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voorwoord 
Afgelopen jaar was een bewogen scoutsjaar, we 

hebben jullie voor een lange tijd moeten missen op onze 
geliefde Rimboe. Deze zomer hebben we dan toch nog mogen 

genieten van een supertof kamp! Een dikke merci aan alle 
leiding en foeriers die zich extra hard hebben ingezet om het 

kamp in goede banen te leiden! Na deze geweldige tijd 
samen, eventjes weg van de wereld, viel het zwarte gat na 

kamp eens zo zwaar. Maar wij zijn meer dan enthousiast om 
jullie allemaal een topjaar te laten beleven waar je je helemaal 
kan laten gaan op de Rimboe. Daarom vliegen we er eens zo 
hard in deze maand! Het jaarthema “ ’t Zal wel zijn” draait om 

het welzijn van jullie, met dit thema willen we een hechte 
sfeer creëren waarin iedereen zich thuis voelt. Zo bieden we 
aandacht aan gedachten of gevoelens die anders niet in de 

kijker staan. Met een leidingsploeg van wel 42 man, jawadde, 
zijn we er helemaal klaar voor om eraan te beginnen, maak 

jullie alvast klaar voor een spetterend jaar! 

Een stevige linker, 

Marieke, Seppe, Sophie en Wannes 
Groepsleidingsploeg Scouts Bosvogels 

 
 
 



 

Beste Bosvogels en 
sympathisanten 

Op zaterdag 12 september gaat het gloednieuwe scoutsjaar van start en we zijn zelden zo blij 
geweest dat we kunnen starten! Na de fantastische kampen zijn we klaar om elke groep nieuwe 
leiding te geven. Deze super gemotiveerde leidingsploeg gaat er weer alles aan doen om van het 
scoutsjaar 2020-2021 een uitzonderlijk jaar te maken met onvergetelijke herinneringen. Dit jaar 
wordt de overgang een beetje anders dan andere jaren, aangezien we nog wel een aantal extra 
regels moeten toepassen. 

 
Algemeen 
Alle ouders en Bosvogels ouder dan 12 jaar, vragen we een mondmasker te dragen wanneer je 
aankomt. Wanneer je in je bubbel zit met je groep, mag je je mondmasker afzetten. 
Dit jaar kunnen ouders helaas ook niet van ons fantastisch showke genieten. Je kan dus enkel je kind 
afzetten en weer ophalen. 
Je zal dit jaar geen afscheid kunnen nemen van je oude groep en in je tak moeten blijven. Alle leden 
die dus dit jaar overgaan naar een oudere groep (bvb. Kabouters naar jonggidsen of jongverkenners 
naar verkenners) mogen vanaf de start van de overgang al aansluiten bij hun nieuwe groep. 
Wanneer je symptomen vertoont, vragen wij je ook met aandrang om thuis te blijven. 
Voor de rest kunnen we zorgeloos spelen en ravotten! 

 
Aankomst 
Alle leden zijn welkom vanaf 14u op onze geliefde Rimboe, maar om de bubbels niet te mengen, 
raden we iedereen aan om ineens langs de juiste kant aan te komen. 

 
De jongste takken (Kapoenen, Welpen en Kabouters) komen best aan langs de kant van het 
bospaadje aan de Vorselaarse baan. Langs deze pad zal leiding staan om je naar de juiste plek te 
brengen. 

 
De oudere takken (Jonggivers, Givers en Jins) komen best langs de boom. Ook daar staat leiding om 
jullie te vertellen waar je juist moet zijn. 
Let op! ‘Den boom’ is vanaf dit jaar niet meer toegankelijk voor auto’s. In dit boekje staat ook een 
uitleg met de nieuwe regeling. 

 
Ophalen 
De leden van de jongste takken worden ook weer best opgehaald langs het bospaadje. We voorzien 
voor alle jonge kinderen aparte vertrekuren dit jaar. 
De Kapoenen kunnen om 16u20 weer naar huis. 
Zij worden gevolgd door de Welpen om 16u30. 
Als laatste kunnen de Kabouters om 16u40 weer moe maar voldaan huiswaarts keren. 
Hou er rekening mee dat 3e jaars Welpen en Kabouters in die tussentijd Jongverkenner of Jonggids 
zijn geworden. 

