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Voorwoord 

 

 

Beste ouders en leden,  

September is de maand voor nieuwe dingen, een nieuw schooljaar, nieuwe 

vrienden, nieuwe leerkrachten maar ook niet te vergeten een nieuw 

scoutsjaar. Met een nieuwe frisse leidingsploeg beginnen we dit jaar sterk! We 

hebben ons de afgelopen maand dan ook voorbereid om dit jaar met een 

serieuze knal te beginnen! Wij kunnen ook al verklappen dat jullie leiding een 

geweldig jaar voor de boeg heeft.  

Dit jaar is er nog iets anders nieuw, dat zijn WIJ. Als nieuwe groepsleiding 

hebben we nog veel te leren maar we zijn helemaal klaargestoomd door de 

vorige groepsleiding. Maar genoeg over ons. Zijn jullie er wel klaar voor?? 

Wij zijn blij jullie na anderhalve maand welverdiende rust terug te mogen 

verwelkomen op onze welgeliefde Rimboe.  

 

Een stevige linker, 

Marieke, Seppe, Wannes en Sophie 

Groepsleidingsploeg Scouts Bosvogels 

   



 

Tijd voor de overgang 
 

Beste Bosvogels en sympathisanten, 

Op zaterdag 14 september gaat het gloednieuwe scoutsjaar van start. Op onze Overgang neemt elke tak 
afscheid van onze leiding en krijgen we verse in de plaats.. Deze super gemotiveerde leidingsploeg gaat er 
weer alles aan doen om van het scoutsjaar 2019-2020 een uitzonderlijk jaar te maken met onvergetelijke 
herinneringen. Alle leden zijn welkom vanaf 13u op onze geliefde Rimboe. De ouders kunnen tot ongeveer 
13u30 blijven om het toneeltje en dansje te bewonderen. Om 16u30 mogen de ouders van de leden van de 
jongste takken (Kapoenen, Kawellen) terug naar de Rimboe komen om hun lid terug te komen halen. Hou er 
rekening mee dat 3e jaars Welpen en Kabouters in die tussentijd Jongverkenner of Jonggids zijn geworden. 
De oudere takken (Jonggivers, Givers) mogen om 17u naar huis aan de Jins vragen we om nog even te blijven 
tot alles is afgebroken we verwachten niet dat dit veel later gaat zijn dan 18u30. Wij kijken enorm uit 
naar de start van het nieuwe jaar. Nieuwe leden moeten nog één weekje wachten om onze super coole groep 
te vergroten. Op zondag 22 september is het speciaal voor hen Instapdag. Ook alle ouders krijgen dan de 
gelegenheid om vanaf 16u30 de nieuwe leiding van hun zoon/dochter te leren kennen en de inschrijving af te 
ronden. 

 

Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen vragen we om met de fiets te komen. Leden die toch met de 
auto zouden komen worden best afgezet aan ‘de grote boom’. Dit is het kruispunt van de Zuiderbaan en het 
Kremersgat. We vragen om niet met de wagen tot aan de lokalen te rijden. De leden worden ook terug aan 
‘de grote boom’ afgehaald. 

 

Een stevige linker, 

 

 

De leidingsploeg van de 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! 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 
groepsleiding@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 
 

 

 

 

 

  

 

Altijd al zin gehad in scouting of geen idee wat het inhoudt? Kom 
zondag 22 september naar scoutsterrein “De Rimboe” in Grobbendonk 
voor een onvergetelijke ervaring! En wie weet houd je er een nieuwe 

hobby aan over! Wij kijken er alvast naar uit! 

ℤ𝕠𝕟𝕕𝕒𝕘 𝟚𝟚 𝕤𝕖𝕡𝕥𝕖𝕞𝕓𝕖𝕣 

Ben je tussen 6 en 18 jaar oud?  

Kom dan om 14u naar De Rimboe in kleren die vuil mogen worden! Om 17u mag je 

weer naar huis (16u30 voor de kleinsten: 6 tot 10 jaar).  

