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Voorwoord 
Hier zijn we weer met het laatste boekje van dit bewogen 
scoutsjaar! We hebben jullie doorheen het jaar een tijdje 
moeten missen maar dat gaan we allemaal weer inhalen 

op het hoogtepunt van het jaar: KAMP! Hier worden 
herinneringen gemaakt die je voor het leven bij blijven. 

De oudere takken kunnen uitkijken naar hun (voor)totem 
of voor de jins zelf een kleurentotem. Deze totem is iets 

dat je je hele leven kan koesteren en daarom zal deze ook 
met veel bedachtzaamheid worden gekozen! Maar voor 
nu nog even genieten van het wekelijkse ravotten op de 

Rimboe! We zien elkaar hopelijk allemaal terug in 
September voor de overgang! Tot dan! 

 

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 25 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/ 



Bosvogel T-shirts 
Verkoop 1.0 

 

Bestellen via: 
https://forms.gle/bJom98X3PyVHy6Hw9 
 
Af te halen op: 
zondag 9 mei tussen 14u en 17u 
 
Ter plekke betalen met bancontact: 

- Volwassenen: 10€ 
- Kinderen: 7€ 

Modellen dragen een vrouwenmaat M en een mannenmaat L 



 

 
 

  

Kapoenen 



Allerliefste kapoenen 
 
Met een traantje in het gezicht schrijven wij deze allerlaatste brief van dit GI GA leuk 
scoutsjaar. We gaan er nog een laatste keer een lap op geven met super leuke activiteiten. 
Maar geen paniek er komt natuurlijk nog een GI GA fantastisch leuk kamp aan.  
 
Zondagnamiddag 16 mei maken we er super gezonde vergadering van. We gaan 
knutselen met fruitjes. Fruitrupsen, fruitegels,.. We toveren ons om tot echt scouts 
chefkoks van 14u tot 16u30 
 
Zondagnamiddag 23 mei mogen jullie allemaal verkleed komen als oud omaatje of 
opaatje. We gaan onze oude dag op de rimboe beleven. Hou jij ook zoveel van de 
koekjes van oma of de spelletjes die je met je oma speelt. Kom dan zeker naar de 

rimboe van 14u tot 16u30  
 
Zaterdagnamiddag 29 mei van 14u tot 16u30 gaan we een heuze waterpistool battle 
houden. Neem dus zeker je waterpistool mee als het goed weer is. Bij minder weer 
gaan we battle met deeg. We houden jullie nog op de hoogte via mail. 

 
Vrijdagavond 4 juni mag je je benen al insmeren en goede wandelschoenen aantrekken 
want wij gaan op zoek naar iets super lekkers om van te smullen van 19u tot 21u. Ben jij 
ook benieuwd wat dat lekkers is kom dan zeker naar onze rimboe.  
 
Zaterdagvoormiddag 12 juni mogen jullie allemaal jullie buikjes komen rond 
eten aan onze superlange brunchtafel van 10u tot 12u. Je mag zelf iets 
lekkers meenemen maar dat is zeker niet verplicht. De leiding zorgt ook voor 
een goed gevulde brunchtafel vol lekkers.  
 
Zondagnamiddag 20 juni slibberen we het jaar uit op onze allerlaatste vergadering. Doe 
zeker kleren aan die vuil en nat mogen worden. Neem zeker pakketje reservekleren en een 
handdoek mee want op onze laatste vergadering houden we het niet droog van 14u tot 
16u30.  
!

"##$!%&'((#$)!

!

Gigi, Veva, Zazou, Twinkel en Tita 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

Welpen 



Hey liefste welpennnn! 

We zijn aanbeland bij het laatste boekje van dit scoutsjaar (spijtig hé), maar we 
gaan ons deze weken nog eens goed samen uitleven!  

 

De eerste vergadering van dit boekje zijn jullie allemaal welkom op 
zondag 16 mei van 14u tot 16u30! Vandaag vieren we de leukste 
dagen van het jaar. Zet je schrap om samen met ons alle 
feestdagen af te gaan!  

