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voorwoord 
Wat zijn we dit jaar weer ingevlogen, al bijna een half 

scoutsjaar voorbij! Vele takken hebben het spelen op de 

Rimboe even moeten uitstellen. Maar na een groot gemis 

mogen we nu eindelijk iedereen weer verwelkomen! 

Momenteel kunnen we maar met groepjes van 10 samen 

spelen, we hopen dat we dit snel weer met iedereen samen 

kunnen doen. De leiding heeft na de drukke examenperiode 

eens zoveel zin om goed te ravotten. Daarom staat dit 

boekje staat weer vol leuke vergaderingen! En vergeet zeker 

niet jullie kinderen in te schrijven alvorens ze naar de scouts 

gaan. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat alles zo vlot en 

veilig mogelijk georganiseerd kan worden.  

Een stevige linker, 

Marieke, Seppe, Sophie en Wannes 

Groepsleidingsploeg Scouts Bosvogels 
 
 
 



 

Beste Bosvogels en   

  sympathisanten 
 

 

 

 

Via volgende links kunnen jullie jouw zoon/dochter 
inschrijven in de scouts, deze zijn ook te vinden op onze 

site. 
 

Buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren mogen alleen nog 
plaatsvinden in groepjes van maximaal 10 en de activiteiten worden 

zoveel mogelijk buiten georganiseerd. Bovendien worden buitenschoolse 
activiteiten beperkt tot 1 activiteit per kind/jongere om te vermijden dat te 

veel bubbels zich met elkaar vermengen. 

 
 

Kapoenen: https://forms.gle/xD7aNinrXdfAoX668  
 

Welpen: https://forms.gle/EEwp3uyB4gJFUAUa7  
 
Kabouters: https://forms.gle/NogShA22XLeb7zaHA  
 
Jongverkenners: https://forms.gle/G5oHGEXeU25QW1XG9  
 
Jonggidsen: https://forms.gle/QKobJsoLjh84Y59L9  
 
Verkenners: https://forms.gle/Lzpy6ufZRLU95WBB6  
 
Gidsen: https://forms.gle/wsZLVTzjDj5dSQPC6  
 
Jins: https://forms.gle/aUcrcG53QknH88jS6  

 



 

 

 

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 het Kremersgat aan de rode stip 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 



 

Ahoi lieve kapoentjes!  

We zijn nog niet aan de nieuw patatjes met de strijd tegen het coronavirus. Jammer genoeg betekent 

dit dat we komende weken in kleine groepjes van 10 zullen ravotten op de rimboe. Hoe dit praktisch 

in zijn werk gaat, krijgen jullie uitgelegd in een andere mail. Wel is voor elk groepje van 10, deze brief 

boordevol leuke activiteiten hetzelfde. Dat wil zeggen dat de datums, uren en spelletjes voor iedereen 

gelden. 

We bijten de spits af op zondag 7 februari. We houden een gezellige knutselvergadering  waarbij 

jullie van 14u tot 16u30 verwacht worden op de rimboe. Een tipje van de sluier: we hebben nog heel 

wat boetseerklei over! 

Op zondag 14 februari is het Valentijn. Oehlalaaaa! We gaan op een veilige manier (zonder 

rechtstreeks contact) de strijd aan tegen de andere teams van 10. Wie o wieeee zal het meeste 

cupidopijlen raak schieten en alle harten veroveren?! Afspraak van 14u tot 16u30 op de rimboe.  

ARRR piraatjes! Op zondag 21 februari zetten er enkele strijdlustige kapiteins voet aan wal aan de 

rimboe. Blijkbaar ligt hier iets heel kostbaars verstopt! Ze zijn allen opzoek naar extra 

scheepsbemanning voor een gevaarlijke tocht! Zal jouw team van matrozen als eerste de schat 

vinden?! Je mag een stoere piratenoutfit aantrekken en van 14u tot 16u30 mee speuren naar een 

kist vol goud. 

