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Voorwoord
Hier zijn we weer, met de laatste update voor dit
prachtige scoutsjaar! Nog amper twee maanden

te gaan en dan zitten de wekelijke vergaderingen
er op… Maar niet treuren, het hoogtepunt van elk
scoutsjaar zit er weer aan te komen: Het kamp!
Hier worden telkens mooie herinneringen en de
meest hechte banden gesmeed tussen leden en
leiding! Voor de oudere takken zijn de kampen

zeker iets om naar uit te kijken! De  3e jaars
krijgen dan hun (voor)totem! De 2e jaars jins
krijgen op hun kamp een kleurentotem. Deze
totem zal je voor de rest van je leven met je

meedragen  en zal dan ook met zeer veel overleg
toegedragen worden. We zien elkaar allemaal

terug in September voor de overgang! Tot dan!

Toon, Wouter en Merijn

AKA: Pally,Wally, Joop
Groepsleidingsploeg Scouts Bosvogels



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/ 

https://www.facebook.com/groups/466565607175471/
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De Rimboe te Grobbendonk Kremersgat 2 

OPENDEURDAG 2019 

12 MEI 

VANAF 

12u 
 

 

WAT TE VERWACHTEN? 

Zelfgemaakte spaghetti 

Frisse pintjes 

Kabelbaan en bakstapelen 

Mini-kampterrein 

Hindernissenparcours 



Liefste kapoentjes, 

Jammer genoeg is dit al de laatste brief van het jaar, 
maar we hebben nog een aantal super leuke 
vergaderingen voor jullie in petto! 

Zondag 12 mei is het Opendeurdag op de Rimboe! 
Iedereen is welkom voor een gezellig terasje in de zon 
en amusement voor de kinderen! Check de affiche 
vooraan voor meer info!

Zaterdag 18 mei is het uitzonderlijk van 12 tot 14 uur op de rimboe omdat 
de leiding nieuwe groepsleiding moet kiezen in de namiddag. We gaan met z’n 
allen samen middageten! Jullie mogen
daarom zelf iets meebrengen. De eerstejaars
brengen iets mee van beleg voor op de
boterham, de tweedejaars mogen een lekker
dessertje of drankje voorzien. De leiding
zorgt voor het brood!

Vrijdag 24 mei switchen we het nog eens om naar een avondvergadering, 
van 19 tot 21 uur zijn jullie welkom op de rimboe. Deze keer spelen we een 
avondspel, dus hou jullie al maar klaar voor een spannende tocht. Vergeet geen 
zaklamp mee te nemen!

 

Hopelijk komt op zaterdag 1 juni de zon tevoorschijn want 
dan komen er twee strijdende teams elkaar tegemoet voor 
een hels waterballonnengevecht. Bereid jullie voor op natte 
kleding en misschien wel een kans om een prijs te winnen. 
Na lange tijd nog eens van 14u tot 16u30 op onze geliefde 
rimboe!



Op zaterdag 8 juni laten we het bos daveren van twee tot half vijf...Maak 
jullie klaar voor een magische boswandeling met allerlei toffe spelletjes! 
Verkleden als magisch wezen mag altijd! 

De kapoentjes reizen de wereld rond en de leiding gaat 
mee!! Op zaterdag 15 juni gaan we samen op reis! Om 
14u stijgen we op op de rimboe-luchthaven en daar landen 
we weer om 17u30. 

Zaterdag 22 juni is het de allerlaatste vergadering van het jaar, maar niet 
getreurd, we maken er een MEGA-COOLE vergadering van! Kom ontdekken wat 
we gaan doen, van 14u tot 16u30 op de rimboe!!

Zo, dat was het voor onze laatste brief. Nu kan het aftellen naar het kamp 
beginnen! 
Vele knuffels van jullie leiding
Zazoe, Kora, Apo, Pina, Frie & Kerri



Joooowwwww allerliefste welpjes

We zijn alweer aangekomen bij het allerlaatste boekje van het jaar (ooooohhh ☹)
Maar niet getreurd! Er staan nog superleuke vergaderingen op het programma en het kamp komt 
ook weeral dichterbij!!!

Zondag 12 mei is het Opendeurdag op de Rimboe! Iedereen is welkom voor een gezellig terrasje 
in de zon en amusement voor de kinderen! Check de affiche vooraan voor meer info!