 

Op zaterdag 22 mei, van 11u tot 13u30, mag je naar de Rimboe komen met 
een lege maag wanttttt we doen een epic mealtime!! 
Laat je beste kookkunsten zien en kom proeven van 
jullie (hopelijk) lekkere creaties. 

 

Zaterdag 29 mei gaan we ons goed uitleven op de rimboe zoals alleen echte 
welpen dat kunnen. Kom mee genieten van 2 tot half 5. 

Kom op zaterdag 5 juni mee met ons gezelschapsspelletjes spelen, maar dan 
op een op een gekke coole scoutsmanier ;) Allemaal welkom van 2 tot half 5!
  

Zaterdag 12 juni gaan we ons goed amuseren op onze prachtige rimboe. We 
verwachten jullie van 14u tot 16u30. 

Op de laatste namiddag van dit scoutsjaar gaan we nog iets mega leuk doen! 
Benieuwd wat we gaan doen? Kom een kijkje nemen op zaterdag 19 juni van 
14u tot 16u30.   

 

Wij kijken al heeeeeel hard uit naar het kamp!  

 

Veel lieve groetjes van de Welpenleiding  

Ferao, Chil, Sona, Raksha en Kigo! 



 

  

Kabouters 



Dag Lieve Kabouters,  

We zitten al aan ons laatste boekje van het jaar "#$ Maar niet getreurd want er komen nog 

mega leuke vergaderingen aan. En natuurlijk het mega toffe kamp moet nog komen %&'(  

Zondag 16 mei gaan we onze inleven in echte soldaten, jullie mogen van 14u tot 16.30u 

naar de rimboe komen om te laten zien hoe een stoere 

soldaten jullie zijn.  

Zondag 21 mei mogen jullie van 14u tot 16.30u naar de 

rimboe komen voor een typisch scoutsspel, we gaan 

allemaal samenwerken om het spel tot een goed einde te 

brengen.  

Zondag 30 mei hopen we op goed weer voor deze toffe vergadering. Jullie mogen van 14u 
tot 16.30u naar de rimboe komen, zorg dat je kleren nat en vuil mogen worden want we 

zullen het niet droog houden vandaag.  

Vrijdag 4 juni doen we nog eens een echte avondvergadering. Jullie mogen van 19u tot 
21u naar de rimboe komen om nog wat plezier te maken.  

Het weekend van 12 en 13 juni is het geen vergadering 

want de leiding zit dan volop in examen modus, jullie 

mogen een kaarsje branden voor de leiding )*+,  

Zondag 20 juni is het al onze laatste vergadering "#$ 

maar we gaan er nog een mega leuke vergadering van 

maken. Jullie mogen van 11u tot 13u naar de rimboe 

komen, we gaan samen een gezellige afscheidslunch doen en nog jullie favoriete spelletjes 

spelen.  

 Veel groetjes jullie mega toffe leiding 

Mor, Mysa, Holly, Wamps en Filou 

 



 

  

Jongverkenners 



 

 

Dag beste jongvekkies, 
 
Hier zijn we dan met het laatste boekje van het jaar. Het goede nieuws is dat de regels 
omtrent de jeugdbeweging versoepelt zijn en we tot en met 25 personen mogen zijn (wel 
nog steeds met mondmasker). Dus kom maar met zijn alle afgezakt naar de rimboe! 
Ondertussen hebben we ook vernomen dat we op kamp gaan mogen. 
jipie! Meer info daarover volgt nog via mail! 
 

Zaterdag 15 mei van 14u tot 17u mogen jullie allemaal naar de 
rimboe komen voor om ter grootste toren te maken in een strijd 
tot de dood (maar niet heus) in het bakstapelen! pak je beste 
klim skillz mee, de winnaar krijgt een twisst-&-draaank?!?!?! 
 
Zaterdag 22 mei van 10u tot 17u is het bouwvergadering, we 
gaan nog een laatste keer jullie scouts-skillzzz aanscherpen voor we op kamp 
vertrekken! Vergeet zeker geen bottines aan te doen want er zal worden gebijld en 
gezaagd (eigenlijk dus zoals elke vergadering HAHAHAHAHA). 

