en zal alle gegevens over elk actief
scoutslid bevatten. Naast het lidgeld is dit de andere voorwaarde om ingeschreven te zijn. Een
voordeel van de individuele steekkaart is dat deze slechts éénmaal ingevuld moet worden! Elk
jaar volstaat een kleine controle om te zien of alle gegevens nog kloppen! Wij bij de Bosvogels
gaan dit vanaf werkjaar 2018 – 2019 volledig mee werken, maar beginnen nu al aan de
overstap! Hieronder een korte uitleg hoe je hiermee aan de slag kan gaan:

Stap 1
Surf naar
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/

Stap 2
Meld je aan als je een account hebt (en ga ineens door naar Stap 3). Als je nog geen account
hebt klik je op “Gebruiker aanmaken”. Let op dat deze gebruiker je zoon/dochter is! Je vult
dus de gegevens van je zoon/dochter in en doet dit dus voor elk kind opnieuw. Als ze groot
genoeg zijn zullen ze hun eigen account beheren. Als je zoon/dochter nog geen emailadres
heeft, vul dan je eigen emailadres in! Het lidnummer staat op de lidkaart die je van de leiding
hebt gekregen. Als je deze kwijt bent of nog niet hebt gekregen, mail dan naar
wally@bosvogels.be met de naam van je zoon/dochter.

Stap 3
Na het aanmelden kan je je contactgegevens invullen/controleren. Vul ook alle gegevens van
Vader en Moeder in bij contacten! Vergeet niet onderaan op te slaan!

Stap 4
Vul de individuele steekkaart in. (En vergeet je gegevens niet op te slaan!)

Nodig al je vriendjes uit op
de instapdag

Nieuw: Bosvogel
tradecenter

Om volledig in het jaarthema te blijven én omdat hier al langer vraag naar is, beginnen we
vanaf dit jaar met een nieuw concept: een facebookgroep om tweedehands uniformen en
dergelijke te kopen en verkopen!
Te bereiken via deze prachtige link:
https://www.facebook.com/groups/466565607175471/

Dag liefste kapoenen en beste ouders,
Het is bijna september en dat wil zeggen dat we weer starten aan
een zot scoutsjaar. Jullie spiksplinternieuwe leidingsploeg staat
al helemaal klaar met een berg leuke spelletjes.
Hoog tijd om er weer in te vliegen na zo’n lange tijd zonder de
Rimboe! Een algemene regel voor het afzetten en ophalen van de
kapoenen: wij spreken af aan de grote boom vooraan aan de
rimboe. Wie langs de kant van Grobbendonk centrum komt, kan
door het bos tot aan de lokalen komen.
Daar gaan we met de allereerste brief!
Zaterdag 8 september is het tijd voor de overgang. Om 13u mogen jullie allemaal
verzamelen op de rimboe om afscheid te nemen van jullie oude leiding en om 16.30u kunnen
jullie moe maar voldaan van het spelen naar huis om te vertellen wie jullie nieuwe leiding is!
Zondag 16 september mogen jullie al jullie klasgenootjes, buurjongens en -meisjes, neefjes
en nichtjes meenemen naar onze Rimboe! Het is die dag instapdag! Alle info hierover vinden
jullie vooraan in het boekje! Na onze leuke namiddag met hopelijk vééél nieuwe kapoenen
zijn jullie mama’s en papa’s welkom om jullie in te schrijven, vragen te komen stellen of iets
te komen drinken.

Op zondag 23 september vieren we het begin van de herfst
met een knutseldag. We starten om 14u en om 16.30u
mogen jullie allemaal naar huis met jullie prachtige
kunstwerk!

Zaterdag 29 september wordt het een fruitig weekend! Verkleed
je als druif, appel of banaan en wordt de ster van onze fruitsla! We
spreken af om 14u en jullie mogen weer vol vitamientjes naar huis
om 16.30u.