 
De oudere takken (Jonggivers, Givers en Jins) mogen om 17u naar huis. 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. Voor hen voorzien wij de volgende week een instapdag. Alle uitleg hierover kan 
je ook in dit boekje vinden! 

 
Een stevige linker(elleboog), 
De leidingsploeg van de Bosvogels 



 

 
 

Belangrijk!! 
De gewoonlijke ophaalplek bij de boom heeft 

vorige maand een metamorfose doorgemaakt. De 
baan waar u vroeger uw zoon of dochter kon 

afzetten om te komen ravotten is nu een fietsweg. 
Daarom vragen wij jullie om uw zoon of dochter 

via de Wijngaardstraat aan het bankje af te zetten 
en weg te rijden langs de Vorselaarse baan (zie 

afbeelding).



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! 

 
 
 
 
 
 
 

Nodig al je vriendjes uit 
op de instapdag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Altijd al zin gehad in scouting of geen idee wat het inhoudt? Kom 
zondag 20 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! 
 

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! 

 

ℤ𝕠𝕟𝕕𝕒𝕘 𝟚0 𝕤𝕖𝕡𝕥𝕖𝕞𝕓𝕖𝕣 
 



 
 

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/client/ 

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, jullie emailadres is belangrijk 
om mails van de leiding aan te krijgen! 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/ 



 

 
 

  

Kapoenen 



Lieve kapoentjes 
 
Na een periode zonder leuke scoutsvergaderingen en ravotten op de rimboe is het eindelijk 
zover: de scoutsvergaderingen beginnen terug, joepie! Er staat weer nieuwe leiding voor jullie 
klaar die niet kan wachten om er samen met jullie een superleuk scoutsjaar van te maken! We 
hopen dan ook jullie allemaal snel op de rimboe te zien verschijnen en te ontdekken welke 
leuke vergaderingen wij al voor jullie hebben gepland:  
 
Een algemene regel voor het afzetten en ophalen van de kapoenen: Er wordt niet meer 
afgesproken aan de grote boom door de aanleg van het nieuwe fietspad. Wij wachten vanaf 
nu de kids elders op! Meer info vind je in het begin van dit boekje. 
 
Zaterdag 12 september is het de jaarlijkse overgang waar jullie om 14:00u worden verwacht 
op de rimboe om jullie oude leiding uit te zwaaien en natuurlijk jullie nieuwe leiding te leren 
kennen, spannend! Om 16:20u mogen jullie weer naar huis om te vertellen over jullie start 
van dit nieuwe coole scoutsjaar! 
 
Zondag 20 september is het instapdag voor alle nieuwe leden. Jullie worden verwacht van 
14:00u tot 16:30u op de rimboe. Op deze dag mogen jullie al je vriendjes, vriendinnetjes, 
neefjes, nichtjes, buurjongens, buurmeisjes, … meebrengen om te starten bij de scouts! Bij 
afloop van de vergadering zijn alle ouders welkom voor woordje uitleg, kennis te maken met 
de leiding, vragen te stellen en natuurlijk krijgen jullie meer informatie over het inschrijven. 
Wij vragen jullie vriendelijk om een mondmasker te dragen. 
 
Op zondag 27 september zetten we het jaar bangelijk in met een 
popcorn-vergadering! We verwachten jullie van 14:00u tot 16:30u op 
onze rimboe. Dat wordt smullen!  
 
Het weekend van 2-3-4 oktober zullen jullie de leiding even moeten missen omdat het dan 
'De Bosvogels dagen' zijn, jammer ☹. Natuurlijk is het hele gezin welkom op deze 
activiteiten om de scouts te steunen! Kijk maar vooraan in het boekje voor meer informatie! 
 
 

Op zondag 11 oktober zijn wij weer helemaal paraat om jullie te 
ontvangen op onze enige-echte jungle vergadering! Om te 
ontdekken wat deze mega coole vergadering net inhoudt, moet je 
zeker naar de rimboe komen van 14:00u tot 16:30u. Oh ja, vergeet 
jullie wildste dieren-verkleedkledij niet aan te trekken! (Opgelet: 
kleren kunnen vuil worden.) 

 
Zondag 18 oktober hebben we een lekker gezellige knutselvergadering ingepland. Hier 
kunnen de kapoentjes zich helemaal uitleven en hun creativiteit te vrije loop laten. Ook hier 
zijn jullie welkom van 14:00u tot 16:30u op de rimboe. 
 