Hmmm wat riekt daar zo lekker? Zondag 28 februari worden jullie allemaal kleine bakkertjes. We 

halen ons kooktalent boven van 14u tot 16u30 op de rimboe. 

Zou jij koning van de wereld willen worden? Op zondag 7 maart kan het! Strijd samen met jouw team 

voor zoveel mogelijk landschappen en verover het heelal! De battle vindt plaats van 14u tot 16u30 

op de rimboe.  

ZATERDAG 13 maart is al weer de laatste vergadering van deze brief. Zoals je ziet gaat deze 

vergadering door op zaterdag omdat het een speciale dag is! Dit weekend krijgt de leiding hulp van 

de superleuke jins, zodat zij kunnen oefenen om ook een mega geweldige leiding te worden! We 

spreken van 14u tot 16u30 af op de rimboe, maar wat we gaan doen blijft nog geheim. Tot dan! 

Zo dit was het al weer. Deze brief is extra kort omdat we hopen in maart weer terug met z’n allen te 

mogen ravotten. Vanaf dan kunnen we jullie hopelijk weer uitgebreid verwennen met een coole 

stratego of superactieve massaspelletjes! 

Dikke knuffel xoxo Twinkel, Tita, Veva, Gigi en Zazou  



 

 

  

Welpen 



Liefste welpjes  

Ondanks de strengere maatregelen staan we nog altijd paraat om jullie de komende 

weekends met open armen (én mondmasker...) te ontvangen op de scouts. Jammer genoeg 

moeten we de groepjes nu beperken tot maximum 10 jongens, maar we beloven jullie dat er 

aan plezier niet ingeboet zal worden! 

Op zondag 7 februari, van twee tot half vijf, mogen jullie een gekke vergadering 

verwachten. Wij zeggen 3 dingen: stoelen, stoelen, stoelen. Misschien wel de 

eerste echte ‘vergadering’ van het jaar. Smeer jullie poep alvast maar in! �  

Op zaterdag 13 februari spreken we als verliefde tortelduifjes af op onze roosachtige 

romantische Rimboe. Valentijn is in aankomst! Allemaal daar van 14 uur tot 16 uur 30! ♥ 

Op zaterdag 20 februari, van twee tot half vijf, zal Napoleon terug tot leven 

komen om jullie te helpen bij de belangrijkste veldslag uit de geschiedenis van 

Grobbendonk! Strategie, strijdlust, moed en vooral snelheid: jullie gaan het 

allemaal nodig hebben. Ten aanval!  

Op zaterdag 27 februari hebben jullie de kans om enkele “magische” ingrediënten te 

verdienen. Het eindresultaat belooft een knaller te worden! (& uiteraard ook LEKKER!)  

De vlammen starten om 2 uur en eindigen om half 5. Tot dan! 

Op zondag 7 maart houden we van 14 uur tot 16 uur 30 de enige echte snoepstrijd! In 

teams wordt er gestreden voor een prachtige hoofdprijs. Leuke uitdagingen staan jullie te 

wachten & nóg een leukere beloning als gevolg! 

Op zaterdag 13 maart kruipen we allemaal in de huid van onze fantastische 

bompa, opa of voke! Geen dikke berta deze vergadering, wél koekjes en 

thee, én veel meer..! De ‘oude-venten-praat’ barst los om 2 uur en eindigt 

om half 5.  

Om een vlot verloop te garanderen, willen we vragen om op voorhand in het Google-forms 

document aan te duiden of jullie gaan komen of niet. Op die manier hebben we een beter 

idee van wie er wel/niet komt, kunnen we de beste oplossing vinden en kunnen we leuke 

spelletjes garanderen.  

We hopen jullie komende weekends zeker terug te zien op onze gezellige Rimboe! 

Veel lieve groetjes, de Welpenleiding 

Ferao, Sona, Kigo, Raksha en Chil! 



 

  

Kabouters 



Liefste kabouters,  

Hier zijn we weer met een nieuw boekje vol met leuke vergaderingen �  

Zondag 7 februari worden jullie allemaal verwacht in het 

paleis van de rimboe van 14u tot 16.30u. Doe je mooiste 

prinsessenkleren aan wat vandaag zijn we allemaal echte 

prinsessen.  