Het weekend van 6 & 7 september is jullie leiding heel druk
bezig met het opbouwen van RimboeRock en BosBeats. Er zal dat
weekend dan ook geen vergadering voor jullie zijn :(

Het weekend van 12 tot 14 oktober is er een groots feest op de Rimboe aan de gang
waardoor er geen vergadering zal kunnen doorgaan. Jullie leiding werkt dat weekend hard op
BosBeats en RimboeRock, waar de mama en papa heel welkom zijn om te komen dansen en
iets te komen drinken.

Het volgende weekend zijn we allemaal weer terug
van de partij, op zaterdag 20 oktober gaan we de
Rimboe omtoveren tot het smurfendorp. We beginnen
om 14u en hopelijk kunnen jullie Gargamel slim
genoeg af zijn zodat jullie mama/papa jullie om 16.30
terug kunnen komen oppikken aan de grote boom.

Het weekend van 26 & 27 oktober is jullie leiding
druk bezig met allemaal leuke spelletjes en activiteiten te plannen voor de rest van het jaar,
dus dat weekend is er een keertje geen vergadering, maar geen getreur, het volgende weekend
zijn we er weer!

Op zaterdag 3 november halen jullie allemaal al maar jullie engste
verkleedkledij boven want we gaan op heuse halloween. Deze gaat door
van 14u tot 16.30u op de Rimboe!
Zaterdag 10 november maken we ons weer een keer goed vuil! Trek maar
snel je speelkleren aan en haast je om 14u naar de rimboe. Om 16.30u
kunnen jullie snel naar huis om in bad te gaan!
Zondag 18 november is het voor een keer vergadering op zondag. Om 14u ontsnappen alle
boeven en om 16.30u zitten ze hopelijk weer in de gevangenis! Het wordt een spannende
politiejacht.
En de laatste datum van onze brief is misschien ook wel de leukste!
Van zaterdag 24 tot zondag 25 november gaan we namelijk op weekend! We blijven die
avond slapen op de Rimboe. Dubbel zoveel plezier!
Alles wat jullie moeten weten krijgen de mama’s en papa’s later nog via mail.
Veel knuffels en kusjes van Frie, Apo, Zazoe, Kerri, Kora en Pina!

Heeeeeey liefste welpen!!!
De eerste vergadering van dit nieuwe scoutsjaar is de overgang. Deze vindt plaats op zaterdag 08/09
van 13 tot 16u30. Zorg dat je zeker aanwezig bent zodat je als eerste de nieuwe leidingsploeg leert
kennen. Spannend!
De week daarna is het instapdag, zondag 16/09 is het vergadering van 14 tot 16u30. Die
dag kunnen jullie je ook inschrijven. Meer info over de instapdag zelf kan je vooraan in dit
boekje vinden.
Zaterdag 22/09 verwachten we jullie om 14u op de rimboe. Bereid jullie voor op keiveel
keitoffe spelletjes! Om 16u30 mogen jullie ouders je weer komen ophalen.
Zaterdag 29/09 gaan we ons nog eens goed uitleven met pleinspelen. Be there! Van 14u
tot 16u30 mogen jullie je komen vuilmaken op de rimboe.
Het weekend van 05-06-07 oktober en het weekend van 12-13-14 oktober is het geen vergadering
(traantjes laten is toegestaan) omdat de leiding dan heel druk in de weer is met alles klaar te krijgen
voor Rimboe Rock en Bosbeats.
Iedereen is welkom om op 13 en/of 14 Oktober een cola te komen drinken
op de leukste feestjes van het jaar.
Zondag 21/10 mogen jullie allemaal verkleed komen als bompa, want het is
BOMPAVERGADERING! Haast je naar de rimboe met je wandelstok van 14u
tot 16u30.
Het weekend van 26-27-28 oktober is het jammer genoeg weer geen
vergadering (ohhhhh ☹). De leiding gaat dan zelf op weekend om heel het
jaar voor jullie in te plannen.
Hopelijk zijn jullie niet bang in het donker want zaterdag 03/11
staat onze eerste avondvergadering gepland van 19 tot 21 uur.
Wees aanwezig want het beloofd spannend te worden!