 
Zaterdag 29 mei van 11u tot 17u is het vlottentocht (en hopelijk goed 
weer) jullie mogen allemaal eens lief vragen aan de mamma en pappa 
om u af te zetten aan de voetbalclub sks te herentals in de 
olympiadelaan, om samen het ruime sop van de kleine nete te 
verkennen! Jullie mogen je allerliefste Jongverkenners terug ophalen 
aan de watermolen in Grobbendonk. 
 
Vrijdag 4 juni 20u tot 22u doe allemaal donkere of camouflage kleding aan want we 
spelen een bangelijk geui sluipspel. Zie ma da we u niet kunnen vinden! Grtz 

 
Vrijdag 11 juni 20u tot 22u  is het film vergadering neem allemaal een klein 
snackje mee dan kunnen we lekker chappen. Neem zelf ook zeker nog uwe 
lievelingsfilm mee let hier wel op dat we te skeir zen voor blu ray (DVD is het 
formaat waarmee we kunnen werken). 
 
Vrijdag 18 juni 20u tot 22u kampvuur vergadering wederom bottines aan doen want 
er ga gekapt worden.  
 
 

 
 
 
Vergeet je zeker niet 
tijdig in te schrijven 
voor het kamp! De 
brief met info volgt 
nog via mail! 
 



 

Jonggidsen 



 

Heeyyy liefste jonggidsen,  
 
Hier zijn we al met onze laatste brief van het jaar. "#$%& 
Maar niet getreurd, we hebben nog een heleboel supercoole 
vergaderingen in petto! '()* 
 
Op zaterdag 15 mei van 14u tot 17u strijden we om de winst. Trek 
jullie beste camouflage outfit aan!  
 
Zaterdag 22 mei van 14u tot 17u gaan we nog 
eens een spannend spel spelen. Zie dat ge een 
beetje rebels gekleed bent. +,-.  
 
Zaterdag 29 mei van 14u tot 17u gaan we de lucht 
in. Last van hoogtevrees? Dan zorgt ge maar dat 
dat tegen vandaag is opgelost.  

 
 
We houden een gezellige outdoor filmavond op zaterdag 5 
juni van 20u tot 22u. Kom allemaal naar de Rimboe en 
neem een lekker warm fleeceke mee, wij voorzien de 
rest!!   

 
 
Vandaag is niets recht en zijn er geen hoeken. Alles is 
rond. Kom naar onze cirkel vergadering en ontdek wat 
dat betekent op zaterdag 12 juni van 14u tot 17u.   
 
 
Trek jullie dansbenen aan want we gaan dansen!! /0123  
Kom alvast goed opgewarmd naar de Rimboe zodat we jullie 
danstalenten kunnen ontdekken op zondag 20 juni van 14u tot 17u. 
456789 
 
Groetjesssss 
De tofste jonggidsenleiding ever: 
Bette, Elien, Laurent, Lien, Nerissa en Pieter 
 



 

Verkenners 
 



JOOOOW LIEFSTE VERKENNERS! 
Hier zijn we dan met het laatste (*snik snik*) boekje van dit scoutsjaar. 
 
We starten het boekje met een knal. Op ZATERDAG 15 MEI gaan we een super 
coole waterglijbaan bouwen!! Jullie worden van 10u tot 17u verwacht op de rimboe 
om lekker te komen glijden. 
 
Op ZATERDAG 22 MEI gaan we nog is een goeie old school ravotvergadering 
houden. See you @ the Rimboe van 14u tot 17u. 

  
En we blijven gaaaaan. Hopelijk wordt het op ZATERDAG 29 MEI 
goed weer, want dan gaan we op vlottentocht en dit van 10u tot 
17u! 
 

 
Op VRIJDAG 4 JUNI houden we een avondvergadering. Afspraak van 19u tot 22u op onze geliefde 
Rimboe. 
 
