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voorwoord 
We zijn al over de helft van dit scoutsjaar maar dit betekent niet  dat 
we ons minder zullen amuseren! Daarom staat Den Bosvogel weer 
vol met allerlei leuke activiteiten. Om onze leiding eens goed in de 

watten te leggen en te laten bekomen van die drukke examenperiode 
gaan wij op leidingsweekend (ook gekend als beireweekend). Hier 

mag de leiding zelf nog eens een weekend lid zijn, we spelen 
spelletjes en gedragen ons ook eens als een kapoentje. Zoals jullie 
wel zullen zien heeft Den Bosvogel een upgrade gekregen, er zijn 2 

versies, een afdrukbare versie die wat inktvriendelijker is en een 
kleurrijkere versie die gemaakt is door Pieter van onze eigen 

leidingsgroep! Neem zeker eens een kijkje op onze site om beide 
versies te zien! 

 

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  
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  
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/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke info: 
Wanneer ? Zondag 22 maart van 10 tot 16 uur 
Waar ?   Konijnenberg Ter Duinen, Bouwel 
Meenemen ? 

scoutsuniform en verkleedoutfit 
Lunchpakket en drinken voor de hele dag, 

warme kleren die ook tegen de regen kunnen 
check zeker het weerbericht) 

Extra: Om de tropische planten op dit eiland te 
behouden raden we jullie aan zoveel mogelijk 
te carpoolen of met de fiets te komen 



OPENDEURDAG 
SCOUTS Bosvogels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zondag 10 mei 2020 vanaf 12 uur 
Scoutsterrein De Rimboe 
Kremersgat 2, 2280 Grobbendonk 

 

We verwelkomen jullie voor een lekkere spaghetti en frisse 
pintjes; met bakstapelen, een kabelbaan en nog veel meer! 

 

Ten voordele van het goede doel 
 



 

 
 

  

Kapoenen 



  

Hoi lieve kapoentjes, 

Hier zijn we weer met een nieuwe brief boordevol spannende avonturen bij de Bosvogels!  

We starten op Zondag 1 Maart met een knaller van formaat en gaan op een vetcoole 
uitstap naar … *tromgeroffel*… DE KLOEK! We verwachten jullie allemaal om 13u45 
aan de inkom van de speeltuin, zodat we zeker en vast tijd genoeg hebben! Om 16u30 
mogen jullie uitgespeeld weer naar huis. Neem zeker een zakcentje van €3 mee. 
Adres: Lierse Steenweg 92/A, 2280 Grobbendonk 

Zondag 8 maart krijgen we bezoek van toffe jins die alvast aan het oefenen zijn om leiding te worden. 
Samen met jullie huidig leiding spelen we een hele namiddag leuke spelletjes! We verwachten jullie 
van 2 tot half 5 op de rimboe!  

Dit weekend doen we een avondvergadering op vrijdag 13 maart van 19u00 tot 21u00. Wat we gaan 
doen houden we nog even geheim, kom jij eens piepen op de rimboe?  

Op zondag 22 maart is het naar jaarlijkse traditie grote Bosvogel Speldag! We spelen een hele dag 
samen met alle takken, leuk he?! Meer informatie vind je in een aparte brief vooraan in dit boekje. 

Begin alvast te trainen want op zondag 29 maart gaan we de Olympische kapoenenspelen houden van 
2 tot half 5 op de rimboe! Welke kapoenen zijn topatleten in honkbal, voetbal, sprint, dans,… ? De 
leiding is alvast heel benieuwd!  

Zondag 5 april krijgen we hoog bezoek van de paashaas. Kom van 2 tot half 5 op de rimboe luisteren 
naar welk groot nieuws hij ons te vertellen heeft! 

Dan is het weer tijd voor een specialleke! Op zaterdag 11 april is het leidingswissel. Dat wilt zeggen 
dat er een compleet nieuwe leidingsploeg jullie voor 1 dagje van 2 tot half 5 komen entertainen op de 
rimboe! Zijn jullie wel een beetje braaf en lief voor hen? ! 

Zondag 19 april zijn wij er weer met een superleuke ravotvergadering van 2 tot half 5 op de rimboe. 
Ben jij er ook weer bij?! 