09-10-11 november staat ons eerste weekend gepland. JOEPIEEE!!! Jullie worden vrijdagavond om 19
uur verwacht op onze eigenste rimboe. Zondag laten we jullie om 10 uur alweer gaan zodat wij nog
even kunnen helpen met de 11-11-11 actie. Meer info volgt nog.
Zondag 18/11 is het al de laatste vergadering van dit eerste boekje. Wees allemaal welgekomen op
de rimboe van 14u tot 16u30 voor supertoffe spelletjes!
Een stevige linker en tot de volgende!
Baloe, Bagheera, Rama, Akela en Jacala

Liefste Kabbies
Op 8 september van 2 tot half 5 zetten we het scoutsjaar weer in. Jullie zijn allemaal welkom op de
mega bangelijke overgang. Kom ontdekken wie jullie nieuwe leiding is en neem afscheid van de
kabouters die naar de jonggidsen gaan.
16 september is het instap dan van 2 tot half 5. Neem al jullie vriendjes maar mee naar de scouts om
te laten zien hoe leuk het is op de rimboe. Vanaf 16 uur zijn de mama’s en
papa’s ook welkom voor een drankje en om jullie in te schrijven. Meer info
vooraan in Den Bosvogel!
Op 23 september van 2 tot half 5 wordt het een heel slijmerige vergadering.
( be prepared)
Op 30 september maken we er weer een knotsgekke vergadering van. Zijn jullie ook van de partij van
2 tot half 5 op onze geliefde rimboe?
5 oktober van 19:30 tot 21:30: Doe jullie zachte pyjama of onesie aan want deze avond doen we een
super gezellige movie night met HEEEEEEL veel popcorn.

Het weekend van12 oktober is het geen vergadering. Jullie liefste leiding is dan heel hard aan het
werken op bosbeats en rimboerock. Waar al jullie ouders heel welkom zijn!!!!!
Op 21 oktober zijn we helemaal terug. Heb je er al tijd al eens van gedroomd om jungle speed (of
andere gezelschapspelletjes) in het super groot en het echt te spelen. Kom dan zeker eens piepen op
de rimboe van 2 tot half 5.
Het weekend van 26 oktober is het weeral geen scouts. Jullie leiding is zelf op weekend en daarom
kunnen wij helaas pindakaas geen spelletjes voorzien
Op 4 november van 2 tot half 5 staat jullie leiding weer paraat en is het nog eens tijd om buiten te
komen om te rollenbollen op de rimboe.
Op 10 november van 2 tot half 5 gaan we op reis naar Schotland. Trek dus zeker
jullie schotse rok aan en warm jullie spieren maar al op. Jullie worden allemaal
schots krachtpatsers.
18 november komen we weer samen van 2 tot half 5 om te komen ravotten op de
rimboe. TIP: camouflage kleren kunnen van pas komen
23,24 en 25 november gaan we op weekend!!!!!! Hou dit weekend dus zeker vrij in
jullie agenda. Meer info komt binnenkort.
Heel veel groetjes,
Van jullie nu nog heel onbekende leiding

Joww de Jongverkenners!
Hier zijn we met de eerste brief van het jaar vol showe activiteiten, zeker komen!