Ouders zijn ook welkom voor een babbeltje met de leiding en antwoorden op al hun 

vragen!  

Ook ouders van bestaande leden nodigen we uit om kennis te komen maken met de 

nieuwe leiding van hun kinderen! 

 



 

Bosvogel tradecenter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar is er de facebookgroep om tweedehands uniformen en dergelijke te kopen en 
verkopen! 

Te bereiken via deze prachtige link: 

https://www.facebook.com/groups/466565607175471/ 



 

Liefste kapoentjes, 

Het is weer zover, het nieuwe scoutsjaar is aangebroken. Dit wil weer zeggen dat er nieuwe 
leiding staat te popelen om jullie allemaal te ontmoeten. We hopen jullie dan ook op de 
rimboe te zien verschijnen op al deze leuke vergaderingen die wij voor jullie al hebben 
gepland: 

 
Een algemene regel voor het afzetten en ophalen van kapoenen: Wij spreken bij het 
begin van elke vergadering af aan de grote boom vooraan aan de inrit van de rimboe. 
Hier zal leiding alle kleine deugnieten opwachten en na afloop weer afzetten. Wie 
langs de kant van Grobbendonk centrum komt, mag ook door het korte bospaadje 
rechtstreeks naar de lokalen komen. Ook hier zal steeds leiding staan. 

 

Zaterdag 14 september is het de jaarlijkse overgang. Om 13:00u worden jullie op de rimboe 
verwacht om jullie oude leiding uit te zwaaien. Om 16:30u kunnen jullie weer naar huis om 
aan de mama en papa te vertellen over de start van dit super cool scoutsjaar! 

 

Zondag 22 september is het instapdag. Jullie mogen al jullie klasgenootjes, neefjes en 
nichtjes, buurjongens en buurmeisjes,... meenemen om mee te starten bij de scouts! De 
vergadering gaat door van 14:00u tot 16:30u op de rimboe. Na afloop van de vergadering 
zijn alle mama’s en papa’s welkom om de kapoen in te schrijven, kennis te maken met de 
leiding en vragen te stellen. We vragen hiervoor €40 inschrijvingsgeld (liefst meteen cash te 
betalen). Meer informatie hierover vinden jullie vooraan in het boekje! 

 

Zondag 29 september zetten we het scoutsjaar in met een typische ravotvergadering om de 
nieuwe kapoenen een echte scouteske ervaring te laten beleven. We verwachten jullie 
aanwezigheid van 14:00u tot 16:30 op de gouwe ouwe rimboe. 

 
Op zaterdag 5 oktober   is het avondvergadering op de rimboe van 9:00u tot 21:00u. Dit is op 
ZATERDAG doordat wij volop bezig zijn met het opbouwen van RimboeRock en BosBeats. 

 
Ook het weekend van 11 + 12 + 13 oktober zullen jullie de leiding moeten missen omdat het 
Rimboerock en Bosbeats is (jammer ☹). De papa en mama zijn uiteraard welkom om de 
scouts te komen steunen op dit super leuke weekend!! 

 
Zondag 20 oktober is de leiding weer helemaal paraat om de rimboe samen met 
jullie onveilig te maken. Bovendien krijgen we bezoek van een echte piratenbende!! 
We verwachten jullie van 14:00u tot 16:30u op de rimboe. Kom verkleed als een 
stoere piraat! Arrrgh, ship ahoi! 

 
Het weekend van 25 + 26 + 27 oktober is het jammer genoeg geen vergadering, omdat de 
leiding dan zelf op weekend is om het hele scoutsjaar netjes te plannen! 

 
Op zondag 3 november gaan we lekker griezelen op de rimboe van 14:00u tot 
16:30u. Durf jij te komen kijken? Psst, trek het aller engste kostuum aan dat in je 
kleerkast hangt! 