Zondag 14 februari is het een speciale dag, namelijk de 

dag van de liefde.  Kom allemaal van 14u tot 16.30u naar 

de rimboe om te ontdekken wat liefde is.  

Zondag 21 februari gaan we corona-proof op reis, we gaan 

een reis rond de wereld maken dus bereid je maar voor. Kom 

maar 14u tot 16.30 u naar de rimboe om de wereld te 

ontdekken.   

Zondag 28 februari gaan we eens testen hoe slim de 

kabouters wel zijn, hopelijk hebben jullie goed opgelet op 

school � Kom van 14u tot 16.30u ontdekken wat wij voor jullie in petto hebben.  

Zondag 7 maart gaan we iets moois maken, warm je handen al maar op. We zien 

jullie op de rimboe van 14u tot 16.30u.  

Vrijdag 12 maart doen we nog eens een leuke 

avondvergadering. Kom in je meest comfortabele outfit 

naar de rimboe en vergeet geen warm dekentje mee te 

nemen. We verwachten jullie van 19u tot 21u op de 

rimboe.  

 

Dikke knuffels (vanop afstand natuurlijk �)  

Holi, Wamps, Mor, Mysa, Filou  



 

  

Jongverkenners 



Zaterdag 6 februari Avondspel, gewoon komen van 20.00 tot 22.00, simpel, goe en plezant. 
 

 

Zaterdag 13 Februari 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 

Zondag 21 Februari 1953, de dag dat Francis Crick en James Watson  de structuur van 
het DNA-molecuul ontdekken en op die manier beseffen dat iedereen uniek is. 
Iedereen buiten eeneiige tweelingen natuurlijk. Dus om de spot te drijven met de wetenschap is 
het tweeling-vergadering. 14-17  

 

Zaterdag 27 Februari, de omstreden dag van de kat, we spelen we katteka, 
pspspspspspspspst katteka. De gewoonlijke uren dus jom, zijt er gewoon van twee tot vijf  
(ik weet u toch wonen). 
TIP: https://nl.wikihow.com/Bevriend-raken-met-een-wilde-kat-of-katje 
 
Zaterdag 6 maart, kom naar de secret hide-out op kremersgat 2 , van 2 tot 5, we’ll make you 
an offer you can’t refuse.  

 

Zondag 13 maart ‘krak boem pats pow nja nja nja’ klassieke scoutsvergadering 
14-17, stop de tijd! 
 

 

 

 

 



 

Jonggidsen 



 

 

Heeeeee liefste jonggidsen #girlies #happy #lovely 

 

We zijn blij dat we jullie weer allemaal kunnen ontvangen op onze Rimboe. Helaas is 

dit wel in kleinere groepen. We vragen jullie om jullie in te schrijven in de 

onderstaande Google form, als jullie dit nog niet gedaan hebben.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWzfSoGZGUBuTt7ewfpaFxVBleNZszTx

6wpAibx8I5QGULFg/viewform?usp=sf_link 

Zo hebben wij als leiding een mooi overzicht van wie er allemaal komt en kunnen we 

elke week groepen maken zodat alles vlot en veilig kan verlopen. 

 

Zondag 7/02 zien we jullie van 14u tot 17u op de Rimboe om onze 

goede oude dag te vieren en terug te blikken op goeie tijden. We 

voelen ons allemaal een dagje ouder en verplaatsen ons daarom in 

de schoenen van Bompa en Bomma. #retro 

#inmijnentijdwasallesbeter 

  

Zondag 14/02 Is het valentijn maar helaas zullen we de jongens dit jaar moeten missen, sad 

:((. Maar we hebben de oplossing. We toveren ons zelf om tot heuse 

jongverkenners en laten zien dat we ook zonder hen door het leven gaan. 