Het weekend van 23-24-25 oktober is het jammer genoeg geen vergadering, omdat de 
leiding dan zelf op weekend is om het hele scoutsjaar in te plannen! 



 
Zondag 1 november doen we een echte prinsen en prinsessen vergadering! 
Trek allemaal jullie stoerste prinsen en mooiste prinsessen verkleedkleding 
aan. (Opgelet: kleren kunnen vuil worden.) Wij verwachten jullie majesteiten 
op ons kasteel (de rimboe) van 14:00u tot 16:30u om er samen een 

sprookjesachtige dag van de maken! 
 
 
Op zaterdag 7 november vliegen we er weer helemaal in met een Halloween-
vergadering, en dat s’ avonds in het donkerrr! Jullie mogen dan naar de rimboe komen 
van 19:00u tot 21:00u voor een griezelfilm en een griezelig lekker hapje en drankje.  
 
Het weekend van 14 en 15 november gaan wij voor de eerste keer op weekend, joepie! We 
verwachten jullie die zaterdag om 13u gepakt en gezakt en we laten jullie zondag rond 12u 
weer los. Spannend hé, zo’n nachtje slapen op de Rimboe!! Noteer alvast deze data in jullie 
agenda, wat dit willen jullie niet missen! Meer info hierover volgt nog in een aparte brief.  
 
Op zondag 22 november is het een dino vergadering, roarrrr! We gaan nog 
niet te veel verklappen, maar zeggen de woorden lava en vulkaan genoeg? 
Ben je benieuwd, kom dan zeker met ons meespelen deze dag op de rimboe 
van 14:00u tot 16:30u.  
 
 
Zondag 29 november doen we reisje door de tijd! Op deze dag zal er een tunnel verschijnen 
die ons doorheen de tijd zal reizen, wat spannend! Kom zeker met ons mee reizen en 
ontdekken van 14:00u tot 16:30u op de rimboe. 
 
Zo, dit was al de planning van het eerste deel van het scoutsjaar. Geloof ons: het wordt super 
mega gigantisch leuk!!! 
 
Wij kunnen alvast niet wachten om er samen in te vliegen, tot snel! 
 
Vele groetjes van jullie kersverse leiding! Onze namen houden we nog even geheim. 😉 
 
 
 
 



 

 
  

Welpen 



Spannend
… 

Dag stoere welpjes! 
 
 
Zijn jullie klaar om te starten aan een gloednieuw scoutsjaar? Wij hebben er  
alvast heel veel zin in! 
 
Op zaterdag 12 september is het overgang op de rimboe waar onze eerste 
ontmoeting zal plaatsvinden.  Zijn jullie benieuwd naar wie wij zijn? Kom dan zeker  
af van 14u tot 16u30.  
 
Op zondag 20 september vliegen we er helemaal in met de instapdag. Bereid jullie 
voor op megaleuke spelletjes! Jullie zijn welkom van 14u tot 16u30. Na de 
vergadering is er nog even tijd voorzien voor een oudermomentje. Daar krijgen jullie 
mama en papa de kans om een babbeltje met de leiding te doen en om jullie 
eventueel nog in te schrijven. 

 
Zaterdag 26 september van 14u tot 16u30 is de rimboe in handen van 
de Kelten. Kom verkleed als echte oude krijgers. Wees klaar voor de 
strijd! 
 
Het weekend van 2-3-4 oktober is het jammer genoeg geen vergadering. 
Maar kijk eens vooraan in het boekje wat er te doen is! Ps: Bosvogel 

dagen 
 
Kom allemaal jullie krachten bundelen op zaterdag 10 oktober van 
14u tot 16u30. Want wat maakt ons sterk? Teamwerk! 
 
Neem op zaterdag 17 oktober allemaal jullie scoutsvriendjes mee om 
te komen ravotten op de rimboe. We spreken af om 14u en jullie mogen opgehaald 
worden om 16u30. 
 
Het weekend van 23-24-25 oktober zullen jullie ons moeten missen want de leiding 
gaat de rest van jullie geweldige scoutsjaar plannen.  

 
SPECIAL EDITION: Het weekend van 30 oktober tot 1 
november gaan we op een mega-tof-cool-nice-geweldig 
weekend. Meer info volgt nog!! 
 

Kom allemaal op zaterdag 7 november een kijkje nemen in ons rimboebos van 14u 
tot 16u30, we hebben weer van alles in petto voor jullie.  