Op zondag 2 september organiseert de vriendenkring hun jaarlijkse haringbak. Neem uw mama,
papa, oma, tante, broer/zus en zatte nonkel mee naar onze geliefde rimboe en geniet er vanaf 12u
van een fris drankje en een lekker viske!
Zaterdag 8 september gaat het nieuwe scoutsjaar officieel van start met de
overgang! Kom samen met uw gezinnetje genieten van het showke om 13u en dan
mogen jullie na het kennismaken met jullie kei-vet-coole leiding om 17u weer naar
huis.
Zondag 16 september is het van 14u tot 16u30 instapdag. Kent ge nog iemand die twijfelt om bij de
scouts te gaan? Vandaag is de dag om hem is mee te pakken! Na de vergadering maken we tijd voor
de inschrijvingen dus aan de mama’s en papa’s: vergeet geen geld als je cash wilt betalen,
overschrijven mag ook nog steeds. Meer info vooraan in den Bosvogel!
Wie gaat er op zondag 23 september met de coolste buit naar huis? Kom zeker met
de fiets! We spreken om 14u af op de rimboe en om 17u mogen jullie weer naar
huis.
Zondag 30 september zal je je constructievaardigheden nodig hebben en goed wat
eelt op je handen kunnen gebruiken, kom af van 14u tot 17u.
Het weekend van 6 en 7 oktober is het geen vergadering want jullie leiding is
druk bezig met de twee beste feestjes van het jaar op te bouwen, zie maar dat
jullie goe veel voorverkoop verkopen!
Op vrijdag 12 oktober is het bosbeats en op zaterdag 13 oktober is het
rimboerock, haal die dansbenen dus maar boven! De rest van het weekend is
het geen vergadering
Op Zaterdag 20 oktober spelen we een old-school bosspel. Haal de schutter in je naar boven en kom
mee doen van 14u – 17u.
Het weekend van 26, 27 en 28 oktober is het weeral geen vergadering
(☹☹☹☹) want jullie leiding is op planningsweekend om de rest van het
jaar in te plannen!
Het weekend van 2, 3 4 november gaan we op weekend. Meer info volgt!
Zondag 11 november is het weusjesvergadering! Meer weten?
Kom het ontdekken van 14u tot 17u op onze rimboe.
Op Zondag 18 november ontdekken we van 14u – 17u hoe het er op de akabe aan
toe gaat.
Stevige linker,
De nieuwe leidingsploeg

Heey liefste Jonggidsjeeees,

het nieuwe scoutsjaar is weer begonnen, dus dan is het
tijd voor nieuwe supershowe leiding. Jeej!! Jullie zijn
sowieso super siked om ons te ontmoeten, daarom
hebben wij leuke vergaderingen voor jullie gepland. Wij
kijken er alvast naar uit om jullie nieuwe BFF’s te worden!
xd
Zaterdag 8 september beginnen we weer aan ons nieuw ultracool scoutsjaar, wij verwachten jullie van
13-17 uur op de rimboe voor de overgang en afscheid van jullie oude leiding!! Maar het belangrijkste van
al komen jullie te weten wie jullie nieuwe leiding is!!!
Zondag 16 september is het instapdag van 14-17 uur en mogen jullie al jullie vriendinnetjes meenemen
naar de scouts om gratis eens te komen proberen. Jullie kunnen jullie hier ook allemaal inschrijven.
Op Zondag 23 september moeten jullie allemaal met de fiets naar
de scouts komen, we hopen jullie allemaal om 14 uur op de rimboe
te zien, om 17 uur mogen jullie naar huis!

Op 29 september mogen jullie jullie marginaalste kleren zoeken! Kom maar af om 14u en om 17u is het
al gedaan! xdxpx33333
Het weekend van 6-7 oktober is de leiding druk bezig met de opbouw van bosbeats en rimboerock.
Daarom is er spijtig genoeg geen vergadering voor jullie :(
12-13-14 oktober is het bosbeats en rimboerock. Het is dan weer geen vergadering, maar jullie mogen
altijd eens langskomen ;)
Zondag 21 oktober is het tijd voor Jonggids got talent! Oefen
alvast maar jullie danskunsten, en warm jullie stem al maar op!
Van 14u tot 17u talentenjacht op de rimboe!

