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Voorwoord 

 

Beste ouders en leden,  

De tijd van warme chocomelk, sneeuw en lekker in de zetel zitten is 

gekomen. Maar dit is niet zo voor de scouts, wij blijven ravotten in 

weer en wind. Wij hebben weer een complete top-editie van 

Bosbeats en Rimboe Rock achter de rug! We willen daarom graag 

iedereen bedanken die zijn handen uit de mouwen heeft gestoken 

en ons een handje geholpen heeft. Uiteraard ook een bedankje aan 

iedereen die zich is komen vermaken op onze evenementen en 

hopelijk tot snel weer! Deze periode is voor de meeste leiding ook 

een periode voor examens daarom dat het zo fijn is om ons eens 

een aantal uurtjes lekker te vermaken met wat zotte spelletjes op 

de Rimboe. Wij wensen jullie alvast prettige feestdagen! 

Een stevige linker, 

Marieke, Seppe, Sophie en Wannes 

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! 
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!)  



 

 

 

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/



Hij k m , hij k m  

 
Ook dit jaar heeft de Sint weer een gaatje 
vrij gemaakt in zijn agenda om langs te 
komen op de Rimboe. 
 
Samen met zijn trouwe helpers en zijn 
groot boek komt hij kijken welke 
Bosvogels er dit jaar braaf zijn 
geweest... 
 
 

Kom jij de Sint mee verwelkomen? Breng dan jouw mooiste tekening of 
brief mee naar de scouts op 7 december. 

 

Kapoenen, Kabouters en Welpen mogen langskomen van 14u tot 16u30, 
de oudere takken van 14u tot 17u. 

Tot dan! 



 



Gegroet liefste kapoentjes! 
Hier zijn we weer met een knotsgekke brief boordevol onvergetelijke ravotnamiddagen!  
 
Zaterdag 7 december komt er een hele speciale persoon naar de Rimboe zodat we met z’n allen zijn verjaardag 
kunnen vieren! (Tip: het is niet Twinkel, want die is ook jarig!) Ben je benieuwd over wie het gaat, kom dan 
zeker een kijkje nemen van 14u tot 16u30 op de rimboe!! 

Trek zondag 15 december maar een warme trui, stevige schoenen en een lange broek aan want we gaan 
vandaag buiten hard ravotten in onze geliefde rimboebossen! Zou ons zelfgebouwd kamp er nog staan? Kom 
je zelf mee warm spelen van 14u tot 16u30, tot dan! 

Ho, ho, hoooo! Kom op zondag 22 december mee kerst vieren op de rimboe van 14u tot 16u30. We duiken 
in de voetsporen van de kerstman en zijn rendieren! Breng daarom een klein cadeautje mee ter waarde van 
2 euro!  

Zondag 29 december is het bijna nieuwjaar. Maar vadertje tijd is het jaar 2020 kwijt geraakt! Hij heeft de 
kapoenen gevraagd om te helpen met zijn zoektocht. Hij verwacht jullie hulp van 14u tot 16u30 op de rimboe! 
Kijken jullie thuis alvast eens in de kast of hij daar het jaar is kwijtgeraakt?!  

Zaterdag 4 januari is het kerstboomverbranding op de scouts. We nodigen dan ook alle ouders en kapoenen 
uit om hier gezellig iets te komen drinken bij het grote kampvuur. Meer informatie vind je vooraan in den 
Bosvogel. Pppsst: ik heb gehoord dat er hoog bezoek komt van een belangrijke man met een lange witte baard 
en hij arriveert in een slee met rendieren?! 

Zondag 12 januari gaan we op VERPLAATSING! Trek jullie sportkleren (-en schoenen!) alvast aan want we 
verwachten jullie allemaal van 14u tot 16u30 aan Sportcentrum De Dreef in Vorselaar.  Neem zeker een 
drinkbus mee voor de dorst! We verzamelen buiten aan de slagboom van het centrum. 