 
 

 
Op zaterdag 14 november is het tijd om ons voor te bereiden op de 
belangrijkste feestdag van jaar. Tromgeroffel…. KONINGSDAG! Haal 
jullie mooiste kroon maar boven want onze koning Filip mag ook in de 
bloemetjes gezet worden. Tot dan!  
 

Hebben jullie zin om samen met ons de rimboe onveilig te maken? Afspraak op 
zondag 22 november van 14u tot 16u30.  
 
We zijn al aan onze laatste vergadering van dit boekje aangekomen. 
Op zaterdag 28 november zullen jullie je beste beentje moeten 
voorzetten. Warm jullie spieren al maar op!  
 
Vergeet zeker geen kijkje te nemen vooraan in dit boekje, daar 
vinden jullie nog belangrijke extra informatie terug! 
 
Heel veel lieve groetjes van jullie nieuwe leiding, 
 
Ferao, Raksha, Sona, Kigo en Chil 
 

	

	



 

  

Kabouters 



Heyoo liefste Kabbies! 

Allereerst een kleine mededeling in verband met de regeling rond het afzetten aan de grote boom aan 
de inrit van de rimboe. Door de aanleg van het nieuwe fietspad is dit niet langer mogelijk... Alle 
details rond de nieuwe regeling zijn vooraan in het boekje terug te vinden. 

Het nieuwe scoutsjaar staat weer voor de deur en jullie allerleukste megacoole nieuwe leiding heeft 
er al enorm veel zin in! Zijn jullie net zo benieuwd naar ons als wij naar jullie? 
Kom dan zeker eens piepen op zaterdag 12 september van 14u tot 16u30 op jullie geliefde Rimboe 
tijdens de jaarlijkse overgang.  
 

Op zondag 20 september van 14u tot 16u30 is het instapdag! Heb jij dus een vriendinnetje, nichtje, 
buurmeisje,... die ook graag wilt weten hoe het voelt om een scout te zijn? Neem haar dan mee voor 
een namiddagje ravotten zoals een échte Bosvogel. Na de vergadering zijn ouders altijd welkom voor 
de inschrijving van hun dochter, om vragen te stellen of om gewoon een babbeltje te slaan! Het 
inschrijvingsgeld bedraagt €40 (liefst in cash te betalen)   
 

Oh nee! Een verschrikkelijk virus huist op de Rimboe! Kom ons helpen dit 
vreselijke gevaar uit te roeien op zondag 27 september van 14 tot 16u30.  
  

Het weekend van 3-4 oktober is er helaas geen vergadering *snik snik*.  Jullie leiding is dan druk bezig 
met het alternatief voor Rimboe Rock en Bosbeats. Maar jullie zijn allemaal uitgenodigd om eens langs 
te komen met mama en papa, kijk maar vooraan in het boekje. 😉 

 

Zondag 11 oktober halen we van 14u tot 16u30 onze meest 
spectaculaire talenten naar boven! Kom allemaal zo goed 
mogelijk verkleed als superster! 
 

 

Hopelijk hebben jullie een stevige linker, want op zondag 18 oktober van 14u 
tot 16u30 gaan wij ravotten zoals echte...WELPEN!! (ieuw) We zullen eens laten 
zien dat onze kabouters ook stoere macho’s kunnen zijn. 
 

 
Het weekend van 24-25 oktober is er jammer genoeg opnieuw geen scouts. De leiding is dan zelf op 
planningsweekend om er voor jullie een ON-VER-GETELIJK scoutsjaar van te maken. Maar niet 
getreurd...We maken dat volgend weekend zeker en vast goed! 

 

BOE! (Je was verschoten he? 😉 ) Schraap al jullie moed bij elkaar en kom verkleed 
in Halloween thema, want op vrijdag 30 oktober van 19u tot 21u gaan we 
griezelen op de Rimboe... Durf jij het aan? 
 

KABOUTERS 



Van vrijdag 6 november tot zondag 8 november gaan we met zijn allen op weekend! Hoera!! Meer 
info volgt hier nog over in een aparte brief, maar vergeet niet deze datum al vrij te houden! 