Het weekend van 27-28 oktober is het planningsweekend voor de leiding. Dus nu gaan we jullie weeral
een weekje moeten missen. :((((

Kom op zaterdag 3 november bibberen en beven op de rimboe. Om 20u
mag je komen als je durft! 22u mag je naar huis gaan, als je het
overleeft… ;s

Zondag 11 november mogen jullie de jongen in jullie naar boven laten
komen. Kom naar de rimboe voor een echte venten vergadering van 14u
tot 17u!
Op zondag 18 november gaan we jullie kookkunsten testen, dus zet jullie mooiste koksmuts op en kom
van 14-17 uur naar de rimboe!! X3
Het weekend van 30 november tot 2 december gaan we op weekend dus schrijf dit al zeker in jullie
agenda!!! Want dit wil je niet missen!

Dikke kussen van jullie BFF’s ly all <333333

Allerliefste verkenners,
Het is bijna zover het nieuwe scoutsjaar gaat van start en wij vier van jullie nieuwe leiding ploeg zien
dit al helemaal zitten.
We beginnen bij de overgang op zaterdag 8 September, hier verwelkomen we de nieuwe eerste jaar
verkenners, spelen we een groepsspel met alle bosvogels en krijgen we de kans om elkaar te leren
kennen.
Zondag 16 September is het instapdag, dus ook vriendjesvergadering dit betekent dus dat jullie
allemaal een vriendje mogen meenemen. Afspraak van 10:00 -16:30 op de rimboe. Na deze
vergadering tussen 16:30-17:00 is het inschrijven + een infomoment. We vragen aan hiervoor aan
iedereen om een balpen +40 euro lidgeld mee te nemen.
Zondag 23 September gaan we testen waar de verkenners van 2018-2019 van gemaakt zijn en
houden we een fitness vergadering we sjorren onze apparatuur natuurlijk zelf, doe dus allemaal
sportieve kledij aan en never skip leg-day. Van 14:00-17:00 in den basic rimboe.

Zondg 30 September gaan we nog is gebruik maken van het goede weer en gaan we een
waterglijbaan sjorren Hiervoor komen we al samen om 09:00u samen en mogen jullie beschikken om
18:00u.
Zaterdag 6 Oktober Komen de verkenners helpen opbouwen voor rimboerock en bosbeats (afwezig
zijn zonder goede reden wordt sterk afgeraden). Iedereen van 9:00-16:00 paraat op de rimboe.
13-14 Oktober dit is het weekend van rimboerock en bosbeats dus we verwachten geen
verkenners, ’s avonds is iedereen welkom om iets te komen drinken
Zondag 21 Oktober is het vergadering op verplaatsing, neem zeker jullie fiets mee! We spreken af
om 14:00 af op de rimboe en zijn rond 17:00 terug.

27-28 Oktober is het geen vergadering, want dan is jullie liefste leiding zelf op planningsweekend.

Zondag 4 November dompelen we jullie onder in de duistere wereld van pablo escobar,
zorg allemaal dat je in gepaste kledij aanwezig bent ! Van 14:00-17:00 op de rimboe.
9-11 november zeker vrijhouden!! Dan is het ons eerste weekend, meer info hierover
volgt nog in een aparte brief.
Zondag 18 november gaan we terug naar de tijd van de cowboys en indianen,
allemaal present van 14:00-17:00 op de rimboe in gepaste kledij uiteraard.