Zondag 19 januari hopen we op sneeuw! In ieder geval houden we een heus (sneeuw)ballengevecht! 
Kom mee ravotten op de (al dan niet witte) rimboe van 14u tot 16u30. Kleed je warm aan en vergeet 
zeker geen handschoenen.  

Zondag 26 januari kleurt ons bloed blauw en zijn we een dagje allemaal van adel. Kom verkleed als een echte 
prins/prinses, om te ravotten zoals koninklijk volk dat doet. Jullie worden verwacht van 14u tot 16u30 in het 
paleis op de rimboe.  

Zondag 2 februari doen we een stoere vergadering. We kruipen even allemaal in de huid van een ruige welp 
en spelen onstuimige spelletjes van 14u tot 16u30 op de rimboe. Doe zeker en vast slechte kleren aan want 
we maken ons gegarandeerd goed vuil!!  

Yieeehaa! Zondag 9 februari staat onze vergadering volledig in thema van cowboys 
en indianen. Wie is jouw favoriet? De cowboys of de indianen?! We vechten deze 
strijd verder uit in the wild west zandvlaktes op de rimboe, van 14u tot 16u30.  

Tijdens het weekend van 14-15-16 februari is jullie liefste leiding zelf op uitstap met de scouts. Dit weekend is 
het dus geen vergadering. Niet getreurd, volgende week staan we er opnieuw om jullie te entertainen! 

Zondag 23 februari is het bijna carnaval! We doen daarom een supercoolemegatoffeknotsgekke 
carnavalsvergadering!! Kom verkleed in een outfit naar keuze voor dit grote feest van 14u tot 16u30 op de 
rimboe. 

En dan zijn we alweer aangekomen het einde van deze tweede brief. Niet getreurd, het scoutsjaar is nog niet 
voorbij! We houden je op de hoogte in de volgende Bosvogel. Tot dan! 
Kusjes xxxxxxxx Twinkel, Rikki, Toto, Phao en Tita  



Dag liefste welpen 

Het is alweer tijd voor een nieuw boekje!  

Hij komt, hij komt… Op zaterdag 7 december verwelkomen we de Sint op de rimboe. Hopelijk zijn 
jullie allemaal braaf geweest! Meer informatie vinden jullie vooraan in de bosvogel! 

Op zondag 15 december vieren we feest. Jullie zijn vandaag allemaal 
uitgenodigd van 14u tot 16u30 op onze geliefde rimboe. Be there or be square! 

Nog meer feest op zondag 22 december! Haast jullie naar de rimboe en Neem 
allemaal een cadeautje mee van max €3. Zoals gewoonlijk zijn jullie welkom van 
14u tot 16u30. 

Zaterdag 28 december doen we nog eens een avondvergadering. 19u tot 21u.  

Het weekend van 4 en 5 januari is het geen vergadering ☹. Maar jullie zijn zaterdagavond wel 
allemaal van harte welkom op de kerstboomverbranding .  

Op 11 januari komen we verkleed als een echte macho. Van 14u tot 16u30 op de rimboe. 

Omdat de leiding volop in de examens zitten, gaan we op 19 januari  een brunch doen! Kom allemaal 
met een lege maag naar de rimboe om 9u. Breng allemaal iets mee voor te eten of te drinken 
(eerstejaars: iets lekkers, tweedejaars: drinken, derdejaars: beleg). Wij zorgen voor de rest 😉 en om 
11u mogen jullie weer naar huis. 

Zondag 26 januari gaan we schaatsen jippie 😊. We spreken af om 14u aan de schaatsbaan in 
Herentals. Jullie kunnen daar ook weer opgehaald worden om 16u30. Breng allemaal handschoenen, 
dikke sokken en €3 mee! Als jullie eigen schaatsen hebben mogen jullie die natuurlijk ook 
meenemen. 

Op 2 februari mogen jullie allemaal verkleed komen in jullie 
lievelingsdier om ons beestig te amuseren! Van 14u tot 16u30 

Zondag 9 februari: kom sportief gekleed en haast jullie naar de rimboe 
want vandaag wordt jullie conditie getest van 14u tot 16u30 

Het weekend van 15 en 16 februari is het geen vergadering, want jullie 
leiding is zelf op weekend. 

