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voorwoord 
Het is weer die tijd van het jaar dat we onze warme kleren 
aantrekken en het koude weer trotseren. Jammer genoeg 

hebben we jullie al enige tijd moeten missen op onze 
geliefde Rimboe. Voor velen is het geen gemakkelijke tijd en 

op zo’n momenten moeten we koesteren wat we hebben. 
Jarenlang hebben wij ongestoord kunnen spelen op de 

scouts, momenteel kunnen enkel de jonge takken genieten 
van buiten te ravotten. De leidingsploeg zet zich meer dan 
ooit in om toch iedereen te vermaken, omdat we elkaar niet 
meer op de Rimboe mogen zien spreken we dan online af. 

Daarom willen wij graag de leiding bedanken voor hun 
geweldige inzet en doorzettingsvermogen. Dan rest ons 
jullie nog zeer gelukkige feestdagen toe te wensen en 

hopelijk mogen we snel iedereen terug verwelkomen bij ons! 

Een stevige linker, 

Marieke, Seppe, Sophie en Wannes 
Groepsleidingsploeg Scouts Bosvogels 

 
 
 



 

Beste Bosvogels en   
  sympathisanten 

 
 
 
 

Het is weer dé tijd van het jaar om pakjes te kopen. 🎁 
Omwille van corona zal dit massaal online moeten gebeuren. 
Door deze online aankopen kan je ons makkelijk steunen! 💰 

Hoe? Neem een kijkje op onderstaande website en bestel 
via deze site op bekende online winkels als bol.com, 

coolblue,....💻 
Je betaald hier zelf niets extra voor! 

Feestelijke groeten, 
De Bosvogels 🎄❤ 

 
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/bosvogels-

jamboree 
 

 
 

Steun het buitenlandse kamp van onze jins door heerlijke 
marsepein te kopen! 😋 

Bestellen kan tot 18 december via onderstaande Google 
forms 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFVgQamJrQnc

FKX-q4eK--jfVubWRFugkqsdhgVS-oEAdX-A/viewform   
 
 
 

Al deze info en de links zijn ook te vinden op onze 
Facebookpagina.



 

 
 

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 of Hoogveldstraat aan het 

bankje af te zetten en weg te rijden langs de 
Vorselaarse baan (zie afbeelding) 



 
 

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 



 

  

Alsof nog niet feest genoeg is,  maken we er nog een dubbel zo leuke dag van 
met opnieuw de allereerste vergadering! We testen jullie Sint -en pieten kennis met de grote 

Sinterklaasquiz. Weet jij de naam van het paard van Sinterklaas? Wieweet krijgen jullie na 
genoeg juiste antwoorden wel wat lekkers…. 

Op zondag 13 december gaan we op reis! Naar waar? Awel, de kapoenen gaan op reis doorheen de 
tijd! Op deze dag zal er een tunnel verschijnen die ons doorheen alle tijdperken neemt, spannend 
he?! Kom zeker met ons mee ontdekken van 2 tot half 5 op de rimboe! 

Rrroaaar! Zondag 20 december is het dinovergadering! We gaan nog niet teveel verklappen, maar 
zeggen de woorden lava en vulkaan genoeg? Ben je benieuwd, kom dan zeker met ons meespelen op 
de rimboe van 2 tot half 5! 

Ho ho ho, op zondag 27 december is het een kerstfeestje op scoutieve wijze! Lekkere snackjes, de 
leukste kerstliedjes en een gezellig (veilig!) kampvuurtje staan op jou te wachten van 19u tot 21u op 
de rimboe. We feesten een hele avond buiten, dus kleed je zeker warm aan. Oh ja, we zouden je 
willen vragen om een klein cadeautje mee te nemen van max. €2 om onder onze levensechte 
kerstboom te leggen!  

Op zondag 3 januari zitten we met een groot probleem: vadertje tijd is het nieuwe jaar kwijt! Kom jij 
mee helpen zoeken naar 2021? De zoektocht start om 2u op de rimboe. Vader tijd rekent op jullie 
hulp tot half 5.  

Jullie leiding heeft zin om eens een keertje gek te doen! Wat denk je van een ultra coole pyjama 
vergadering?? Kom naar de rimboe op zondag 10 januari in pyjama, onesie, badjas,… let wel op dat 
dit een beetje vuil kan worden en zorg dat je het nog steeds warm genoeg hebt om buiten te spelen! 
We gaan geen schaapjes tellen maar koeien kopen en kat & muis spelen van 2 tot half 5 op de 
rimboe. 