Vrijdag 17 mei houden we nog eens een echte avondvergadering. Haast jullie naar de rimboe van 
19u tot 21u

Hebben jullie zin in een vergadering vol toffe pleinspelen? Willen jullie
nieuwe spelletjes leren kennen? Willen jullie je gewoon KEIhard
amuseren? Kom dan zeker zondag 26 mei naar de rimboe van 14u tot
16u30

Zondag 2 juni houden we een echte riddervergadering! Haal dat zwaard en
schild al vast maar boven en kom jullie kasteel verdedigen. Van 14u tot 16u30 op de rimboe

ZIJN JULLIE KLAAR VOOR DE ALLERLEUKSTE,
ALLERCOOLSTE VERGADERING VAN HET HELE JAAR? KOM
DAN ZEKER ZONDAG 9 JUNI VAN 14U TOT 16U30 NAAR DE
RIMBOE!!!! PS: HET STAAT IN HOOFDLETTERS DUS HET
MOET ECHT WEL HEEL LEUK ZIJN



Zaterdag 15 juni gaan we nog eens een groot kampvuur
bouwen! Ook zullen we op deze avondvergadering de
terugkomst van onze allerliefste Bagheera vieren! Dus als
jij wel zin hebt in een feestje, kom dan zeker van 19u tot
21u naar de rimboe.

En dan zijn we aangekomen aan onze aller-aller-allerlaatste vergadering samen. We maken er samen
een fantastische dag van! Kom zaterdag 22 juni van 14u tot 16u30 naar de rimboe voor een 
verrassingsvergadering.
PS: het is iets met deeg… en met klakkebuizen…. Meer verklappen we niet! 

Heel veel dikke knuffels van jullie allerliefste leiding!
En bereid jullie al maar voor op eens superleuk kamp

Veel liefs xxxxxxxxxx
Balou, Rama, Jacala, Bagheera en Akela



Dag liefste kabouters 
Hier zijn we helaas al weer met ons laatste 
boekje. (oooooohhhnn ☹). 
Maar we gaan nog voor een paar onvergetelijke 
momenten zorgen!

Allereerst is het Zondag 12 mei Opendeurdag op de Rimboe!
Iedereen is welkom voor een gezellig terrasje in de zon en
amusement voor de kinderen! Check de affiche vooraan voor

meer info!
        
                       
Op zondag 19 mei gaan we opzoek naar nieuwe talenten. We organiseren 
onze eigen ‘ Kabbie’s got talent’. Een act voorbereiden hoeft niet maar je 
mag zeker iets leuks meenemen om aan te doen. Zoals gewoonlijk 
verwachten we jullie om 2u op de rimboe. 

Zondag 26 mei MOETEN jullie allemaal aanwezig zijn want we gaan battelen 
tegen de chiro! Allemaal aanwezig dus op de rimboe van 2 tot half 5. 

Zaterdag 1 juni gaan we echte speurders uithangen. Allemaal welkom 
op onze rimboe van 2 tot half 5. KOM ZEKER MET DE FIETS!

Wat is scouts zonder vuil te worden? Daarom nemen we het
vandaag in het extreme. Vergeet geen slechte kleren aan te doen want we
maken er een vettige vergadering van zaterdag 8 juni van 2u tot half 5. 

Op zaterdag 15 juni  gaan we een epic waterballonengevecht 
houden. Wie wil mag een waterpistool mee ten strijden nemen.
We verwachten jullie van 2 tot half 5 op de rimboe. 

Onze laatste vergadering blijft nog een verrassing! Kom dus zeker langs! Zondag 
23 juni van 2 tot half 5 op het gekende adres 😉

Tot op kaaaaaaaaaaaaamp (11-17 juli)
Xoxo jullie leiding



Gegroet Jongverkenners! 

 

Bij deze de laatse brief die jullie van de beste leiding kunnen verwachten (droevig). Maar niet 

getreurd, jullie zijn pas van ons af na een onvergetelijk kamp (suuuperr siked). De brief met 

alle interessante info (benodigdheden, THEMA(heeel nieuwsgierig!), …) zal nog volgen. 

 

 

 
Op Zondag 19 mei 14-17u verwelkomen we alle papa’s met open armen op de rimboe.  

Terwijl de papa’s hun tweede jeugd beleven gaan we op zoek naar de sterkste/snelste/meest 

scouteske/grappigste/plezantste/… papa!! (minstens even siked als daarnet!) 

 
Op Zaterdag 25 mei van 10 - 15u hebben we weer iets kei beestig in petto! (Tromgeroffeeeeeel/ 

nieuwsgierig) We gaan op vlottentocht! (wederom super siked). Hiervoor spreken we om 10 u af aan 

het bruggetje over de Nete in de Olympiadelaan Herentals bij het Netepark. Om ongeveer 15u 

mogen de mannen terug opgepikt worden aan het strandje bij de lentehei. BELANGRIJK: Breng de 

GSM nummer van iemand van je ouders mee zodat de leiding kan laten weten wanneer we exact 

aankomen! 