 

Zondag 10 novemberhalen we de beste soldaat in onszelf naar boven voor een 
kei coole legervergadering. We verwachten jullie allemaal van 14:00u tot 16:30u 
op de rimboe! 
 
Zondag 17 november doen we vergadering van 14:00u tot 16:30u op de 
Tijdens onze vergadering staat 1 ding centraal: het is lekker, het groeit 
aan een plant en het ploft wanneer het warm wordt.. Rarara wat is het? 
 

Zondag 24 november nemen jullie het op tegen elkaar, woeeh spannend, van 14:00 
op de rimboe. Zie dat jullie in vorm zijn! 
 
Zaterdag 30 november    (afspraak om 14:00u op de rimboe) tot zondag 1 
d                  (einde 12:00u), gaan we op ons.       allereerste scoutsweek.  ! 
Hierover sturen we jullie nog een aparte brief met meer informatie. 
Noteer alvast de datum in jullie agenda! 
 
Zo, er staan weer superduperzotte eerste maanden op’t programma! Tot snel, 
 
Jullie nieuwe leiding 😊 

Rikki, Twinkel, Tita, Toto, Zazou 

 

  



 

Hopelijk zijn jullie al uitgerust van een superleuk kamp en zijn jullie klaar om terug naar 
de scouts te komen. Jullie nieuwe leiding heeft er alvast superveel zin in!  

 

Het nieuwe scoutsjaar is in zicht! Zaterdag 14/09 om 13u zijn jullie allemaal welkom op de rimboe 
voor den overgang. Zorg zeker dat je er bent, zodat je jullie nieuwe leiding als eerste leert kennen. 
Om 16u30 mogen jullie terug naar huis. 

Op zondag 22/09 van 14u tot 16u30 is het instapdag, breng al jullie vriendjes mee om een dagje 
mee te ravotten op de scouts! Na de vergadering mogen de ouders langskomen voor de 
inschrijvingen en een drankje. 

Zondag 29/09 van 14u tot 16u30 spelen we een groot bosspel! Zeker komen want 
misschien wordt jij wel de grote winnaar! 

Vrijdag 4/10 van 19u tot 21u is onze eerste avondvergadering. Vergeet zeker jullie 
zaklamp niet, want we spelen een spannend sluipspel… 

Het weekend van 12 en 13 oktober is het helaas geen scouts ☹Jullie mogen wel samen met de 
mama’s en de papa’s komen dansen op Bosbeats en/of Rimboerock. 

Zaterdag 19/10 van 19u tot 21u gaan we lekker griezelen op de scouts. Halloween 
komt dichterbij, dus kom allemaal verkleed! 

Het weekend van 25-27 oktober zullen jullie ons een weekendje moeten missen 
want  jullie leiding is dan op planningsweekend, geen scouts dit weekend! 

 

Verzamel al jullie moed want Zondag 3/11 van 14u tot 16u30 is het 
riddervergadering! Haal al jullie helmen en zwaarden uit de kast en kom naar de 
rimboe als knappe ridders! Misschien lopen jullie wel een beeldschone prinses tegen het lijf… 😉 

 

Zondag 10/11 van 14u tot 16u30 is het weer op de rimboe te doen! We gaan iets lekker maken dus 
kom zeker eens proeven! 

 

 

 

 

  



 

Vrijdag 15/11 t.e.m zondag 17/11 gaan we op weekend, jeeeuj! Meer info hierover volgt nog, maar 
we kunnen al wel verklappen dat het thema ‘ Het Wilde Westen’ is. Dan kunnen jullie al beslissen of 
je als cowboy of indiaan verkleed komt. 

 

 

 

 

 

Zondag 24/11 van 14u tot 16u30 is het bomma en bompavergadering! Haal jullie leesbrilletjes al 
maar boven en haast jullie naar de rimboe voor een namiddag vol oude spelletjes. 