23 februari is alweer de laatste vergadering van dit boekje, maar niet getreurd vandaag wordt er 
weeral gefeest!  Geloof ons, dit wil je niet missen! Allen welkom van 14u tot 16u30! 

Wij kijken er alvast heel erg naar uit, hopelijk jullie ook! 

Kusjes xxx 

Baloe, Ikki, Hathi, Mysa, Mor en Marala 

 

 



 

Dag	allerliefste	Kabouters,	

Wat	 is	 de	 tijd	 al	 mega	 snel	 gegaan!	 We	 hebben	 al	 super	 toffe	 dingen	 gedaan	 zoals	 het	
Discoweekend	💃,	de	kleurenvergadering	🌈	of	die	keer	dat	we	overheerlijke	cupcakes	🧁 hadden	
gebakken.	 Nu	 is	 het	 tijd	 voor	 de	 tweede	 brief	 van	 het	 scoutsjaar,	 bomvol	 nóg	 meer	 leuke	
vergaderingen!	🤩	

	

🎁	Hij	komt,	Hij	komt,	...	Jaaa	je	hebt	het	goed	geraden!	De	Sint	is	een	dag	
langer	gebleven	om	nog	snel	langs	onze	Rimboe	te	passeren,	alvorens	Hij	
terug	op	de	boot	stapt	naar	Spanje.	Sinterklaas	en	zijn	Pieten	verwachten	
jullie	op	zaterdag	7	december	om	14u	tot	16u30.	

		

🍀	 Vrijdag	 13	 december	 is	 het	 een	 ongeluksdag.	 Of	 brengt	 deze	 dag	 eerder	 geluk?	 Kom	 het	
ontdekken	van	19u	tot	21u		op	de	Rimboe.	

			

🎄*Jinglebells,	 jinglebells,	 jingle	all	the	way!*	Jippie,	het	is	bijna	
Kerstmis!	 Daarom	 organiseren	wij	 een	 gezellig	 kerstfeestje	 op	
vrijdagavond	20	december.	Kom	om	19u	naar	de	Rimboe	met	
een	leuk	cadeautje	(van	max	3	euro).	Om	21u	mag	je	terug	naar	
huis	gaan.		

	

☕	Het	weekend	van	28	-	29	december	is	het	geen	vergadering	
:’(.	Iedereen	heeft	het	druk	met	de	feestdagen!	Je	mag	wel	altijd	
op	 31	 december	 langs	 ons	 chocomelkstandje	 passeren	 op	 het	
Astridplein.	In	ruil	voor	een	nieuwjaarsliedje	kan	je	smullen	van	
een	lekkere	chocomelk!	

	

🤸	Op	zaterdag	4	januari	gaan	we	nog	eens	goed	ravotten	op	de	rimboe!	Van	14u	tot	16u30.	

	

📽	Vrijdagavond	10	januari	mogen	jullie	jullie	mooiste	en	warmste	onesie/pyjama	aantrekken.		
We	kruipen	allemaal	gezellig	 in	de	zetels	om	een	 leuke	 film	te	kijken!	Van	19u	tot	21u	op	de	
Rimboe.	

	



 

⛹	Warm	je	al	maar	op	en	smeer	die	beentjes	goed	in	want	zaterdag	18	januari		gaan	we	sporten	
op	de	Rimboe!	Kom	in	je	sportiefste	outfit	van	14u	tot	16u30.	

	

🍞	 Zondag	 26	 januari	 hoeven	 jullie	 niet	 te	 ontbijten!	 We	
houden	dan	een	brunch	op	de	Rimboe	van	10u	tot	12u.	1ste	
jaars	mogen	 iets	 van	 beleg	meenemen.	 2de	 jaar	mogen	 een	
lekker	drankje	meenemen.	En	3de	jaars	voorzien	een	dessertje.	
Wij	voorzien	de	rest.			