Zondag 17 januari gaan we bouwen. Dit keer geen kamp, maar een supersnelle knikkerbaan! Slaag jij 
er in om met jouw team de knikker vlot naar de overkant te laten rollen? Kom mee proeven van deze 
bloedstollende uitdaging van 2 tot 5 op de rimboe. 

Verandering van spijs doet eten. Huh, spijs? Hmm, zeg maar eerder een hele nieuwe speelomgeving! 
Op zondag 24 januari spelen we op verplaatsing. We verwachten jullie deze keer op de Konijnenberg 
(beter bekend als de Flierenberg) in Bouwel aan de grote ingang ter hoogte van de straat Bergen, 
huisnummer 13 tot 19. We raden aan om na het afzetten meteen door te rijden door de weinige 
parkeermogelijkheden in deze straat. We starten om 2uur en eindigen zoals gewoonlijk om half 5. 

We eindigen deze brief met een knaller van formaat! Op zondag 31 januari wordt de rimboe onze 
eigen videostudio want het is TIKTOK vergadering! Samen gaan we dansen, zingen, toneelspelen, je 
kan het zo gek niet bedenken!  De leiding bezorgd jullie leuke filmpjes achteraf via mail. Afspraak van 
2u tot half 5!  



 

 
  

Welpen 



Allerliefste welpjes, 

We zijn héél blij dat we ein-de-lijk terug mogen starten en jullie elke week weer een 
leuke namiddag mogen bezorgen. We gaan proberen al het plezier in te halen, dat we 
afgelopen weken zo gemist hebben! Helpen jullie mee? 😊  

Op zaterdag 12 december, van twee tot half vijf, houden we een ultra-spannende 
Laddercompetitie. Wie o wie eindigt bovenaan en mag zich de sterkste welp ter wereld 
noemen?  

Op zaterdag 19 december hebben we een gekke verrassing voor jullie. Allemaal daar 
van 14 uur tot 16 uur 30! Zie maar dat je tip-top in orde bent. Hopelijk geraken jullie 
heelhuids terug thuis.  

Op zondag 27 december, van twee tot half vijf, vieren we met jullie een 
gezellig kerstfeestje. Zet allemaal je kerstmuts op en trek je mooiste 
kerstsokken maar aan. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd..! 

Op zaterdag 2 januari mogen jullie de vele kerstcalorieën komen 
verbranden op de scouts. Het beloofd een sportieve vergadering te 
worden. Verkleed jullie alvast in jullie favoriete sportman/vrouw! De 
wedstrijd start om 2 uur en eindigt om half 5. Tot dan! 

Op zaterdag 9 januari, van twee tot half vijf, mogen jullie zelf de leiding in handen 
nemen en beslissen JULLIE wat we gaan doen. Denk al maar eens na… Het wordt in 
ieder geval één en al plezier! 

Op zaterdag 16 januari spreken we ‘s avonds af op de rimboe om een gezellige 
filmavond te organiseren. Lekker gezellig, even ontspannen.. Jullie zijn welkom van 18 
uur tot 20 uur 30! 

Op zaterdag 23 januari houden we van 14u00 tot 16u30 een 
reis rond de wereld. Kom proeven van de vele culturen op 
onze prachtige rimboe, een avontuur om nooit te vergeten. 
Je mag je verkleden in je favoriete land. We zijn benieuwd! 

Op zaterdag 30 januari gaan we échte forten bouwen. Wie 
weet er het sterkste kasteel te bouwen én dit ook nog eens te verdedigen? Bereid jullie 
voor op onze enige echte FORTNITE vergadering! De strijd barst los om 2 uur en eindigt 
om half 5. Tot dan! 

Hopelijk zien we jullie allemaal eens verschijnen op de vergaderingen! 

Liefste groetjes & tot snel, 

Chil, Kigo, Ferao, Sona & Raksha 



 

  

Kabouters 



Liefste Kabouters,  
 
Yeey we zijn terug, we kunnen weer samen spelletjes spelen op onze geliefde rimboe. 
 
Zondag 6 december verwachten we jullie van 14u tot 16.30u op de rimboe. Natuurlijk is op 
deze dag een speciale man jarig, misschien heeft hij wel iets voor jullie 
achtergelaten op de rimboe. Kom dus zeker eens kijken.  
 
Zondag 13 december gaan we ons allemaal even inleven in onze 
bomma’s en oma’s. een rustige zondagnamiddag met een typische bomma 
activiteit van 14u tot 16.30u op onze rimboe. 
 
Vrijdagavond 18 december doen we een zalig coronaproof kerstfeestje 
op onze rimboe. Jullie mogen pakjes komen uitpakken van 19u tot 21u. 
Breng dus allemaal een klein cadeautje mee van max 3 euro.  
 