Op zondag 1/12 gaan we weer een namiddagje spelletjes spelen, maar deze keer geven we een 
bijzondere twist aan.. Allemaal welkom op de rimboe van 14u tot 16u30. 

Dat was het alweer voor den eerste bosvogel! 

Stevige linker, 

Jullie nieuwe leiding 

  



 

Hallo liefste kabouters! 

Zijn jullie net zo nieuwsgierig naar het nieuwe jaar als ons?! Hier zijn we met de eerste brief 
van het jaar, wij hebben er in ieder geval heel veel zin in! 

Kom op 14 september jullie allerleukste splinternieuwe leiding ontdekken! Om 13u zijn jullie 
welkom op de Rimboe voor de jaarlijkse overgang, en om 16u30 mogen jullie terug naar huis. 
Meer info vinden jullie vooraan in dit boekje. 

Heb je een vriendinnetje dat graag wil weten wat scouting is? Neem haar dan zeker een 
keertje mee naar de Rimboe, op zondag 22 september is het instapdag van 14u tot 16u30. 
Zo kan ze eindelijk ontdekken wat ze al die tijd al gemist heeft! Ouders zijn na de vergadering 
altijd welkom om hun dochter in te schrijven of om vragen te stellen i.v.m. komend scoutsjaar. 
Alle info vind je vooraan in dit boekje.  

 

Hand in hand, oog in oog, ALLE KLEUREN VAN DE REGENBOOG!! Kom 
verkleed in jouw lievelingskleur en speel met ons mee op onze 
kleurrijke Rimboe! Op zondag 29 september van 14u tot 16u30.   

 

Op zaterdag 5 oktober van 19u tot 21u hebben we een kleine verrassing voor jullie in petto.  

Eén tip kunnen we jullie al geven. Smeer die dansbenen alvast maar in! �💃 

 

Het weekend van 12-13 oktober is het helaas geen vergadering. (oooooh) 😢 Jullie leiding is 
dan druk in de weer met Bosbeats en Rimboe Rock. Jullie mama en papa zijn zeker en vast 
welkom om eens langs te komen en iets te drinken. 

Op zaterdag 19 oktober gaan we ons nog eens uitleven als nooit tevoren op onze geliefde 
Rimboe. We ravotten die dag van 14u tot 16u30! 

Het weekend van 26-27 oktober gaan jullie weer jullie lieve leiding moeten missen 😔 Er is 
dan geen vergadering. Jullie leiding is dan op planningsweekend om voor jullie de rest van 
het jaar zo plezant mogelijk te maken. Whoop whoop!  

 

Op zondag 3 november gaan we griezelen op de Rimboe. Kom 
maar af, als je durft! Van 14u tot 16u30. Boeeeee 👻 

 

Het weekend van 8 tot en met 10 november gaan we 
op…..*tromgeroffel*..... WEEKEND! 

Alle info volgt later nog in een aparte brief. Hou van 
vrijdagavond tot zondagmiddag al maar vrij, voor de tofste 
dagen van het jaar - buiten het kamp gerekend dan 😉! 

 



 

 

 

Op zaterdag 16 november halen we dé masterchefs in ons naar boven en 
worden onze scoutslokalen omgetoverd tot één groot bakparadijs! Trek je 
kleurrijke schort (hint hint) maar aan, want we bakken van 14u tot 16u30! 

 

 
 

NESTEN!!! Verzin alvast maar een goede kreet want zaterdag 30 november worden jullie 
allemaal verwacht om beste van jullie zelf te geven als *dum, dum, duuummm* WELPEN 
(eiiii). Zoals gewoonlijk van 14u tot 16u30 op de Rimboe.  

 

 

Groetjes 

 

Jullie super awesome nieuwe leiding xxx 

 

 

  



 

 

 

Dag dag dag lieve jongvekkies! Het nieuwe scoutsjaar begint en wij, als jullie nieuwe 
supercoole leiding, zien dit helemaal zitten!! Jullie toch ook? Kom dan naar de overgang 
zaterdag 14 september om 13u en kom te weten wie deze brief geschreven heeft. ( Wie 
weet valt er wel iets te vieren). Om 17u is het hier gedaan dus dan mogen de mama’s en 
de papa’s jullie komen halen. 