 
 

 

Zondag 2 juni: 14-17u We gaan is zien welke jongverkenner het beste idee en inzicht heeft 

Om een kei zotte constructie te sjorren. 

 

 

 
Vrijdag 7 juni: 20 – 22u In deze stomme periode van studeren en stilzitten moogt ge u aan een 

beestige avondvergadering verwachten waar ge al het teveel aan energie kwijt kunt. PS: Neem 

allemaal een voorwerp mee dat begint met de letter B! 

 
Zondag 16 juni: 14 – 17u Tijdens deze vergadering gaan we zien wie de keuning is van de 

jongverkenners! Nen hoop testosteron verzekerd! 
 

Zaterdag 22 juni: 14 – 17u: Dit is de alleralleraller laatste vergadering van het jaar (echt heel droevig) 

dus we verwachten jullie voor een laatste keer in grote getale op de rimboe! 

Een laatste stevig linker! 

Marieke, Margit, Katrien, Seb en Bert xxx 

 

 

 

Wat je ook doet, waar je ook gaat... 

wanneer je me nodig hebt... 

fluister gewoon mijn naam... 

en ik kom eraan! 

Afscheid nemen bestaat niet...! 
 



Heeey liefste jonggidsjes! 

 

Spijtig genoeg is dit de laatste brief van het scoutsjaar :’( Maar niet getreurd er komen nog 

veel leuke activiteiten aan en het kamp komt nu wel heel dichtbij! Jeejjjj 

 

Zondag 12 mei is iedereen (ja, IEDEREEN!) welkom op de Rimboe, het is namelijk onze 

opendeurdag! Wat valt hier allemaal te beleven? Check snel de brief vooraan in Den 

Bosvogel!  

 

Zondag 19 mei mag iedereen in haar badjas komen! We gaan onszelf eens goed in de 

watten leggen van 10u-12u. Ps. je mag leuke attributen nemen zoals: roddelboekjes, 

nagellak, gezichtsmaskertjes… & zie wel dat je al ontbeten hebt. XXX 

 

Zaterdag 25 mei gaan we de enige echte homo universalis zoeken bij de jonggidsen. Kom 

zeker van 14-17u naar de rimboe om te zien wie deze titel verdient. 

 

Vrijdagavond 31 mei gaan we knutseleeeeen.  

Hip hoi, allen welkom van half 8 tot half 10. 

 

Zondag 9 juni gaan we onze skillz oefenen voor op kamp. Dus kom allemaal 

van 2 tot 5 voltallig want je zal deze skillz wel goed kunnen gebruiken. 

 

Zaterdag 15 juni moeten jullie allemaal jullie zwemgerief meenemen!! Om 

ons fantastisch jaar mooi af te sluiten gaan we eens goed plonsen, joepie :)  

Welkom van 2 tot 5. Xxxx 

 

 
 

Dikke kussen van jullie allerliefste leiding, 

Seppe, Senne, Ruben, Vere, Elien & Nona 

 

 



Verkenners

Jow manneuuhh
Het weekend van 12 mei is het geen vergadering want dan is het 
opendeurdag kom zeker een kijkje nemen.

19 mei van 14:00 tot 17:00 kom je maar zeker met
fiets want we gaan een dagje lekker hengelen.

25 mei van 10:00 tot 13:00 is het
bbqbrunchvergadering neem zelf je stukje vlees mee voor lekker te grillen. 

2 juni van 14:00 tot 17:00 kom je maar naar de rimboe voor een lekkere 
stevige uitdaging

7 juni van 20:00 tot 22:00 gaan we zien wie het beste lekker kan fuiven

14 juni van 20:00 tot 22:00 kom je maar lekker relaxe. 
Hmmmm zennnn.

21 juni is het de laatste vergadering van 20:00 tot 22:00 dus
we gaan er nog is lekker tegenaan.

Ne stevige linker Teo, hax, Big P en Herman



Liefste gidsen,

Zondag 12 mei is het opendeurdag op de Rimboe! Iedereen is 
welkom voor een gezellig terasje in de zon en amusement voor 
jong en oud! Check de affiche vooraan voor meer info!

Op zondag 19 mei spreken we van 
14u tot 17u af op de Rimboe om het
levensechte Game of Thrones spel te
spelen! Wees aanwezig want dit
belooft een memorabele vergadering
te worden.  Degenen die meegaan
op leefweek mogen dan ineens op de
rimboe blijven en zijn welkom met
jullie boekentas en kleren voor een mix van school en scouts. 
Woensdag 22 mei eindigt onze leefweek en mogen jullie tegen 
17u huiswaarts keren. Kort maar krachtig zegt! Zo doen we dat bij
de gidsen van de Bosvogels!