Het weekend van 26 en 27 december is het geen scouts want dan kunnen jullie kerstmis 

vieren in jullie eigen bubbel. De leiding is op dit moment dan ook 
heel hard aan het studeren voor de examens. 
 
Zondag 3 december gaan we nog eens een echt scoutsspel 
spelen, jullie mogen van 14u tot 16.30u naar de rimboe 
afzakken.  
 
Zondag 10 januari mogen jullie al vroeg naar de scouts komen 
om jullie kookskills te laten zien aan de leiding. Kom maar naar 
de rimboe van 10u tot 12u om eens te laten zien hoe een goede 
koks jullie zijn. 

 
Zondag 17 januari halen jullie best jullie sportkleren uit de kast, we organiseren de rimboe 
spelen. Kom van 14u tot 16.30u naar de rimboe en zorg dat je spieren opgewarmd zijn. 
 
Zondag 24 januari gaan we het beest in onszelf naar boven halen, je mag dus zeker 
verkleed komen als een dier. Jullie worden op de rimboe verwacht van 14u tot 16.30u. 
 
Zondag 31 januari gaan we jullie omtoveren tot echte soldaten, geef acht kabouters. Kom 
maar van 14u tot 16.30u naar de rimboe in je beste camouflage outfit.  
 
We kijken er heel hard naar uit om jullie terug te zien!  
Hopelijk tot binnenkort. 
 
Veel ellebogen  
Wams, Holly, Mor, Mysa en Filoen 



 

  

Jongverkenners 



Zondag 13 december travakken @derimboe, t’is bouwvergadering! 
 

Trek uw stevigste bottinen en werkkledij aan want we vliegen er in. 
We zien jullie graag verzamelt op de rimboe omstreeks 13u. 
Na afbraak van jullie constructie terug naar huis keren, dit zal zijn rond 5u! 

 
 

 

Zondag 20 december 1-tegen-allen met als hoofdprijs een pakje slaag 
Van 2 tot 5 de leiding bestrijden via opdrachten evenwaardig aan ein echter Weltkrieg 
(jawul jawul, dees week auf Deutsch!) 

 
 
Zondag 27 december: hmmmmmm lekker theedrinken, kaartspelletjes spelen en “met iets 
te veel appelsientjes achter de kiezen” nog achter het stuur kruipen zoals die mannen van 
den ouwe stempel. 
Kom uw nieuwe heup inwerken op de bompavergadering. 
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. 

 
Zondag 3 januari Avondspel, gewoon komen van 20 tot 22u, simpel, goe en plezant. 

 
Zondag 10 januari is het brunch! Lekker chappe op die oude rimboe van 11u tot 13u. 
Wij voorzien de echte basics zoals brood, thee, choco etc. maar iedereen neemt nog 
minstens 1 ding mee. 
Criteria voor het ding: 
- Moet voedingswaarde bevatten 
- Moet origineel zijn



 
 

Het weekend van 15 januari is het geen vergadering want de leiding (goede studentjes dat 
ze zijn) heeft blok en het zijn familiefeesten. 

 
Het weekend van 24 januari heeft de leiding nog steeds blok… dus 

 
Zondag 31 januari heeft de leiding eindelijk gedaan met den blok dus trekken we met zen 
allen naar de rimboe voor een krachtpatsvergadering! Van 2 tot 5 natuurlijk voor moest ge 
het al vergeten zijn. 



 

Jonggidsen 



 

Dag allerliefste jonggidsen  
 
Hier zijn we weer! We zijn superblij om samen met jullie de rimboe weer op stelten te zetten! Hopelijk 
hebben jullie er ook zoveel zin in als wij! 
 

Op zondag 13 december is het is een maand na Domino Day. 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!! Kom van 
14u tot 17u naar de Rimboe  
 

Op zondag 20 december proberen we het coronavirus te verslaan in ons Corona Spel. Kom 
van 14u tot 17u naar de Rimboe! 
 
We doen een jonggidsenkerstfeestbrunch met lekker, goed, veel en zoet eten op zondag 27 
december van 10u tot 12u. Neem allemaal een pakje mee (maximum ter waarde van €3,14). 

 
Zaterdag 2 januari hopen we het nieuwe jaar in te kunnen zetten met een sneeuwman. 
Mocht het niet sneeuwen worden jullie toch verwacht op de rimboe 
van 14u tot 17u. 
 
 

Op zaterdag 9 januari doen we een woudloperskeuken op de Rimboe van 14u tot 
17u. 
 
Ohnee!!! De Rimboe wordt aangevallen!? Kom mee strijden voor de winst op zaterdag 16 januari van 
19u tot 21u 
 
We gaan bouwen op de Rimboe! Neem jullie sjors skills mee op zondag 24  januari van 14u tot 17u! 