Zondag 26 april nemen jullie het tegen de leiding op met een grote één tegen allen! Benieuwd wat dit 
is? Kom dan zeker eens piepen op de rimboe van 2 tot half 5. Wie is er het sterkst? De leiding of de 
kapoenen??? 

Dan zijn we alweer aan de laatste vergadering van deze brief. Op zondag 3 mei toveren we de rimboe 
om in een echte Jungle! Verkleed komen mag steeds. Misschien gaan we wel slingeren aan lianen, 
sluipen als een panter of op heuse ontdekkingstocht! We zien jullie van 2 tot half 5 op de rimboe! 

Tijdens het weekend van 10 mei is het geen vergadering maar dan mogen jullie wel 
plezier komen maken samen met mama en papa op onze opendeurdag! Tot dan! 

Tot op de vergaderingen! Groetjes,  

Jullie favoriete leiding! 

 

 

 



 

 
  

Welpen 



  

Heeeey welpen, 

Hier is al weer een nieuwe brief voor jullie  

Op zondag 1 maart gaan we een typisch scouts spel spelen, kom van 14u tot 16.30u ontdekken op de 
rimboe over welk spel het gaat. Tip: samen staan we sterk !.  

Zondag 8 maart zal er iets verandert zijn op de scouts, kom van 14u tot 16.30u 
een kijkje nemen op de rimboe om te weten wat er verandert is die dag.  

Op vrijdag 13 maart doen we nog eens een avondvergadering. Jullie mogen van 
19u tot 21u meekomen spelen op de rimboe, vergeet je zaklamp niet ! 

Zondag 22 maart is het speldag, een super leuke dag waarop we op 
verplaatsing spelen met heel de scouts. Meer info vind je in vooraan in het boekje.  

Op zondag 29 maart doen we alles omgekeerd op de scouts, kom van 14u tot 16.30u mee 
omgekeerd spelen op de rimboe.  

Op zondag 5 april gaan we eens kijken wie het beste spelletjes kan spelen, het 
wordt een grote wedstrijd. Kom van 14u tot 16.30u meespelen op de rimboe 
want meedoen is belangrijker als winnen !.  

Zaterdag 11 april zullen jullie het zonder ons moeten doen, niet getreurd want 
jullie krijgen voor een dag supertoffe andere leiding. Kom van 14u tot 16.30u 
ontdekken wie jullie nieuwe leiding is voor een keer.  

Het weekend van 17 tot en met 19 april gaan we nog eens op weekend. We 
gaan namelijk op kawellen weekend, een groot weekend samen met andere 
scouts. Meer info volgt later via mail. 

Op zondag 26 april gaan we onze buikjes nog is goed vullen, kom van 14u tot 
16.30u naar de rimboe en zorg dat je s ’middags niet teveel eet !  

Op zondag 3 mei gaan we nog eens op uitstap, we gaan minigolven !!! Kom 
allemaal om 14u met de fiets naar de rimboe en om 16.30u mogen jullie 
weer terug naar huis.  

Op zondag 10 mei is het geen vergadering want het is opendeurdag op de 
scouts. Kom zeker eens kijken samen met je vriendjes en je familie want er zal 
veel te beleven zijn  die dag op de rimboe.  

Dikke knuffels,  

Ikki, Mysa, Marala, Baloe, Hathi en Mor  

 

 

 

 

 



 

  

Kabouters 



  

Dag liefste kaboutertjes! 
 
Hier zijn we weer met een nieuwe brief vol supertoffe vergaderingen voor de volgende 
maanden! 
 
Zondag 1 maart van 14u tot 16u30 mogen jullie je mooiste bomma-outfit 
uit de kast halen. Neem ook allemaal een tof gezelschapsspel mee zodat we 
ons op deze zondagmiddag kunnen vermaken als echte omaatjes! 

 
Zondag 8 maart komen er special guests langs om leuke 
spelletjes te spelen met jullie. Benieuwd wat ze voor jullie in 
petto hebben? Kom maar af: van 14u tot 16u30 op de rimboe! 
 
 

Vrijdagavond 13 maart gaan we een spannende avondvergadering doen op de rimboe van 
19u tot 21u.  
 