 

Zondag 22 september van 14u tot 16:30u mogen jullie al jullie vriendjes meenemen want het is 
INSTAPDAG! We gaan allemaal zotte spelletjes spelen dus vergeet zeker je vuile kleren niet 
aan te doen! Vanaf 16:30u houden we nog een inschrijvingsmoment tot 17u als er ouders 
met vragen zitten mogen jullie deze natuurlijk ook stellen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 
€40. 

 

Neem allemaal jullie fiets mee en vergeet zeker jullie trappersbenen niet mee te nemen, we 
zien julllie zondag 29 september van 14u tot 17u.  

 

WHOOPWHOOP PARTY TIME!! Vrijdag 4 oktober gaan we een heus feestje bouwen op de 
rimboe verkleed jullie maar als echte casanova’s! Het feestje begint om 19u en is jammer 
genoeg weer gedaan om 21u. Jullie mogen allemaal een snackje of drankje meenemen om 
te delen. Wij voorzien ook zeker genoeg ;) 

 

Het weekend van 12 en 13 oktober is het jammer genoeg geen scouts (snik). Het is namelijk 
BOSBEATS en RIMBOEROCK! Het betekent natuurlijk niet dat jullie niet naar de rimboe mogen 
komen om te genieten van een verfrissend drankje en goede muziek. 

 

Zaterdag 20 oktober mogen jullie allemaal jullie slaapzakken 
meenemen naar de Rimboe want het is FILMAVOND!! Van 19u 
gaat cinema Rimboe open, jullie mogen terug opgehaald worden 
om 21:30.  

 

Snik, snik, weer geen vergadering :( Jullie leiding is heel druk bezig met vanalles te regelen op 
planningsweekend van 26 tot 27 oktober. Maar niet getreurd volgende week zijn we er weer! 

 

Zijn jullie er klaar voor? En jullie papa’s ook? Ja, ja jullie lezen het goed, jullie papa’s want vandaag is 
het papa vergadering!! Op zondag 3 november verwelkomen we jullie op de rimboe van 14u tot 
17u. We gaan op echte zoektocht wie het beste vader/zoon team is! 

Jongverkenners 



 

 

 

Zondag 10 november gaan we samen lunchen! Neem allemaal iets 
van beleg mee dan zorgen wij voor al de rest. We beginnen met 
smullen om 12u en jullie mogen naar huis rollen om 14u. 

 

 

 

Nagellak, juwelen, hakken, kleedjes,... Wat zegt de leiding nu? Zitten we niet in de 
verkeerde groep? Nee hoor, wij zijn helemaal juist want het is meisjesvergadering! 
Zondag 17 november mogen jullie verkleed naar de Rimboe komen als jullie  beste 
vrouwelijk zelf, dan zullen wij kiezen wie het beste meisje is! De beautyshow begint 
om 14u en eindigt om 17u. 

 

Zondag 24 november gaan we jullie mikskills eens testen van 14u tot 17u. Het heeft iets te maken 
met deeg en klakkenbuizen maar meer kunnen we niet verklappen ;) 

 

Het laatste weekend van de brief sluiten we het beste af met…? EEN 
WEEKEND! We gaan de rimboe onveilig maken van 29 tot 30 november. 
Nog meer info hierover volgt nog via mail! 

 

 

 

Dikke zoenen xoxo 

Jullie nieuwe favoriete leiding! 

 

 

  



 

Helloooow jonggidsen!!! 

Het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur, dat wil zeggen 

een nieuwe brief met te gekke vergaderingen voor de 

komende maanden. 