#stoeregirls  

 

Zondag 21/02 spelen we scoutsspelletjes met een simpele twist. Van 14u tot 17u op onze 

Rimboe. Let’s break a leg. #auw #nigewoon 

  

Gadnoz 02/28 Elien heeft haren agenda laten vallen en is in de war. We zien jullie van 17u 

tot 14u. Of was het andersom? #Elienwatdoejenu? 

 

Zondag 7/03 Omdat dit jaar de Olympische spelen ook niet doorgaan, gaan 

wij dat hier eens rap fixen. Trekt nen gepaste outfit aan en zie da ge goe 

veel aquarius hebt gedronken. Strijd mee voor de winst van 14u tot 17u op 

de Rimboe. WE GONNA BREAK SOME RECORDS! #snellerdandebliksem  

 

Zondag 14/03 is het Pi-dag ze hebben ons vroeger altijd wijsgemaakt dat 

dat iets met wiskunde was. Daar hebben wij geen zin in. Dat is iets voor opt scholeke. Wij 

bakken taart (Pie?) #ofpi-zza #pi-ta. Wat het ook moge zijn, we gaan niet met honger naar 

huis. Ge moogt komen van ((1+1)/1)u tot (2+3)u . #1+1=3 

 

 

See you later, papeter 

Virtuele kusjes en lekjes, 

Bette, Elien, Lien, Laurent, Nerissa en Pieter #decoolsteleuksteleiding 



 

Verkenners 

 



WOEHOEHOE!!! We kunnen terug naar de Scouts!!! Iedereen moet wel een mondmasker en een 

beker meenemen xoxo. 

Om dit te vieren doen we een dikke party op zaterdag 6 FEBRUARI van 2 tot 5! Onze eerste keer 

terug scouts gaan we goed doen dus zie dat je er allemaal bent. 

De 2e vergadering volgt vlak erna op ZATERDAG 13 februari! Weeral van 2 tot 5! Deze keer gaan we 

nog zottere dingen doen want de regering kan ons niet stoppen! (Het is trouwens valentijn de dag 

erna, jullie leidingen zijn single, cadeautjes zijn welkom x) 

Ow ow en we gaan door! Op vrijdag 19 februari doen we een crazy 

avondvergadering! Doe allemaal een schattige (of stoere) 

carnavaloutfit aan xxx dat is te doen om 20 uur al. Tot 22 uur zal de 

gelegenheid doorgaan. Maar met goed weer blijven we misschien 

hangen rond een kampvuur. (zie da de mammies en de pappies da 

weten) 

Jiplaa de week erna doen we gewoon nog is scouts. Wie had dat 

gedacht! Op zaterdag 27 februari mag je je stapschoenen aandoen. 

Jullie worden om 19 uur op de rimboe verwacht! En tegen 23 uur 

zijn jullie hopelijk terug thuis. 

 

We plannen direct door tot in maart! De 6e maart (ne zaterdag) zijn jullie 

welkom op onze fantastische brunch! Neem allemaal een snackske mee! 

Om 11 uur daar en om 14 uur terug weg. 

13 maart, hopelijk een mooie dag! Want jullie worden op de rimboe verwacht <3 van 10 uur tot 17 

uur xxx dan kunnen we wat verloren uren inhalen xoxo  

 

Stevige linker!  

Jullie leidingkjes xxx 

 



 

  

Gidsen 



Dag Gidsjes 

 

Na een heeeeeele lange tijd gaan we elkaar eindelijk terugzien!! jeeej! Hier is de brief voor 

de komende weken. :D 

 

We starten al direct deze zondag 7 februari van 14u tot 17u met een supertof spel. Doe 

jullie kapiteins hoed allemaal maar aan en zorg dat je klaar bent voor de ultieme strijd. Tot 

dan! 

 

Zaterdag 13 februari zijn jullie allemaal welkom bij de IKEA 

van de rimboe, wil je weten wat we hiermee bedoelen? Kom 

dan maar meubelen van 14 tot 17u!  