Zondag 22 maart is het speldag. Meer info vooraan in het boekje! Zeker komen want het 
wordt weer onvergetelijk! 

 
 
Zondag 29 maart start de zomertijd!! Dit gaan we vieren met zomerse 
spelletjes op de rimboe! Van 14u tot 16u30.  
 
 

Zondag 5 april is het tijd om te knutselen! Van 14u tot 16u30 op de rimboe! 
 
Zaterdag 11 april komt andere leiding jullie vermaken. Spannend! Van 14u tot 16u30 op 
de rimboe. 
 
Het weekend van 17 tot 19 april is het kawellenweekend. Dat is een weekend waarin we 
met welpen en kabouters van verschillende scoutsen samenspelen! Superleuk! 
Meer info krijgen jullie nog toegestuurd via mail. 
 
Vrijdag 24 april gaan we een gezellige avondvergadering houden! Van 19u tot 
21u op de rimboe.  
 
Hou je zondag 3 mei klaar voor een groot bosspel! Van 14u tot 16u30 op de 
rimboe.  
 
Op zondag 10 mei is het opendeurdag! Het is dan geen vergadering, maar jullie zijn allemaal 
welkom op de rimboe voor een lekkere spaghetti of toffe spelletjes! Tot dan! 
 
Veel knuffels en kusjes,  
Twikka, Warrie, Pina, Ando & Kerri 



 

  

Jongverkenners 



  

Dag jongvekkies, hier zijn we weer met een brief boordevol toffe activiteiten! 
 

Zondag 1 maart mogen jullie allemaal jullie meest marginale outfit uit de 
kast halen want het is gabber vergadering! Kom op de rimboe ontdekken 
wat dit betekent van 14u tot 17u. 
 
Zondag 8 maart krijgen jullie leiding van een aantal mystery 
guests, joepie!!! Kom ontdekken wie dit zijn, place to be: 
rimboe, van 14u tot 17u.  
  
Het is nog eens tijd voor een chille avondvergadering, vrijdag 

13 maart van 19u tot 21u. 
 
Zondag 22 maart gaan we op verplaatsing, het is namelijk speldag! Voor meer info kijk naar 
de brief vooraan in het boekje. We verwachten dat iedereen zijn hemd draagt! 
 
Jullie mogen jullie beste sjortechnieken bovenhalen om een supercoole ZWIER te maken!! 
Als jullie nog niet weten wat dit is kan je dat op zondag 29 maart van 13u tot 17u komen 
ontdekken! De ouders worden na deze supertoffe vergadering verwacht voor een korte info-

avond over het kamp, weekend, … kort samengevat wat mee te nemen en hoe 
het verloopt. Hierover meer informatie via mail. Vooral voor de 1ste jaars is dit een 
belangrijke info-avond omdat het hun eerste keer op Ardennenkamp is. 
 

Op zondag 5 april van 14u tot 17u gaan we de vakantie goed inzetten door te komen 
ravotten op de rimboe! Doe jullie vuile kleren aan en maak jullie borst al maar nat voor weer 
een superleuke vergadering! 
 
BOEEE wij gaan niet jullie leiding zijn vandaag maar krijgen jullie andere super toffe leiding! 
Wil je weten wat ze voor jullie in petto hebben kom dan naar de rimboe op zaterdag 11 april 

van 14u tot 17u 
 
Het weekend van 17-19 april is het gouwweekend, meer info hierover volgt 
nog! Maar hou zeker het hele weekend vrij! 
 
Vrijdag 24 april gaan we weer een zotte film zien met zen allen want het is 
FILMAVOND!! jullie zijn welkom op onze geliefde rimboe van 20u tot 22u30. 

Neem jullie slaapzak mee en een kleine versnapering voor tijdens het spektakel! 
 
Zondag 3 mei mogen jullie ouders jullie om 11u afzetten in Herentals aan de 
brug bij de nete want dan gaan we een vlot bouwen en op vlottentocht! Rond 
17u gaan we normaal terug zijn aan de Lentehei in Grobbendonk! Vraag aan 
jullie ouders om een papiertje met één van hun gsm-nummers mee te nemen 
zodat we ze snel kunnen bereiken mocht het uitlopen of sneller gedaan zijn. 
Vergeet geen handdoek en zwemkleren mee te nemen! 
 