Je kapoentjes,
ZW 69, CR07, LM10, sammy666

Dag allerliefste gidsen!
Hier het eerste briefje van het nieuwe jaar van jullie nieuwe leiding

Wie er verscholen zit achter deze figuren zullen jullie al snel te weten
komen want zondag 8 september is het eindelijk overgang! Jullie zijn
allemaal welkom van 14u tot 17u op onze vertrouwde rimboe om het
nieuwe jaar in te zetten en afscheid te nemen van de derdejaars, die
overgaan naar de jins. Warm jullie dansbenen al maar op!
Zondag 16 september is het instapdag, de perfecte gelegenheid voor nieuwsgierige vriendinnen om
te weten te komen hoe leuk de scouts wel is! Afspraak om 14u op de rimboe en om 17u mogen jullie
huiswaarts keren.
Zijn er fans van Pink Ambition onder jullie?? Dan moet je zeker op zondag 23 september
van 14u tot 17u naar de rimboe komen want deze vergadering staat helemaal in het
thema van ROOS! Laat jezelf volledig gaan is de boodschap.

Zondag 30 september van 14u tot 17u gaan we iets superleuk doen! Als je naar de rimboe komt met
de fiets zal je er snel genoeg zelf achterkomen!
Het weekend 5, 6 en 7 oktober is het spijtig genoeg geen vergadering aangezien jullie leiding
hard aan het werken is voor opbouw BB en RR  Als je ons echt té hard mist, ben je altijd welkom op
de rimboe om te helpen!
Na weer ongetwijfeld topedities van onze Bosbeats en Rimboerock moet er natuurlijk ook worden
opgeruimd. Naar goede gewoonte worden jullie dan ook op zondag 14 oktober om 10u verwacht op
de rimboe om mee te helpen en om 17u mogen jullie alweer naar huis.
Omdat jullie vorige week zo hard hebben meegewerkt, krijgen jullie dit weekend een beloning! Kom
op zondag 21 oktober om 14u naar de rimboe en laat je verrassen! Een kleine tip: het wordt echt
EPIC! Om 17u is het gedaan.
Het weekend van 26 tot 28 oktober is het weeral geen scouts, aangezien de
leiding op planningsweekend is om het hele scoutsjaar in elkaar te steken.

Op zondag 4 november zijn we weer helemaal terug en worden jullie van 14u tot 17u verwacht op de
rimboe voor een echte gidsenvergadering!
Hopelijk zijn jullie uitgerust want op zondag 11 november is het weer afspraak op de rimboe van 14u
tot 17u!
Zondag 18 november doen we eens zot en mogen jullie om 11u al naar de rimboe komen want we
gaan bruncheeeeen! Om 13u kunnen jullie dan rustig naar huis rollen.. We zullen jullie tegen dan nog
laten weten wie wat moet meenemen.

Voilà, de eerste brief van het jaar zit er weeral op! Kusjes, jullie nieuwe leiding xxxx