 
Zondag 15 november van 14u tot 16u30 is het bommavergadering! Haal jullie 
leesbrilletje, breinaalden en dekentjes maar uit de kast voor een namiddag vol 
gezelschapsspelletjes, tetteren en theekransjes. De kabouter die het best 
verkleed komt krijgt misschien een extra koekje... 
 

 

Zondag 22 november is het tijd voor een heuse kookvergadering! Zijn jullie 
masterchefs of masterflops? Kom het ontdekken en smul mee van 14u tot 16u30. 
 
 
 

“Spiegeltje spiegeltje aan de wand...Wie is de STRAFSTE kabouter van het hele 
land?” Dat vragen wij ons ook wel af...Kom het uitvechten op zondag 29 
november van 14u tot 16u30. We zien jullie daar! 
 

Kusjes en knuffels van jullie nieuwe leiding! 
(Hihi wie zal het zijn?) 

 

 



 

  

Jongverkenners 



Op zaterdag 12 september zal het nieuwe scoutsjaar starten en de lang afgewachte “face 
reveal” van jullie nieuwe leiding plaatsvinden. We zien jullie dus graag aanwezig op de 
overgang van 2-5u op de rimboe. 
 
Zondag 20 september van 2-5u zijn niet enkel de huidige jongverkenners welkom maar 
mogen jullie ook een vriendje meenemen om mee te genieten van de rimboe ervaring. Na 
afloop verwelkomen wij jullie ouders op de Rimboe voor een babbeltje, vragen te stellen en 
natuurlijk inschrijven voor dit scoutsjaar. We vragen aan de ouders om dan een 
mondmasker te dragen. See you there! 
 
Zondag 27 september is het andersom vergadering:   
!0202 rebmetpes 72 gnidielrennekrevgnoj ej ejtneopak ej'x eobmir ed raan 5 tot 2 nav mok. 
 
Het weekend van 3-4 oktober is het jammer genoeg geen vergadering omdat de leiding het 
druk heeft met de opbouw van ons Rimboe Rock en Bosbeats alternatief, kijk maar vooraan 
in het boekje. See you there!  
 
Het weekend van 10 oktober doen we zaterdag een vergadering op verplaatsing we zien 
jullie graag aanwezig vanaf 1u op de rimboe met de fiets, neem zeker een SCHUP mee (en 
dan hebben we het niet over jullie vriendinnetjes). Om 5u mogen jullie terugkeren naar jullie 
lieftallige ouders. 

 
Zondag 18 oktober gaan we nog eens ravotten op de rimboe, we verwachten voltallige 
aanwezigheid van 2 tot 5u tot dan. DIT WIL JE ZEKER NIET MISSEN 
 
Het weekend van 24-25 oktober: Maar toen de jongverkennars de leiding het meest nodig 
had… verdwenen ze 100 jaar (1 weekend) ging voorbij voor ze terugkeerde. De leiding gaat 
dit weekend het jaar verder plannen dus er zal helaas geen scouts vergadering zijn dit 
weekend. 

 



Zondag 1 november van 2 tot 5 een klassieke rimboe vergadering, kortweg een namiddag 
gevuld met plezier en vertier breng zeker een goed humeur mee! 
 
Zondag 8 november knotsen @derimboe bouwvergadering doe stevige bottines en 
werkkledij aan want we vliegen er in! We zien jullie graag verzamelt op de rimboe omstreeks 
2u. Na afbraak van jullie constructie terug naar huis keren, dit zal zijn rond 5u! 
 
Zaterdag 14 november jackass vergadering op la rimboe (oui oui, en francais enal!) 
waaghalzen hun paradijs van 2 tot 5 op de rimboe! 
 
Zondag 22 november 1 tegen allen op de rimboe met als hoofdprijs een pakje slaag dit is 
van 2 tot 5u! Een vergadering voor de echte competitie beesten! 
 
 

 
Zaterdag 28 november: hmmmmmm lekkere thee drinken en kaarten spelletjes spelen en 
iets te veel pintjes drinken en nog achter het fietsstuur kruipen op de bompa vergadering. 
Verkleed jullie dus allemaal maar als oldtimer en dan zien we jullie om klokslag 2u op de 
rimboe, om 5u mogen jullie terug naar huis om viskes te gaan eten. 
 
 

 



 

Jonggidsen 



Hey liefste jonggidsen!  
Het is weer tijd voor een supertof nieuw scoutsjaar! Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in 
als wij!  
   