Zondag 10 mei is het opendeurdag dus dan mogen jullie altijd komen spelen en komen 
kijken wat er allemaal valt te doen! De mama’s en papa’s zijn ook altijd welkom voor een 
lekkere frisse COLA! Tot dan!! 
 
Een stevige linker, jullie supertoffekeimegazottecoolegeweldigetopleiding (zeg dat maar 
eens 5 keer achter elkaar) :p Stien, Ine, Zana en Sophie 



 

Jonggidsen 



  

Helleeeuuuuwww liefste jonggidska’s, welcome back!! :) 
 

We starten deze nieuwe brief met een super chille relax vergadering, kom op zondag 1 maart van 2- 
5u jezelf mee volledig ontspannen op de rimboe! 

 
Op zondag 8 maart is het jinstage van 2-5u op de rimboe, wat wil dit zeggen? Deze keer zullen er 
enkele jins een vergadering voorbereiden zodat zij al wat ervaring kunnen opdoen voor wanneer ze 
zelf leiding worden. 
Wij zullen er ook zijn maar spelen deze keer gewoon mee ipv leiding te zijn. :) 

 
Het weekend daarop is het nog eens tijd voor een groot bosspel! We gaan de scouts onveilig maken 
door een die hard klakkenbuizen oorlog te houden in onze geliefde rimboe bossen, zeker komen! 
Afspraak: zaterdag 14 maart van 2-5u. 

 
Op zondag 22 maart is het speldag! Jiplaaa 
Kijk vooraan in het boekje voor meer informatie! 

 
Tijdens de vergadering van zaterdag 28 maart gaan we nog eens op verplaatsing! We gaan een 
fitness vergadering houden in de sporthal van Vorselaar, trek dus zeker je beste sportoutfit aan en 
vergeet je fiets niet! We spreken om 2u af op de rimboe, om 5u zijn we terug. 

 
In het weekend van zaterdag 4 april gaan we op bezoek bij een BV in Grobbendonk, waar dat juist is, 
blijft nog een verrassing! Je hoeft niet met de fiets te komen want we gaan te voet, neem wel 2€ 
mee, we spreken om 2u af op de rimboe, om 5u zijn we terug. 

 
Op zaterdag 11 april is het leidingswissel van 2-5u, deze keer zal er een volledig andere leidingsploeg 
jullie komen entertainen dus zullen jullie ons een weekje moeten missen helaas! :( Afspraak op de 
rimboe! 

 
Van vrijdag 17 - zondag 19 april is het eindelijk tijd voor het 2de weekend van het jaar, namelijk 
gouwweekend!!! Zet dit dus zeker in je agenda, alle info volgt nog via mail! 

 
Op zaterdag 25 april trekken we met de fiets naar Vorselaar voor een uitdagend stadsspel! Vergeet 
dus zeker je fiets niet. We spreken af om 2u op de rimboe, om 5u zijn we terug. 

 
Op zaterdag 2 mei van 10-17u hebben we weer iets kei beestig in petto! 
(tromgeroffeeeeeel/nieuwsgieriggg) We gaan op vlottentocht! :o (super siked) 
We spreken hiervoor om 10u af aan het bruggetje over de Nete in de olympiadelaan te Herentals 
dichtbij het Netepark. Om ongeveer 17u mogen jullie terug opgepikt worden aan het strandje bij de 
lentehei in Grobbendonk. BELANGRIJK: schrijf de GSM nummer van iemand van je ouders op een 
briefje en neem dit briefje mee zodat de leiding kan laten weten wanneer we exact aankomen! 17u 

is een schatting, het aankomen zou dus wat vroeger 
of later kunnen zijn. Laat zeker ook al je waardevolle 
spullen thuis (gsm/portefeuille) en vergeet je 
zwemkledij/handdoek niet! 

 
Het weekend daarop is het jammer genoeg geen 
vergadering maar kom gerust eens langs op de 
opendeurdag op zondag 10 mei. We zien jullie daar! :)  
Veel liefs en hopelijk tot snel, jullie leiding, Hanne Toon 
Annelies Sien Seb XXXXX 



 

Verkenners 
 



  

Helaba schatties, hier zijn we weer met een nieuwe brief ! 
 