Hallooo jinnies!
Op zaterdag 8 september vliegen we er weer in met den overgang. Het moment dat jullie
eindelijk kunnen stoppen met het gokken naar jullie nieuwe ultra toffe leiding en hen gewoon
in levenden lijve ontmoeten! Heuj! We starten om 14u en na den overgang is het de
bedoeling dat jullie nog even mee afbreken, hou hier rekening mee!
Het weekend daarna worden jullie op zondag 16 september verwacht op de Rimboe. Het is
vergadering van 14u tot 16.30u en daarna kunnen jullie jullie inschrijven. Het gemakkelijkste
is als je dan al €40 meebrengt, dan is da ineens in orde!
Op zondag 23 september, na Totally Radical te gaan, doen we het een beetje kalmer aan
zoals de bommakes en de bompakes. Verkleed komen van 14u tot 17u is ne must!
Zondag 30 september maken we een gezellige fietstocht van 14u tot 17u waarbij we
ondertussen flyertjes in brievenbussen gaan steken. Rimboe Rock en Bos Beats komen er
immers aan!
Op zondag 7 oktober worden jullie een volledige dag verwacht op de Rimboe om mee te
komen helpen opbouwen voor RR en BB. Alvast merci om te komen en we hopen dat jullie
talrijk aanwezig gaan zijn!
 Vanaf 10 oktober en de rest van de week zijn jullie ook steeds nog welkom om mee te
komen helpen. Sfeer gegarandeerd!
Het weekend van 12 oktober en 13 oktober worden jullie op de rimboe verwacht om jullie
dansbenen boven te halen op de beste feestjes van’t jaar! Go jinnies!
Van zaterdag 19/10 tot en met 21/10 gaat het planningsweekend door. Dit is zeer
belangrijk voor het verdere verloop dus probeer zeker aanwezig te zijn! We zullen ook voor
genoeg ontspanning zorgen, joepie! Meer informatie volgt via een aparte brief.
Het weekend erna is het jammer genoeg geen vergadering voor jullie want dan is jullie
leiding op planningsweekend (ween ween). :’(
Maar niet te getreurd want op 3 november zijn we weer van de partij voor een oude maar
goude ravotvergadering van 14u tot 17u op de Rimboe! Scouting is lifeeee!
Elke mens heeft zo zijn basisbehoeften zoals iedereen waarschijnlijk wel weet. Wil je
slimmer worden en ‘bijleren’ hierover, kom dan zeker op zondag 11 november van 14u tot
17u naar de rimboe!
Zoals elk jaar worden we weer verwacht te helpen tijdens de heksentocht. Dit jaar zal het
doorgaan op 17 november. ‘s Ochtends (9u-10u) gaan we eerst de toer samen wandelen
zodat we hem goed kennen voor ‘s avonds. Zorg ervoor dat je zowel ‘s ochtends als ‘s
avonds aanwezig bent, je kan er alleen maar voordeel uithalen! Meer uitleg hierover volgt.
Allee dat was het al voor de eerst maanden van dees nieuw bangelijk jaar!
Tot snel he! En nog veel succes met gokken wie wij zijn heheee!
Juuuuuuuw!
De jinploeg

Wist je dat…
 We dit jaar met 41 leiding zijn?!
 De verkenners 76 km gewandeld hebben op tweedaagse?
 De jins 5 dagen van hun kamp hebben doorgebracht met een Macedonische
Scoutsgroep?
 De gidsen een flashmob hebben gedaan van hun kampdans in het midden van de kermis
van Nadrin?
 Er een nieuwe facebookgroep is, Bosvogel Tradecenter, waar je tweedehands
uniformen kan kopen en verkopen?
 De jins zijn gaan duiken op kamp?
 Anneke wel 30 wasspelden op haar gezicht kan zetten?
 Diraj van de verkenners alles doet oor § blikken ravioli?
 De kabouters echte acrobaten waren op bonten avond?
 Gutjes de nieuwe avatar is? Hij moet nog veel leren, maar ik geloof dat hij de wereld
kan redden.
 De kabouters super diep in zee durven gaan?
 Lotte de allerdapperste gids is van dit jaar omdat ze de hele totemtocht alleen heeft
uitgewandeld?
 De jins ongeloofelijk goed zijn geworden in aardrijkskunde op kamp?

Belangrijke data
12 oktober:
Bosbeats

13 OKTOBER:
Rimboe Rock

26 tot 28 oktober:
Geen vergadering voor leden, leiding is op planningsweekend

Info Leiding
De echte leidingsploegen blijven nog even onbekend tot na de overgang, maar je kan ze al wel
contacteren!

Kapoenen
kapoenen@bosvogels.be

Welpen
welpen@bosvogels.be

Kabouters
kabouters@bosvogels.be

Jongverkenners
jongverkenners@bosvogels.be

Jonggidsen
jonggidsen@bosvogels.be

Verkenners
verkenners@bosvogels.be

Gidsen
gidsen@bosvogels.be

Jins
jins@bosvogels.be

Info Groepsleiding
Toon De Preter
0477/89.34.01
toon@bosvogels.be

Wouter Van der Schraelen
0471/56.02.66
wouter@bosvogels.be

Merijn Wuyts
0473/60.99.64
merijn@bosvogels.be

Algemene mail: groepsleiding@bosvogels.be