 

De eerste vergadering is natuurlijk de overgang, deze vindt 

plaats op zaterdag 14 september van 13u tot 17u. Zijn jullie klaar om vaarwel 

te zeggen tegen jullie super toffe derdejaars :’( en jullie nieuwe eerstejaars 

een warm welkom te geven? Tot dan! :D  

 

Zondag 22 september is het instapdag. Neem allemaal jullie vriendjes mee 

om te laten zien hoe cool de scouts wel niet is! De vergadering gaat door van 

14u tot 17u. 

Hierna volgt ook een infoavond voor de ouders. Hier wordt een beetje uitleg 

gegeven over het kamp, de leiding en het algemeen verloop van het jaar. 

Dan is het ook de moment om in te schrijven. (40€ inschrijvingsgeld 

meebrengen) 

 

Een schort, deeg, spatel, en veel suiker! Wat hebben deze dingen gemeen, 

kom het te weten zaterdag 28 september van 14u tot 17u. 

 

 

Zaterdag 5 oktober doen we een avond vergadering van 

19u-21u, we gaan op avondwandeling! Trek je 

wandelschoenen al maar aan! 

 



 

Het weekend van 12-13 oktober is het Bosbeats en Rimboerock en dus 

weeral geen vergadering, jullie zijn altijd welkom om eens een kijkje te 

nemen op Rimboerock!  

 

 

Op zaterdag 19 oktober verwachten we jullie om 14u op de rimboe voor een 

rasechte scoutsvergadering dus trek jullie stoutste schoenen al maar aan. 

Jullie mogen weer naar huis om 17u. 

 

Het weekend van 26-27 oktober is het geen vergadering, de leiding gaat dan 

het jaar plannen zodat alles vlotjes verloopt!  

 

BooOoOoooO Het spookt op de rimboe! :O Willen 

jullie zaterdag 2 november ons helpen om de rimboe 

weer veilig te maken? Neem jullie ghostbuster uniform 

mee om 14u, hopelijk zijn alle monsters verdwenen 

om 17u! 

 

Het weekend van 8 tot 10 november gaan we op weekeeeeend!! Schrijf dit 

zeker in jullie agenda zodat jullie dit zeker niet vergeten! Verdere info volgt 

nog via mail. 

 

Het is tijd voor een drop… drop… dropping!!! Trek stevige wandelschoenen 

aan want zaterdag 16 november vinden jullie hopelijk van 18u tot 21u de weg 

terug naar de rimboe! 



 

 

Na weken en weken wachten en wenen 

omdat het geen scouts is, zullen we 

jullie op zaterdag 23 november weer 

blij maken met een vergadering van 14u 

tot 17u. Begin maar al te oefenen voor 

jouw talent, want we zullen eens zien wie het in zich heeft om jonggidsen got 

talent te winnen! 

 

 

 

We sluiten deze brief nog af met een goei dansfeestje 

op zaterdag 30 november! Trek jullie beste 90’s/ 

gabber outfit aan en zorg dat die benen niet moe 

worden tussen 14u en 17u op de rimboe 

 

. 

 

 

 

XOXO  

jullie leiding! (rarara, dat zouden jullie wel willen 

weten hé!! :D ) 

 

 

 



 

Hey gasteenn! Hier zijn we dan met den eerste bosvogel van het jaar. Wij zijn alvast super 
siked!!  
 

14 september: kom ontdekken wie uw toffe, lieve, grappige, knappe leiding is op de 
overgang. Jullie zijn welkom om 1u, en mogen naar huis als alles is afgebroken!  
 
22 september: kom vandaag met de fiets naar de rimboe! Zoals gewoonlijk van 14u- 17u. 
 
29 september worden jullie allemaal met de fiets op de rimboe verwacht van 11 tot 17 uur. 
We gaan de RR toren bouwen, dus probeer allemaal aanwezig te zijn. Vele handen maken 
weinig werk.  
 