	

🧚	Op	zaterdag	1	februari	wordt	de	Rimboe	omgetoverd	tot	
een	wondermooi	Sprookjesland.	Kom	verkleed	in	je	favoriete	
sprookjesfiguur	om	met	ons	magische	spelletjes	te	spelen!	Van	
14u	tot	16u30	op	onze	vertrouwde	Rimboe.	

		

💣	Op	zondag	9	februari	wordt	er	de	Slag	om	de	Rimboe	gestreden.	Kom	van	
14u	 tot	 16u30	 in	 complete	 camouflagekleding.	Wie	 oh	 wie,	 zal	 de	 Rimboe	
kunnen	veroveren	én	verdedigen?	

	

😢	Het	weekend	van	14	tot	16	februari	is	het	helaas	geen	vergadering	:’(.	Jullie	leiding	is	er	dan	
even	 tussenuit	 op	 leidingsweekend.	Wij	 gaan	dit	 zeker	 goed	maken	 in	het	weekend	dat	 volgt.	
Spanneeend!	

⛸	Op	zaterdag	22	februari	gaan	we	*tromgeroffel*	schaatsen!	We	spreken	
om	14u	af	voor	de	inkom	van	de	schaatsbaan	in	Herentals.		Belangrijk	is	dat	
je	handschoenen	meeneemt	en	3	euro.	Als	je	eigen	schaatsen	hebt	mag	je	
die	 natuurlijk	 ook	 meenemen.	 Om	 16u30	 mogen	 jullie	 weer	 opgehaald	
worden!	

	

	

Vele	groetjes	en	kusjes	

Jullie	allerliefste	leidingsploeg,	

Warrie,	Twikka,	Pina,	Kerri	&	Ando 



Jongverkenners 
 

HIJ KOMT HIJ KOMT, DIE LIEVE GOEDE SINT!!! Zaterdag 7 december is 
het  sintvergadering. Kom lekker smikkelen van 2 tot 5 op de rimboe. 
 
 
Zondag 15 december is het nog eens een echte ravotvergadering trek jullie 
vuile kleren al maar aan. Kom van 14u tot 17u naar de rimboe.  
 
Zondag 22 december verwachten we jullie van 14u tot 17u op de rimboe om 
jullie tactisch inzicht naar boven te halen.  

 
Voor vrijdag 27 december mogen jullie een cadeautje zoeken voor 
maximum €5. Zorg dat het cadeautje zowel leuk kan zijn voor meisjes 
als voor jongens. Kom naar de rimboe om 19u dan mogen jullie weer 
vertrekken om 21u.  
 

Zondag 5 januari van 14 tot 17u gaan we de 
atleten in jullie naar boven halen. Trek die 
sportschoenen maar aan!  
Vergeet zeker niet langs te komen op 4 januari naar de 
kerstboomverbranding! Kom jezelf verwarmen aan het vuur en pak ook 
ineens een lekkere warme chocomelk. 
 
 
Zondag 12  januari gaan we al onze goede voornemens even aan de 

kant schuiven! Het is  EPIC meal timeee! Weet je niet wat dit is? Kom dan naar de rimboe 
van 12 tot 14u. (één kleine tip: eet maar geen middageten :p) 
 
Zondag 19 januari is het nog eens tijd om jullie helemaal uit te leven op de rimboe van 14 
tot 17u. Dan gaan we zien wie het best kan mikken, rarara wat gaan we doen?? 
 
Het weekend 25 en 26 januari is het jammer genoeg geen vergadering. De leiding is dan 
hard aan het blokken voor de examens. Jullie mogen altijd een kaarsje branden voor ons :) 

 
 
 
 
Scouts op verplaatsing, jullie lezen het goed! Wie 
schaatsen heeft mag deze zondag 2 februari 
meenemen, vergeet jullie muts en handschoenen niet 
en neem €3 cash mee! We spreken af om 14u aan 
de schaatsbaan in Herentals. De ouders mogen 
jullie komen halen om 17u, probeer wat samen te 
rijden voor het milieu ;) 
 



Jongverkenners 
 

 
 
Zien jullie Cupido al rondfladderen? Want jullie favoriete dag van het jaar 
komt er weer aan  
en dit gaan we zeker vieren. Kom zaterdag 8 februari van 19 tot 21u om 
valentijn te vieren! 
 