 
 
Zondag 31 januari trekken jullie best stevige wandelschoenen aan want we doen een 
mooie wandeltocht vandaag, wees paraat van 14 tot 17u op de rimboe! 
 
 

 

       Stevige linker(elleboog) 

   Jullie allerliefste leiding  
 
 



 
 

 

Wist je dat… 
 

• De jins lekkere marsepein verkopen!!! Ps. bestellen kan tot 18 december 😋 

• Yannis van Bouwel is? 

• De welpen heel goed met klakkebuizen kunnen schieten? 

• De vrouwelijke jins een dikke shoutout verdienen voor hun imitatie van 
de boys? 

• Senne van de welpen heel goed bomen kan versieren? 

• De gidsen secret santa doen met een zelfgemaakt cadeautje en het 
afzetten aan elkaars deur? 

• De kabouters kunnen wel 10minuten lang muurzitten en daarna nog 
spelletjes spelen? 

• De kapoenen heel goed sinterklaasliedjes kunnen meezingen? 

• De gidsen online een escaperoom hebben gedaan?  

• De welpen heel goed pompoenen kunnen uithollen? 

  



 

Belangrijke 
data 

 

Kampen 
 

Kapoenen     13 juli tot 18 juli 

Welpen     1 juli tot 7 juli  

Kabouters    7 juli tot 13 juli 

Jongverkenners   18 juli tot 27 juli  

Jonggidsen    1 juli tot 9 juli  

Verkenners    27 juli tot 5 augustus  

Gidsen     9 juli tot 18 juli 

Jins      Datum volgt nog! 

  



 

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

 

Kapoenen 
kapoenen@bosvogels.be 

Zazoe (Marte),  Veva (Estée),  Twinkel (Karen), Tita (Elien), Gigi (Lotte) 

Welpen 
welpen@bosvogels.be 

Kigo (Katrien), Sona (Sara), Chil (Bernard), Ferao (Lotte), Raksha (Ellen) 

Kabouters 
kabouters@bosvogels.be 

Mysa (Vere), Filou (Hannah), Mor (Lotte), Wamps (Ine), Holli (Sara) 

Jongverkenners 
jongverkenners@bosvogels.be 

Job, Simon, Toon, Pieter, Wannes 

Jonggidsen 
jonggidsen@bosvogels.be 

Elien, Laurent, Bette, Lien, Pieter, Nerissa 

Verkenners 
verkenners@bosvogels.be 

Stien, Pieter, Bram, Zana, Annelies 

Gidsen 
gidsen@bosvogels.be 

Nora, Emily, Matilda, Hanne, Sien, Sophie  

Jins 
jins@bosvogels.be 

Sander, Senne, Seb, Marieke, Nona  



 

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  



Zondag 13 december travakken @derimboe, t’is bouwvergadering! 
 

Trek uw stevigste bottinen en werkkledij aan want we vliegen er in. 
We zien jullie graag verzamelt op de rimboe omstreeks 13u. 
Na afbraak van jullie constructie terug naar huis keren, dit zal zijn rond 5u! 

 
 

 

Zondag 20 december 1-tegen-allen met als hoofdprijs een pakje slaag 
Van 2 tot 5 de leiding bestrijden via opdrachten evenwaardig aan ein echter Weltkrieg 
(jawul jawul, dees week auf Deutsch!) 

 
 
Zondag 27 december: hmmmmmm lekker theedrinken, kaartspelletjes spelen en “met iets 
te veel appelsientjes achter de kiezen” nog achter het stuur kruipen zoals die mannen van 
den ouwe stempel. 
Kom uw nieuwe heup inwerken op de bompavergadering. 
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. 

 
Zondag 3 januari Avondspel, gewoon komen van 20 tot 22u, simpel, goe en plezant. 

 
Zondag 10 januari is het brunch! Lekker chappe op die oude rimboe van 11u tot 13u. 
Wij voorzien de echte basics zoals brood, thee, choco etc. maar iedereen neemt nog 
minstens 1 ding mee. 
Criteria voor het ding: 
- Moet voedingswaarde bevatten 



- Moet origineel zijn 
 

 
 
Het weekend van 15 januari is het geen vergadering want de leiding (goede studentjes dat 
ze zijn) heeft blok en het zijn familiefeesten. 

 
Het weekend van 24 januari heeft de leiding nog steeds blok… dus 

 
Zondag 31 januari heeft de leiding eindelijk gedaan met den blok dus trekken we met zen 
allen naar de rimboe voor een krachtpatsvergadering! Van 2 tot 5 natuurlijk voor moest ge 
het al vergeten zijn. 