Het weekend van 25-26 mei is het geen vergadering. Jullie 
kunnen dan allemaal een weekendje uitrusten van de leefweek en
al goed studeren voor de examens.

De volgende vergadering vindt plaats op 
zaterdag 1 juni, op de standaard uren, van 
14u tot 17u. Hopelijk schijnt de zon en is het 
warm op de Rimboe, zo kunnen we een 
waterspelletjesvergadering houden!

Vrijdag 7 juni doen we nog eens een avondvergadering van 19u
tot 21u. Op deze avond mogen jullie je eens van jullie 
intelligentste kant laten zien want we doen de grote 
kauwgomballenquiz!



Zaterdag 15 juni van 14u tot 17u
gaan we alle stoutste kantjes van onze
gidsen kunnen ontdekken… Zorg dat je
de 7 hoofdzonden kent, want deze
zullen zeker van pas komen. Dit
prentje kan jullie hier wel bij helpen. 

De allerlaatste vergadering van het
jaar komt eraan ☹ Wees talrijk
aanwezig om dit awesome jaar in waardigheid af te sluiten op 
zondag 23 juni van 14u tot 17u. Hoe vettiger, hoe prettiger! 
Hét motto van elke gids laten we niet zomaar voorbijgaan!

Dit is de laatste bosvogel van het jaar…. Maar niet getreurd! Er 
staat ons nog een uberfantastisch scoutskamp te wachten, we 
staan al te popelen om te vertrekken!

Astrid, Laura en Naomi



Liefste Jins,  

Jammer maar helaas zitten we weer aan de allerlaatste brief van dit al bangelijk scoutsjaar. Het goede 

nieuws is dat we echt kunnen beginnen aftellen naar ons welverdiend buitenlands kamp!!! 

We zetten deze brief in met 17 MEI KAMPVUURJINCAFE! Trommel al jullie vriendjes en vriendinnetjes, 

maar ook mamaatjes en papaatjes op om een avondje gezellig te vertoeven aan het vuur.  

We gaan verder met nog een bijkomende geldactiviteit. Het weekend 18 en 19 mei gaan we helpen 

op een trouw van oud-scoutsleiding. Enkele geselecteerde jins (zij worden hierover gecontacteerd met 

meer informatie) gaan zaterdagavond 18 mei helpen op de trouw. Alle resterende jins verwachten wij 

zondagvoormiddag om de trouw mee te helpen opruimen. Meer informatie volgt, dus hou de facebook 

en mail goed in het oog! Verder is er geen vergadering dit weekend zodat jullie alvast goed kunnen 

studeren voor de aankomende examens.  

Zondag 26 mei gaan we eindelijk ons mega cool spel op verplaatsing te spelen. We spreken om 14u af 

op de rimboe in volledig scoutsuniform. Breng ook deze keer jullie ouders op de hoogte dat jullie 

misschien niet stipt om 17u terug op de rimboe zullen zijn. (LET OP! Die dag moet iedereen gaan 

stemmen, zorg dat je dit zeker in de voormiddag al gedaan hebt!) 

Zondag 2 juni wordt het dringend tijd om onszelf te gaan verdiepen in Tsjechië en wat dit land ons zoal 

te bieden heeft. Kom mee spelen op de rimboe van 14:00 tot 17:00 en je hebt al een streepje voor op 

kamp! 

Zaterdag 8 juni staat er een sappige, zoete verrassing op jullie te wachten op de rimboe. Opgelet, t’is 

wel met risicovol spelen 😉 Benieuwd? Kom dan naar de rimboe van 14:00 tot 17:00! Omdat het 

examens zijn is het toegestaan om later te komen of vroeger te vertrekken.  

Zaterdagavond 15 juni halen we jullie een avondje weg bij de boeken om van 19:30 tot 22:00 even 

alle energie los te laten met actieve scouteske spelletjes! Zo kunnen jullie zondag met een fris koppie 

weer gezellig verder studeren!  

Zondag 23 juni zijn voor vele van jullie de examens voorbij, joepie! We geven er nog een allerlaatste 

lap op van 14:00 tot 17:00 op de rimboe voor een coole afscheidsvergadering. Daarna is het bye bye 

zwaai zwaai tot op kamp! 

Het kampboekje komt zo snel mogelijk jullie richting uit. Wij hebben er alvast enooorm veel zin in!  

Lieve groetjes, 

De jinleiding 

 



Belangrijke data

12 mei:
Opendeurdag, allemaal welkom op de Rimboe vanaf 
12u!

Info Leiding
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 

mailto:toon@bosvogels.be
mailto:groepsleiding@bosvogels.be
mailto:merijn@bosvogels.be
mailto:wouter@bosvogels.be
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