Het weekend van 14-15-16 februari is de leiding zelf op weekend dus is het 
helaas pindakaas GEEN vergadering.  

 
Omdat jullie ons een week hebben moeten missen gaan we ons extra hard amuseren 
zondag 23 februari van 14 tot 17 u. Haast jullie naar de rimboe om jullie nog eens goed 
vuil te maken. 
 
 

Een stevige linker, 
Ine, Sophie, Zana, Stien 

 
 



 

 

HEEEEEEY GIRLS <3 
 

Hier zijn we terug met de nieuwe brief!!! 
 
Onze eerstvolgende vergadering vindt plaats op zaterdag 7 decembervan 14 tot 17u, de Sint komt op bezoek 
weliswaar! Mis dit niet ;) 
 
 
Vrijdag 13 december is het ongeluks vergadering ohno :o 
Kom van 19-21uontdekken wat dit wil zeggen! 
 
 

Op vrijdagavond 20 december houden we een gezellig 
Kerstfeestje van19-21uop onze geliefde rimboe! Neem allemaal 
een pakje mee van max 3 euro.  

 

 
Omdat jullie leiding in deze periode druk bezig is met studeren, 
houden we op zaterdag 28 decembereen brunch in de 
voormiddag van 10-12u. Neem allemaal iets van beleg mee, wij 
voorzien brood, pistolets en het drinken. Skip dus zeker het 
ontbijt thuis want we gaan smullen. 

 

 
Jullie zijn welkom om op dinsdag 31 decemberin de voormiddageens langs te komen bij het chocomelk-standje van 
de scouts op het Astridplein. (vrijblijvend) Als je een goed liedje zingt, krijg je een warme chocomelk van ons :) 
 

 
In het weekend van 4&5 januariis het jammer genoeg geen vergadering, maar kom zaterdagavondzeker eens 
langs op onze super gezellige kerstboomverbranding. De scouts voorziet vanalle hapjes en drankjes. 
 

 
Zijn jullie klaar om al jullie energie eruit te smijten? Kom dan Zaterdag 11 januari van 19 tot 21u naar de rimboe om 
eens goed te ravotten. 
 
 
 
 
Omdat we tegen het kamp helemaal klaargestoomd moeten zijn voor onze bedden/shelter/kookvuren te kunnen 
sjorren, houden we op zaterdag 18 januari van 14 tot 17u weer een techniekenvergadering. Dit is belangrijk, 
probeer hier zeker aanwezig te zijn! :)  
 
 
Zaterdag 25 januari is het tijd voor de felbegeerde cupcakes vergadering! Jullie 
patrouilles zullen het tegen elkaar opnemen in een wedstrijd waarbij alleen de best 
versierde/lekkerste cupcake kan winnen. Eet dus ook zeker niet teveel op voorhand! 
We zien jullie van 14-17uop de rimboe. 



 

 

Op zaterdag 1 februarigaan we schaatsen, joepie!!! Vergeet zeker je handschoenenniet en neem 3euromee. We 
spreken af om 14u aan de ingang van de schaatsbaan in Herentals. Om 17umogen jullie daar terug opgehaald  

worden. Carpoolen wordt aangemoedigd!  
 
 
 
 

Zaterdag 8 februariis het eindelijk tijd voor de 
langverwachte, beste vergadering van het jaar, namelijk 
de Valentijn special !!! We verwachten jullie van 19-21u 
op de rimboe, vergeet je beste look niet! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Het weekend van 14-16 februariis het helaas geen vergadering, de leiding gaat zelf op weekend! Jullie zullen ons 
dus een weekje moeten missen :( 
 

 
We eindigen deze brief met een speciale mama/papa vergadering op zaterdag 22 februari,wat wil dit zeggen? Jullie 
mogen je mama of papa eens een keer meenemen naar de rimboe zodat zij eens kunnen zien wat wij gewoonlijk 
allemaal uitsteken. Afspraak: 14u-17uop de rimboe!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUSJEEES 
 