5 okt: bruuurs, jullie worden in grote aantallen verwacht van 10u-17u 
op de rimboe! Het is weer tijd voor de leukste vergadering van het 
jaar: Rimboerock en Bosbeats opbouwen! Jeeeeejj!!! Alle 
hardwerkende kindjes krijgen middageten op de rimboe ;)  
 
 
 

11 en 12 okt: dit weekend is het geen scouts, want vrijdag is het bosbeats, en zaterdag is 
het rimboerock. Kom zeker een kijkje nemen!  
 
19 oktober gaan we iets bouwen, wat dat het gaat zijn gaan we zeker 
nog niet verklappen kom naar de rimboe van 10u tot 17u.  
 
 
 
25-27 oktober: dit weekend is het geen scouts want jullie leiding is de 
rest van het jaar een het inplannen! We missen jullie nu al, of niet 😊 
 
1-3 november:  hou deze data vrij want we gaan op weekend! Meer info volgt!  
 
10 november: wie van jullie kan het snelste lopen? Wie van jullie is de beste speurneus? 
Wie van jullie heeft het beste fotografisch geheugen? We komen er achter van 14u - 17u!  
 
16 november spreken we af op de rimboe van 2 tot 5! Be there or be nen loser.  
 
23 november doen we een old-school, ultra-gezellige avondvergadering op de rimboe. 
Welkom van 20u- 22u xoxox 
 
30 december: jow jow, kom verkleed als hip hop held naar de rimboe! Wie van jullie is de 
grootste bad boy? Van 14u- 17u.  
 

Groetjes, lekjes, knuffels, vuistjes, high fives 

De    

 



 

Gegroet liefste gidsen, hier zijn we met de eerste brief!! 

 
Zaterdag 14 september 13u – 17u: Kom ontdekken met wie jullie voor de rest van het jaar 
als leiding zitten opgescheept. Het is namelijk overgang waarbij de 3de jaar gidsen jinnies 
worden en we verwelkomen een nieuwe garde gidsen! Wij kijken er alvast erg naar uit! 

 
Zondag 22 september 14u – 17u: Instapdag: Neem al jullie vriendinnetjes mee die de scouts 
eens een kans willen geven en de ouders zijn ook welkom vanaf 16u30 om de nieuwe leiding 
even te leren kennen. 

 
Zondag 29 september 14u – 17u: Kom allemaal met uw beste stalen ros naar de rimboeee! 
We gaan op avontuur! 

 
4,5,6 oktober: De leiding is druk bezig met het opbouwen van de twee beste foafen 
van de kempenI Helaas is het dus geen vergadering voor onze favoriete dames… 

 
Zondag 13 oktober 10u – 17u: Na een weekend rust zijn jullie helemaal paraat om de leiding te 
helpen bij de afbraak van het coolste fuifke van 2019, we verwachten jullie fris en monter op de 
rimboe omstreeks 10u in de ochtend. 

 
Zaterdag 19 oktober 14u – 17u: Tis met eten! 

 
25,26,27 oktober: De leiding gaat op Planningsweekend dus is 
het spijtig genoeg geen vergadering, we maken dat meer dan goe 
volgend weekend! 

 
1,2,3 november: Joepieee, we gaan op weekend! Meer info volgt 
in een aparte brief, maar houd dit weekend al zeker vrij! 

 
Zaterdag 9 november 14u – 17u: Is het een vogel? Is het een 
vliegtuig? Nee dat is heeeet niet. Het is My little pony 
vergadering, let’s gooo! 

 
Zondag 17 november 14u – 17u: Gaan we langs bij de drie biggetjes 
voor een fijne namiddag gezelschapsspellen. VARKENTJES, VARKENTJES, VARKENTJEEEEES! 

 
Zondag 24 november 14u – 17u: Vorig jaar waren er op 
deze dag maar liefst 9 mensen die 17621€ wonnen met 
de lotto. De gelukkige nummers waren toen: 24, 26, 34, 
42, 43, 45, 32. Worden dit onze gelukkige nummers? 
Allee soit da maakt niet uit. We zien jullie van 14u – 
17u. 