We trappen het nieuwe jaar af met onze jaarlijkse overgang. Op 12 september zijn jullie 
welkom op de Rimboe van 14u tot 17u om ons te ontmoeten! Meer info hierover vinden jullie 
in de brief vooraan in het boekje! Spannend! ;)  
   
Op zondag 20 september is het instapdag! Neem al jullie vriendinnetjes mee zodat zij ook 
eens kunnen kennismaken met scouting op onze Rimboe! Van 14u tot 17u!   Wij zullen na 
de vergadering klaar zitten voor jullie ouders om vragen te beantwoorden, jullie in te schrijven 
of gewoon voor een babbeltje! We vragen vriendelijk om een mondmasker te dragen. 

 
Zet jullie schrap! Want op zondag 27 september vindt er 
een heuse Fashionbattle plaats op de shop place-to-be (de 
Rimboe natuurlijk)! Kom op je mooist en show je 
fashionable zelve van 14u tot 17u!  

  
Helaas! Het weekend van 3 tot 4 oktober is het geen vergadering. De leiding organiseert 
een leuk evenement. Voor meer info kijk vooraan in het boekje! Kom zeker eens piepen  
  
Een minuutje stilte… Dit jaar komt er geen Rimboerock en Bosbeats… Daarom organiseren 
we voor jullie een uniek feestje op vrijdagavond 9 oktober! Kom lekker dansen van 19u30 
tot 21u30 op onze Rimboedansvloer!  
  

Haal het baktalent in jullie naar boven! Zaterdag 17 oktober bakken we 
iets heerlijks! Benieuwd? Kom met je koksmuts naar de Rimboe van 14u 
tot 17u.  
  
Het weekend van 23-24-25 oktober is het spijtig genoeg geen 
vergadering. De leiding is dan druk in de weer om het nieuwe scoutsjaar 
te plannen.   
 
Joepie! Van 30 oktober tot 1 november gaan wij op weekend! Houd deze 
data alvast vrij. Meer info volgt nog! 

  
Sidder en beef mee op onze Rimboe op zaterdagavond 7 november. Jullie worden klokslag 
19u30 verwacht. Kom niet te laat… want anders… Om 21u30 mogen jullie naar huis, als dat 
nog gaat…   
  
14 november 2008 Domino Day vestigt nieuw wereldrecord: 4.345.027 stenen 
vallen om. Neem een voorwerp mee dat makkelijk kan rollen, draaien, vallen, 
.. om een mega superduperlange kettingreactie te veroorzaken om een nieuw 
wereldrecord te vestigen!! Zaterdag 14 november 14u-17u op de Rimboe! 
  
Ohnee!!! De Rimboe wordt aangevallen!? Kom mee strijden voor de winst zondag 22 
november van 14u tot 17u op de Rimboe!  
  
We trekken de Amerikaanse Black Friday traditie door naar zondag 29 november. We gaan 
samen lekker shopppeeeen op de Rimboe!!! Van 14u tot 17u.  
 
Veel kusjes en lekjes!! Een stevige linkerelleboog!  
 
Hier staan jullie al oog in oog met jullie super anonieme leiding… 



 

Verkenners 
 



Jowwww verkenners! 

Hier zijn we met het eerste boekje van het jaar jiplaaa!! 

We beginnen aan een bangelijk scoutsjaar op zaterdag 12 september met de overgang, van 14u tot 
17u op de rimboe om jullie gloednieuwe, supershowe leiding te leren kennen 

Zondag 20 september mogen jullie allemaal een vriendje meenemen want het is instapdag! Van 14u 
tot 17u op de rimboe om nog eens goe te ravotten! Kom allemaal met het fietsje x  
En voor jullie ouders zullen wij nog even blijven zodat ze vragen kunnen stellen, jullie inschrijven of 
een babbeltje slaan, vergeet geen mondmasker! 
 
Zaterdag 26 september gaan we onze sjorkunsten nog eens bovenhalen om iets kei graaf te bouwen, 
14u tot 17u @ rimboeeee 

Het weekend van 3 en 4 oktober is het jammer genoeg geen vergadering want dan moet jullie leiding 
helpen op het vervang evenement van RR en BB, kijk maar vooraan in het boekje! 