Seb, Hanne, Annelies, Sien en Toon 



JOWJOW VERKENNEEEEERS  
 
OP ZATERDAG 7 DECEMBER ZAL SINTERKLAAS EEN BEZOEKJE BRENGEN AAN 
ONZE GELIEFDE RIMBOE. WIE BRAAF IS GEWEEST DIT JAAR, MAG VAN 14U-17U 
EEN CADEAUTJE VAN DEZE HEILIGE MAN IN ONTVANGST KOMEN NEMEN. 
 
 
VRIJDAG 13 DECEMBER MOGEN JULLIE KOMEN ONTSPANNEN VAN AL DAT 
ZWARE STUDEREN VAN 20U TOT 22U OP ONZE RIMBOE. 

 
OP VRIJDAG 20 DECEMBER GEEFT DE LEIDING EEN FEESTJE VOOR ALLE GIVERS 
EN JINS OM JULLIE TE BEDANKEN VOOR JULLIE HARDE WERK VOOR RIMBOE 
ROCK EN BOSBEATS. JULLIE ZIJN WELKOM VANAF 21U TOT 23U.  
 
 
OP ZONDAG 29 DECEMBER GAAN WE VAN 14U TOT 17U EEN KERSTFEESTJE 
HOUDEN!!!!! NEEM ALLEMAAL EEN INGEPAKT CADEAUTJE VAN MAXIMUM €3 MEE, 
WORDT LIT!!!!!!!!!!!! 
 
OP 31 DECEMBER ZAL DE LEIDING MET EEN TENT OP HET ASTRIDPLEIN STAAN. 
KOM VOOR ONS EEN MOOI (!!!!) NIEUWJAARSLIEDJE ZINGEN EN KRIJG EEN GRATIS 
WARME CHOCOMELK, JOEPIEDEPOEPIE! 
 
 
HET WEEKEND VAN 4 EN 5 JANUARI IS HET HELAAS GEEN VERGADERING (GROOT 
VERDRIET!!!). GELUKKIG IS HET  ZATERDAG 4 JANUARI VANAF 19U 
KERSTBOOMVERBRANDING OP DE RIMBOE. OM TER MEESTE SOEP DRINKEN???  
 
OP ZATERDAG 11 JANUARI ZIJN JULLIE WELKOM VAN 20 - 23 OP DE RIMBOE VOOR 
EEN KEI TOF VUUR-SPEL. FYAAAAAAAAAAAAAAH. 
 
 
OP ZATERDAG 18 JANUARI KOMT ER EEN OUDE BEKENDE MEE LEIDING GEVEN. 
WE SPELEN VAN 14-17 OP DE RIMBOE. JIPLAAAAAA 
 
OP ZATERDAG 25 JANUARI GAAN WE IETS SPECIAALS DOEN. KOM OM 20:00 (EN 
GENE MINUUT LATER!!!) NAAR DE RIMBOE MET DE FIETS, FLUOVEST EN 
OPGEWARMDE STEMBANDEN OLÉ OLÉ OLÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ! 
 
OP ZONDAG 2 FEBRUARI GAAN WE IETS TOF DOEN. 14 - 17 @ RIMBOE 
 
OP ZONDAG 9 FEBRUARI GAAN WE WEERAL IETS TOF DOEN. 14 - 17 @ RIMBOE. 
 
14-15-16 FEBRUARI ZIJN WIJ MET DE LEIDING OP BEIREWEEKEND, DUS JULLIE 
ZULLEN ONS HELAAS MOETEN MISSEN :((((( 
 
OP ZONDAG 23 FEBRUARI GAAN WE NOG IS IETS LIT BOUWEN! KOM VAN 14-17 
NAAR DE RIMBOE OM TE ONTDEKKEN WAT!! 
 