 
Zaterdag 30 november 19u30 – 21u30: Huh wat, dat is 
hier met halve uren ofwat??? Affirmatief (‘met een zeer 
vrouwelijke stem’) 

 
Een stevige linker, 

 
Van jullie nieuwe leiding 



 

Dag liefste Jinniees,  
 
Hier zijn we met onze allereerste brief.  
 
Op Zaterdag 14 september is het eindelijk overgang. Jullie worden verwacht van 13u en worden om 
17u weer losgelaten.   
 
Het weekend erop gaan we het jaar plannen we verzamelen Zaterdag 21 september om 20u op de 
Rimboe. Zondag 22 september is er gepland om 19u gedaan te hebben maar dit kan lichtjes 
uitlopen. Meer info in detail zullen jullie nog op facebook zien 
verschijnen.  
 
Op Zondag 29 september  moeten jullie allemaal met de fiets naar 
de rimboe komen, het wordt een heuse fietsvergadering van 14u 
tot 17u. 
 
Op Zondag 5 Oktober gaan we mee helpen alles op te bouwen 
voor Rimboe Rock & Bosbeats. Jullie worden verwacht om 10u en rond 17u zullen jullie taakjes erop 
zitten.  
 
Het weekend 11-12 oktober is het geen vergadering 
vanwege Rimboe Rock & Bosbeats.  
 
Op Zondag 20 oktober moeten jullie je dansbenen 
bovenhalen want doen we een heuse muziekvergadering, 
van 14u tot 17u op de Rimboe.  
 
26-27 oktober is het wederom geen vergadering want de 
leiding is op planningsweekend. 
 
Op Zondag 3 november doen we een hele gewone standaard super harde ravotvergadering dus doe 
je speelkleren aan en kom van 14u tot 17u naar de Rimboe.  
 
Op Zondag 10 november gaan we vanalles bouwen op een techniekenvergaderingen van 14 tot 17u 
op de Rimboe. 
 
 Op Zaterdag 17 november komen we allemaal als 
meisje meisje en doen we prinsessenvergadering! 
Ook weer van 14u tot 17u op de Rimboe.  
 
Het weekend van 23 en 24 november trekken we er 
met zen alle op uit voor een scoutsweekend. Meer 
info hier rond volgt nog! 
 
En als laatste voor deze brief Zondag 1 december : 
gewoon casual op de Rimboe van 14u tot 17u. 
 
Xoxo van jullie kersverse nieuwe leiding! 



 

Wist je dat…	
• We dit jaar met 37 leiding zijn?! 

• De jongverkenners supergoed kunnen masseren? 

• De verkenners wel wat afweten van lekker koken? 

• De gidsen heel sneaky eten van andere scoutsgroepen kunnen stelen? 

• Emma van de gidsen nog wat moet leren hoe haarkleuring goed te 
gebruiken ? 

• De kapoentjes hele lekkere koekjestaart kunnen maken? 

• De jongverkenners drie brave kippen mee op kamp hadden? 

• De Jules steeds zijn beste voetje voorzet op kamp? 

• De kapoentjes allemaal lagen te slapen op de bus na de daguitstap, 
maar nee ze waren niet moe hoor? 

• Kamiel van de welpen een echte acrobaat is? 

  



 

Belangrijke data 
 

11 oktober: 
Bosbeats 

12 OKTOBER:  
Rimboe Rock 

25 tot 27 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 
Seppe D’haemer 
0499/36.60.49 
seppe@bosvogels.be  

 

Wannes Struyfs 
0478/03.86.00 
wannes@bosvogels.be  

 

Marieke Van Vlaslaer 
0474/11.87.58 
marieke@bosvogels.be 

 

Sophie de Kind 
0472/28.18.37 
sophie@bosvogels.be 
 

 

Algemene mail: groepsleiding@bosvogels.be  

 