Zaterdag 10 oktober is het keisvergadering, trek jullie meest ‘keis’ outfit aan en kom 
allemaal keis wezen van 14 tot 17u op de rimboe 

 

Het is tijd voor een avondvergadering! Zaterdag 17 oktober van 21u tot 23u op de 
rimboe. Be there or be square 

Het weekend van 24 en 25 oktober is het geen vergadering want dan is jullie leiding 
druk bezig met het jaar voor te bereiden… jammeeeeer 

We gaan op weekend! Houd 30 oktober tot 1 november al zeker vrij in jullie agenda. Voor meer info 
sturen we jullie nog een mailtje 

Zondag 8 november gaan we paintballen pieuw pieuw, van 14u tot 17u op de rimboe

 

Zaterdag 14 november van 21u tot 23u op de rimboe voor nog eens een avondvergadering 

Nog eens goesting in old school spelletjes en kei hard ravotten? Kom dan zondag 22 november van 
14u tot 17u naar de rimboe  

Zaterdag 28 november houden we een dropping!!! Van 21u tot 23u op de rimboe, meer info volgt 
nog 

 

Heel veel liefs van jullie voorlopig nog onbekende leiding 

xxx  



 

  

Gidsen 



 
 

Op 12 september mogen jullie jullie nieuw pakketje leiding komen uitpakken op 
de Rimboe, Rararaa wie zijn wijjjj?! Alle info staat vanvoor in deze prachtige 
bosvogel. 
PS. Retourzendingen zijn niet toegestaan. 

 
Op zondag 20 september mogen jullie allemaal een vriendje 
meenemen! Dan kunnen we eindelijk iedereen overtuigen van hoe 
bangelijk de scouts is en krijgen we er uiteraard minstens 20 leden 
bij! Iedereen welkom van 14u tot 17u. Wij verwelkomen graag de 
ouders na afloop van de vergadering voor vragen, inschrijvingen of 
gewoon een toffe babbel! Mama’s en papa’s vergeten jullie je 
mondmasker niet ;) 

 

Zaterdag 26 september mag je integraal blokkeren in de agenda! Wij laten jullie nog 
specifieker weten om hoe laat we afspreken! 

 
2,3 en 4 oktober: geen vergadering deze week maar jullie hoeven ons niet te missen. We 
zien jullie op de Bosvogel dagen! Voor meer info kijk vooraan in het boekje! 

 
Zaterdag 10 oktober. 14u tot 17u. Classic. See you there. 

 
.ɿυυ ٢Ɩ	ɿoov Ɉib ǝillυį Ɉʞυl ʞįilǝqoH .nǝɈiυd ɿɒɒn ϱǝw ǝį ʞǝoz nǝ	ǝodmiɿ ǝb ɿɒɒn ɿυυ μƖ	mo 
ɿǝdoɈʞo ٢Ɩ	ϱɒbɿǝɈɒz qo mo□ 

 
 

 
Het weekend van 24 en 25 oktober is er helaas geen scouts (cry cry). Dat weekend is de 
leiding zelf op planningsweekend om alle beestige activiteiten die er nog aan zitten te komen 
te plannen! Maar de week erop maken we dat meer dan goed! 

 
Tromgeroffel!! Van vrijdag 30 tot zondag 1 november gaat onze favoriete club ladies op 
verplaatsing! We gaan op weekend! Hou alle kanalen in het oog, want daar gaan we nog 
uitgebreid over informeren 

 
Zaterdag 7 november is’t te doen van 19.30u tot 22.30u voor een tocht door 
het donker, tidididitiee, we zijn toch niet bang, tididitie, er branden overal 
(breek)lichtjes, tididitie... 

 
 

Op zaterdag 14 november zak je maar af naar onze geliefde rimboe van 14u tot 17u. Deze 
keer liefst met een lege maag. 

 
Op zondag 22 november mag je uw vuilste speelkleren aantrekken, 
liefst ook zo kleurrijk mogelijk. En we horen jullie al denken, ‘hoe laat 
just?’ Awel ja, van 14u tot 17u. 

 
 

29 november. Meubelvergadering. 14u tot 17u. 
DAAAAAG. XOXO 



 

  

Jins 
 



Kempische hengste en prijsduiven, 
Me groewete trots en hennigste fierheid stelle welle elle het nief boekske 
veur! 

 
TIS WEE ZO WIJT! We vliegen erin dus houdt elle mor vast aan de takke van de 
boweme! De manne van de scouts beginge er wer aan mee hunnen overgang oep 12 
september van twieje tot halver zesse oep de rimboe! 