  

Op zaterdag 20 februari doen we woudloperskeuken, kom met een lege maag naar de 

Rimboe van 14u tot 17u, lekker smikkelen 

 

Zaterdag 27 februari is het weer is tijd voor een echte scoutsvergadering, eindelijk terug is 

goed ravotten! Jullie zijn welkom op de rimboe van 14u tot 17u.  

 

 

Leg het netwerk, maak de verbinding, … en vergeet zeker niet 

de balk te plaatsen. We zien jullie op zaterdag 6 maart van 14u 

tot 17u. 

 

 

Zaterdag 13 maart is het bomma en bompa vergadering van 14u tot 17u. Door de 

omstandigheden gaan we onze grootouders niet in gevaar brengen dus neem zelf je 

wandelstok en kapotte knieën mee. ;) 

 

 

Veel kusjes xoxo 

Jullie leiding  



 

  

Jins 
 



Gegroet beste jinners, eindelijk kunnen wij jullie goed nieuws brengen!!! 

Jullie favoriete leidingsploeg zal vanaf 7/2 terug elke week voor jullie 

klaarstaan, al is het wel in kleinere ‘bubbels’. Let the fun days begin <3333  

 

 

Zondag 7/2 gaan we samen kampen bouwen van 2 tot half 5. Mopje tis tot 5 

voor de grote kindjes hé, gelukkig maar. Wij zijn alvast heel siked, tot 

zondag motjes! 

 

Zaterdag 13/2 gaan we een beetje Valentijn vieren. Voor degenen die deze nietszeggende 

dag niet met een partner kunnen delen, geen stress. We are here for you <33! 

 

Zondag 21/2 houden we een DEMOLISH vergadering van 2-5 op de rimboe. Kom zeker af 

want je kan hier al je agressie veroorzaakt door het afgelopen jaar even kwijt!  

 

Het weekend van 27 & 28 februari is het onze wafelverkoop. 

Meer info daarrond volgt nog. Probeer nog zoveel mogelijk 

mensen aan te sporen om een doosje te kopen. We need the 

moneys!!!  

 

Het is nogal wat geweest verleden jaar en dat stopt maar niet in 

2021… Daarom steken we zondag 7/3 een tijdscapsule in de 

grond. Daarin kunt ge dan een briefke steken aan u toekomstige zelf. Schrijf er bijvoorbeeld 

op hoe stoem ge 2020 vond. Het is maar ter inspiratie he. Dan kunt ge die capsule terug 

bovenhalen wanneer ge leiding zijt. Tof he? 

 

Op zaterdag 13 maart is het jinstage, joepie! Spreek hiervoor goed af met de leidingsploeg 

van jouw tak. Je kan best iets vroeger afspreken op de rimboe (zo kom je niet voor 

verrassingen te staan!) veel succes poepies xxx 

 

 

 

dikke zoenen, 

 

Sander, Senne, Seb, Marieke & Nona XXX 



 
 

 

Wist je dat… 
 

• De verkenners goed kunnen lachen met Johnny English? 

• Het wandelend blad van de gidsen het witte licht heeft gezien? RIP 

Deborah 

• De jins lekkere wafeltjes verkopen?! 

https://wafeltjesshop.be/jinsbosvogels/  

• De jonggidsen de Ronny heel hard missen? 

• De kapoenen verzot zijn op levende stratego? Ze kregen er maar geen 

genoeg van! 

• De gidsen wel heel hard de tijd aan het tarten waren bij één tegen allen? 

• De jonggidsen nog eventjes moeten oefenen om de leiding te verslaan bij 

deadzone? 

• Senne van de kapoenen de beste presentator voor tiktok filmpjes is? 

  



 

Belangrijke 

data 
 

Kampen 
 

Kapoenen     13 juli tot 18 juli 

Welpen     1 juli tot 7 juli  

Kabouters    7 juli tot 13 juli 

Jongverkenners   19 juli tot 28 juli  

Jonggidsen    1 juli tot 10 juli  

Verkenners    28 juli tot 6 augustus  

Gidsen     10 juli tot 19 juli 

Jins      Datum volgt nog! 

  



 

Info Leiding 
 

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  