Op zondag 1 maart gaan we op ons amuseren op de rimboe van 14u- 17u! 
 
6 maart: het is zover! Onze enige echte giverfuif! "Jullie worden om 20u15 aan het klein 
lokaal verwacht en mogen (moeten) om 2u 's nachts naar huis. Laat iets weten aan de 
leiding als je niet kan komen helpen!!#$ 
PS: vergeet niet om jullie meest marginale outfit aan te trekken!!  
 
14 maart: Trek je beste opa-outfit aan, en kom mee genieten van je oude dag van 14-17 op 
de rimboe! Hihi 
 
22 maart: vandaag is het speldag! %&Meer info staat in de brief van speldag :)  
 
28 maart: eet 's middags niet te veel, en zeg tegen de mammie/pappie dat ze 's avonds ook 
niet te veel eten moeten voorzien want we doen EPIC MEALTIME van 14-17 op onze 
geliefde rimboe <3 
 
4 april gaan we iets nice duun makkers. 14-17 @ rimboe 
 
11 april: andere leiding zal jullie vandaag entertainen van 14u-17u jiplaa  
 
18 april: spreken we met de fiets af op de rimboe om 14u, om 17u mogen jullie huiswaarts 
keren! 
 
24 april: het is van 19u-22u op de rimboe te doen hehehehe 
 
25 april: de jins houden vandaag een bar open op de rimboe ter gelegenheid van enkele 
wandelingen die starten op de rimboe, georganiseerd door natuurpunt. Kom zeker eens een 
kijkje nemen! 
 
1-3 mei gaan we op gouwweekend! Meer info volgt :)  
 
10 mei is het opendeurdag kom dus maar eens langs! 
 



 

  

Gidsen 



 Bron afbeelding: https://www.scout.org/ar/node/49249 

Dag liefste Gidsen, 
 
 
De vieruurtjes zijn dit jaar toch al van een hoger niveau te noemen. Daarom willen we jullie uitdagen 
om jullie eigen vieruurtje te creëren tijdens een echte cupcake wars. We zijn alvast benieuwd naar 
jullie bak-en decoratieskills. De competitie vindt plaats op zaterdag 29 februari, van 14u tot 17u op 
de Rimboe! 
 
Vrijdag 6 maart is het de nu al legendarische giverfuif, Camping Colli. Meer concrete info hierover 
volgt nog. 
 
Bob Ross, een naam die jullie hoogstwaarschijnlijk niets zegt, leerde het volk op een eenvoudige 
manier schilderen. Haal jullie creatieve skills maar boven voor de Bob Ross vergadering, die zal 
plaatsvinden op zaterdag 14 maart van 14u tot 17u op de Rimboe. Google hem maar eens ter 
voorbereiding  
 
Zondag 22 maart is het speldag. Meer info vind je hierover vooraan in Den Bosvogel. 
 
Zaterdag 28 maart zien we elkaar van 14u tot 17u aan de sporthal van Bouwel voor een sportieve 
vergadering. 
 
De fastfoodketen KFC viert dit jaar zijn eenjarig bestaan in ons land. Om dit te vieren gaan we onze 
eigen Kentucky Fried Chicken maken op zondag 5 april van 14u tot 17u op de rimboe! 
 
Op 12 april 1981 is De Columbia de eerste spaceshuttle die in een baan rond de aarde vliegt. 
Desondanks er toen nog niemand van ons geboren was, vinden we dat toch een noemenswaardige 
gebeurtenis. Dat terzijde. Allen welkom op zaterdag 11 april van 14u tot 17u op de rimboe. 
 
Zondag 19 april gaan we onze grenzen verleggen. We doen onze vergadering deze keer op wielen. 
Neem dus allemaal je skateboard, step, rolschaatsen, … mee naar de rimboe van 14u tot 17u 
 
Op zaterdag 25 april gaan we nog eens een old school ravot vergadering houden. We zien jullie 
graag verschijnen van 14u tot 17u op de rimboe! 
 
Het weekend van 1 tot en met 3 mei is het gouwweekend! Meer info hebben jullie nog van ons te 
goed. 
 