TOEDALOOOOOOOEEEEE 
XX JULLIE TOFSTE LEIDING: BIGGIE, KATJE, MARIJKE, SWARGIT 



 

 

Dag gidseeeen, hier is ons tweede briefke speciaal voor jullie! 
 
Zaterdag 7 december 14u – 17u: Hij kom, hij komt… 
 
Het is nog is tijd voor een avondvergadering op vrijdag 13 decembeeeer! Welgekomen op de rimboe 
vanaf 20u tot 22u.  
 
Vrijdag 20 december 21-23u leggen we jullie in de watten voor jullie harde werk tijdens de opruim 
van Bosbeats en Rimboerock. Dan is het rimboerockbedankfeeesjee jippieeee! Jiplaaaa 
 
De kerstman komt onze jongedames bezoeken op zondag 29 december 14u-17u, helaas is hij zijn 
pakjes vergeten, dus neem allemaal een cadeautje mee ter waarde van MAX 2 euro! Tot dan! 
 
Op 31 december kunnen jullie vanaf 9u langs gaan op het astridplein voor een gratis 
chocomelk. Zingt een lieke en gelukkig nieuwjaar! 
 
Het weekend van 3,4 en 5 januari is het geen vergadering (saaaad) maar je bent meer dan 
welkom voor een warme chocomelk op de kerstboomverbranding op zaterdag 4 januari. 
 
Op Zaterdag 11 januari van 14u tot 17u hebben we een leuke verrassing voor jullie in petto! Kom 
het ontdekken op onze favoriete zandbak in Grobbendonk. 
 
Zaterdag 18 januari gaan we (hopelijk) sneeuwmannen maken van 14u tot 17u! 
 
Zaterdag 25 januari van 10u-12u : Gaan we nog is goe eten he dames We doen ne winterbrunch, de 
eerste jaars nemen iets hartig mee, de tweede jaars nemen iets van drinken mee en de derde jaars 
nemen iets zoet mee. De leiding voorziet het leuke gezelschap 
 
Zaterdag 1 februari 14u-17u doen we nog is een oldschoool rimboeravot vergadering. Doet 
uw slechte kleren maar aan! 
 
Zondag 9 februari van 14u tot 17u : Wist je dat 9 februari de 40ste dag van het jaar in de 
gregoriaanse kalender is. Hierna volgen nog 325 dagen (326 dagen in een schrikkeljaar) tot het 
einde van het jaar. Overigens verloren ook 2700 werknemers hun job in 1982 toen de scheepwerf 
van Cockerill Yards in het Belgische Hoboken failliet ging. Ma soit we zijn weer aan het afdwalen, het 
is gewoon vergadering 
 
Het weekend van 14,15 en 16 februari is het helaas geen vergadering voor onze favo 
grietjes/gidsjes. De leiding gaat op beireweekend, we zien jullie graag allemaal volgende week! 
 
Zaterdag 22 februari van 14u-17u gaan we onze eenzame valentijn vergeten en het feit dat het vorig 
weekend geen vergadering was door samen chocolade te eten. Lekkeeeeer ; Geeeuuii! 
 
 
 
Een stevige linker, 
 
Bert, Laurent en Senne 



 

HALLO, 
LIEVE JINNERDS 
 
 
 
Zaterdag 7 december is het sintvergadering. Zie naar de sintbrief ergens in het boekje. 
Veel succes met de zoektocht. 
 
Zondag 15 december gaan we epic meal time doen van 2 tot 5. Zie da ge honger hebt en 
uw koksmuts meepakt.  
 

Vrijdag 20 december is het party time. Jullie harde werk op RR 
wordt beloond met een heus bedankfeestje. Be there van 21u-23u 
or be square. 
 
Zondag 29 dec is het houtdag van 10-17. We gaan een beetje 
voorbereidend werk doen voor de kerstboomverbranding. De 

studenten kunnen altijd is passeren als studie pauze. Doe zeker u bottines aan. 
 