 
Zondag 20 september ist ALLES ME WIELE. Tis instapdag dus we gaan 
ieveraans wa rondbollen. We spreken af oep onze vertrouwde zandvlakte oem 
twieje uur. Tegen een uur of vijf meugde trug allemaal elle schup 
afkeusse. 

 
Zaterdag 26 september gaan we DINGES PLANNE. De plandag start oem 9 uur 
dus trekt allemaal elle peignoir aan en zie maar da ge elle volste 
mentale capaciteiten bij het! 
Om 4 uur meugt gelle trug vertrekke. 

 
Het weekend van 2 & 3 oktober was er normaal gezien heelt weekend 
tjingeltjangelmuziek. Bosbeats en Rimboe Rock kunne nu ni doorgaan mor we voorzien 
wel iet anders! 
Komt zeker eene pipsen, meer info volgt. 

 
Zondag 11 oktober gon welle een stapke in de weireld zette. Zie mor dagge gen 
basketsletse aanhed want het is een echt stapke! Schiet ne frak aan mannekes want 
tkan ferm kouw worre!! We steeke van wal oem 2 uur oep de rimboe. 

 
Zondag 18 oktober ist me potte bakke, hatsikideej. Gelak gewoonlak 
van 2 tot 5! 

 
23, 24 & 25 oktober is de leiding juu oep planningsweekend. 

 
30 & 31 oktober tot 1 november gon welle oep jinweekend. Genen 
bang, zie es vanveur int boekske. 

 
Zondag 8 november trekt elle trainingspakske mor aan. We gon wa me 
balle smijte of ‘t een of ‘t ander, zie dagge met de vlo ze. Den tijd gokte zelf 
ma. 

 
Zaterdag 14 november zedde gelle welkom veur een knabbeltje en een babbeltje van 10 
tot 12. De twedde joars pakke broewed slash cornfleeks en dergelaake mee & de 
ierste joars pakke drinke of toespijs mee. Sprekt onderling wa af, regelet. 

 
Zondag 22 november gon we gewoën wa vettig doen oep diejen bak me 
jeir (zandbak) da welle de rimboe noeme. Van twieje tot vijf. 

 
Zondag 29 november doen welle WOUDLOPERSKEUKE. Veurzie mor ne 
loechte plâ veur ‘s avons, anders godde serieus moete stoempe. 

 
Tot in den draaj! 
XXX de ploeg van ij drome 



 
 

Wist je dat… 
• We dit jaar met 42 leiding zijn?! 

• De jongverkenners echte waterratten zijn? 

• De kapoenen een zeer goede muzieksmaak hebben? Ze konden 
allemaal luidkeels ‘Brood voor morgenvroeg’ van Bart Peeters 
meezingen tijdens de bonte avond! 

• De derdejaars kabouters heel goed kaartlezen want we zijn op het 
juiste pad gebleven? 

• Neutjes een oorbel heeft laten schieten op kamp?? 

• Alle jongverkenners tegen zombies gevochten hebben? 

• Er maar liefst drie tanden zijn uitgevallen op kapoenenkamp? De 
tandenfee zal haar werk gehad hebben! 

• Ellen haar haar heeft kort geschoren op jinkamp? 

• Alle kabouters echte speurneuzen zijn, zo hebben ze zonder problemen 
de cluedo kunnen oplossen?! 

• De jongverkenners een mooi kapsel hebben overgehouden aan het 
kamp? 

• Er een jin niet wist wat het verschil was tussen een puma en een 
kangoeroe ( ja, we kijken naar jou Erika)? 

• Joppe hele gekke bekken kan trekken? 

• De kapoenen op kamp een snelcursus ‘wrap dichtplooien’ hebben 
gekregen? Het is bijnaaa gelukt!! Hier en daar ging er wel al eens een 
worteltje vliegen J 

• Linde toch wel het grootste varkentje is van alle kapoenen? Tijdens de 
vettige dag voelde ze zich helemaal thuis! 

  



 

Belangrijke 
data 

 

Overgang 
Zaterdag 12 september 

instapdag  
Zondag 20 september  

Bosvogeldagen  
2, 3 én 4 oktober, alternatief voor Bosbeats en Rimboerock  

Planningsweekend  
23, 24 en 25 oktober, geen vergadering voor leden 

 

  



 

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  