Tot snel! 
 
Bert, Laurent & Senne 



 

 
  

Jins 
 



 

HELABA JINNIES, 
 
Jinfected is dit jaar op zaterdag 29 februari. Jullie worden om 13 uur aan de volle vaart 
verwacht. Zie dat je allemaal gegeten hebt, s avonds krijgen jullie eten van ons! Jullie kunnen 
pas naar huis na het opruimen, dit is niet super veel werk dus als iedereen hier hard aan 
meewerkt zijn jullie allemaal om ongeveer 5 uur thuis. Dit is onze belangrijkste activiteit dus 
zie dat je er bent!!!!! 
 
8 maart is het jinstage, spreek met de leiding af wanneer je verwacht 
wordt. Meestal is dit rond 1 uur, zodat je zeker goed voorbereid bent 
XOXO ps. Veel succes schatties 
 
Op 13 maart doen we ons langverwachte kerstfeestje, WOEHOE!! We 
verwachten jullie om 9 uur en tegen 11 uur sluiten we de keet XXX ps. 
cadeautje max. 5 euro 
 
Maandag 16 maart beginnen we aan onze LEEFWEEK! Jullie worden tussen 4 en 5 
verwacht. Een briefje met meer info volgt spoedig. We eindigen op vrijdagavond met ons 
laatste avondmaal (we blijven wat plakken want Nona moet tot 8 uur werken). X 
 
22 maart is het speldag kijk hiervoor vooraan in het boekje voor meer info! 
 
Zondag 29 maart van 2 tot 5 gaan we gewoon wa kullen en keis doen.  
 
Zondag 5 april is het weer vergadering van 2 tot 5. We gaan iets bouwen op de rimboe dus 
haal uw beste skills boven. Voor verzoekjes mag in onze DM’s sliden. 
 
Zaterdag 11 april is het leidingswissel, helaaaaaaas zullen we elkaar moeten missen deze 
vergadering. Maar wees welkom van twee tot vijfffffffff.  
 
Zondag 19 april doen we een tijdscapsule vergadering. Neem allemaal een polaroidje en uw 
beste herinneringen van uw scoutscarière mee om in te gaven van 2 tot 5 op de rimboe.  
 
25 april is het onze heuse jinwandeling met natuurpunt. Plan hier momenteel al heel de 
dag voor in. Extra info volgt nog!!! 
 
2-3 mei is het gouwweekend, jippieeeeeeeeeeeee. Meer info volgt, dit is super leuk!!! We 
verwachten jullie allemaal :))) 
 
10 mei is het opendeurdag! Dit wil dus zeggen dat het geen scouts 
is maar kom zeker langs om een lekkere spaghetti te eten en iets 
te komen drinken. Voor de echte durvers is er ook nog de 
kabelbaan!! 
 
KUSJES VAN JULLIE LIEFSTE LEIDING,  
SEPPE, SANDER, BRAM, EMILY & NONA XXX 



 

 

Wist je dat… 
• De jonggidsen hun eigen lokaal hebben versierd? 

• Axl Van Gorp super goed is in ijshockey? Zijn medeverkenners hebben 
het mogen aanschouwen! 

• De jonggidsen een grote cupcake-wedstrijd hebben gehouden? 

• De kerstboomverbranding een groot succes was? 

• De jongverkenners liever touwtjespringen dan dat de leiding dacht? 

• Diraj een vriendinnetje heeft opgeschaart op jinweekend? 

• De gidsen een goede oven kunnen bouwen? 

• Smores de shit zijn? 

• De jongverkenners en de jonggidsen met Valentijn goed samen konden 
werken? 

• Katinka heel blij was met een pastinaak als kertscadeau? 

• Kobe van de jongverkenners en Charlotte van de jonggidsen goed 
snoepslierten kunnen eten? 

• Loes van de jonggidsen haar handschoenen vaak vergeet? 

  



 

Belangrijke 
data 

 

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

Jinfected 
Zaterdag 29 februari 

Speldag  
Zondag 22 maart  

Opendeurdag  
Zondag 10 mei, allemaal welkom voor een drankje! 

 

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     4 juli tot 18 juli 

  



 

Info Leiding 
 

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  