Zaterdag 4 Januari is het kerstboomverbranding, jullie worden om 9 
uur stipt verwacht op de rimboe. We verwachten zoveel mogelijk 
aanwezigen, plan u studieplanning hier naar. Jullie mogen ‘s nachts 
naar huis als alles is opgeruimd. Dit zal rond 5 uur zijn, zeg dat op 
voorhand tegen u ouders dat ze dit weten! 
 
Vrijdag 10 Januari van 21:30 tot 23:30 doen we een 
avondvergadering we zorgen voor een ontspannende vergadering. 
 
Zaterdag 18 januari doen we een instapvergadering van 2 tot 5. Als jullie moeten studeren 
kan je altijd eens passeren om te pauzeren.  
 
Zaterdag 25 januari soeprise vergadering van 2 tot 5!  
 
Op zaterdag 1 februari doen we van 2 tot 5 Naessens vergadering, jiplaaaaa.  
 
Zondag 9 februari is het knutselvergaderinggggg <3. Kom iets knutselen 
voor je liefje of je grootste oogappel (de leiding bijvoorbeeld). Welkom van 2 
tot 5!! 
 
Het weekend van 15-16 februari is het beireweekend voor de leiding dus 
mogen jullie is een weekendje thuisblijven.  
 

Zaterdag 22 februari is het projectjesvergadering 
van 2 tot 5.  



Wist je dat…	
• Marie Laurens van de kabouters heel veel letterkoekjes in haar mond 

kan steken? 
• De verkenners heel veel pudding kunnen eten? 

• De jins een bangelijke heksentocht hebben georganiseerd dit jaar? 

• Senne van de jongverkenners goed hakken kan lopen? 

• De kabouters supermooi verkleed waren op discoweekend? 

• De jins echte prinsesjes kunnen zijn? 

• Stan en Yannis van de jongverkenners kunnen goed spek en eieren 
bakken 

• Sommige verkenners (en leiding) niet tegen enge films kunnen? 

• Stien van de kabouters heel goed de limbo kan dansen? 

• Stan, Robbe en Luca elke fiets kunnen maken,… in een kleedje? 

• Den Axl niet ver kan gooien met een balk? (maar blijkbaar wel verder 
dan zijn leiding, genaamd Big P) 

 

  



Belangrijke data 
 

chocomelkstandje 

31 december op het Astridplein 

kerstboomverbranding 

Zaterdagavond 4 januari 

beireweekend 

14 tot 16 februari (leidingsweekend è geen vergadering voor 
leden) 

Jinfected 

Zaterdag 29 februari 

 

Kampen 
Dit jaar gaan de kleine takken (kapoenen, welpen en kabouters) samen op kamp.  

Kapoenen    2 juli tot 6 juli 

Welpen    2 juli tot 8 juli 

Kabouters   2 juli tot 8 juli 

Jongverkenners  9 juli tot 18 juli 

Jonggidsen   30 juni tot 9 juli   

Verkenners   27 juli tot 5 augustus 

Gidsen    18 juli tot 27 juli 

Jins     Jullie leiding laat dit zo snel mogelijk weten! 

  



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

 

Kapoenen 
kapoenen@bosvogels.be 

Toto (Ruben),  Phao (Chloë),  Twinkel (Karen), Tita  (Elien), Rikki  (Wannes) 

Welpen 
welpen@bosvogels.be 

Hati (Job),  Ikki (Bette),  Balou (Pieter),  Marala (Nerissa), Mor (Lotte), Mysa (Vere) 

Kabouters 
kabouters@bosvogels.be 

Twikka  (Elien), Pina (Matilda), Warrie  (Pieter), Ando  (Simon), Kerrie (Lien) 

Jongverkenners 
jongverkenners@bosvogels.be 

Ine, Stien, Zana, Sophie 

Jonggidsen 
jonggidsen@bosvogels.be 

Hanne, Annelies, Sien, Sebastian, Toon 

Verkenners 
verkenners@bosvogels.be 

Marieke, Margit, Katrien, Pieter 

Gidsen 
gidsen@bosvogels.be 

Laurent, Bert, Senne 

Jins 
jins@bosvogels.be 

Nona, Seppe, Emily, Sander, Bram 

  



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  