Omdat zowel jullie als jullie leiding in de examens zitten gaan we op 
ZATERDAG 12 JUNI een instapvergadering houden. Kom tussen 14u en 
17u af voor een goeie pauze te nemen van al dat studeren want wij gaan 
een chille strandvergadering houden. 
 
 
Op ZATERDAG 19 JUNI houden wij onze laatste vergadering *ween ween*. We zien jullie op de 
Rimboe van 14u tot 17u om in schoonheid het scoutsjaar af te sluiten xxxx 
 
 
Kusjes, 
Stein, Zana, Anneleis, Brakkes en Big P 
 
 



 

  

Gidsen 



JOWJOWJOOOWW liefste gidsjes dit is de laatste brief van het jaar, *snik snik*. Maar niet 
getreurd, eerst nog al deze supermegacoole vergaderingen en dan een epicbangelijkgraaf 
kamp. JAJA dat hoor je goed, maak jullie al maar klaar! 

 
Op Vrijdag 14 mei starten we met de ‘CreaClub de Jolige 
Gidsen’! Jullie zijn ‘s avonds welkom van 19u30 tot 21u30, 
haal jullie creativiteit al maar naar boven! :D 
 

Zaterdag 22 mei is het vanaf 10u brunch! Jullie mogen allemaal iets lekkers meenemen 
zodat jullie buikje om 12u lekker vol zal zitten. Wij zorgen voor het brood en het beleg. Tot 
dan! 
 
Alles loopt op wieltjes zaterdag 29 mei! Kom met de fiets, 
step, skateboard, rolschaatsen,... naar de scouts. 
Welkom om 14u en je mag weer naar huis rollen om 17u. 
 

 
𝐸 = 𝑀𝐶!?Chrisotffel Colobimbo? 
Zoet, zuur, zout, bitter en euh, allee, dingeske…? Begint het 
ook al te tuuten in uw hoofd? Bij ons ook! Op vrijdag 4 juni 
doen we ne quiz, maar gene saaie! Van 19u30 tot 21u30 op 
onze gekende heilige grond! 
 
 

 
Zaterdag 12 juni gaan we een dagje naar de Bahamas van Bouwel 
(Flierenberg). We spreken af om 14u aan de rimboe of om 14.20u 
aan de Flierenberg zelf. Om 17u nemen we het vliegtuig terug naar 
onze geliefde rimboe! 

 
Zondag 20 juni hebben we weer iets kei 

zotleuktof in petto voor onze laatste vergadering! 
We gaan op vlottentocht! :O We spreken 
hiervoor om 10u af aan het bruggetje over de 
Nete in de Olympiadelaan te Herentals 
dichtbij het Netepark. Om ongeveer (kunnen 
we niet exact zeggen) 17u mogen jullie terug 
opgepikt worden aan het strandje bij de 
lentehei in Grobbendonk. Let op: je mag je 
gsm meenemen maar zorg ervoor dat deze niet 
nat kan worden.  

P.S. Zwemkledij en een handdoek kan ook altijd handig zijn. 
 
 
 
Een stevige linker xoxo tot op KAAAAMP  



 

  

Jins 
 



Dag lievelingen, 
 
Hier zijn we met jammer genoeg het laatste boekje van het jaar. We gaan er gegarandeerd 
nog een memorabele tijd van maken xoxoxoxox 
 
Zaterdag 15 mei van 20u tot 23u doen we jincafé for jins only! Omdat jullie dit jaar helaas 
niet hebben kunnen genieten van de gezellige jincafés, willen we dat op deze manier 
compenseren :))) 
 
Vrijdag 21 mei is het opnieuw avondvergadering, woehoew. Wat we gaan doen is nog een 
verassingggg, meeten om 20u en afronden om 22u!  
 
Zondag 30 mei gaan we slingeren/sliden in het grote 
rimboebos, van 2 tot 5 
 
Zondag 6 juni gaan we een zwemmetje doen van 2 tot 
5, breng zeker uw fietske mee! zonnige groetjeeees 
 
Zaterdag 12 juni gaan we nog wat leuk spelen, van 2 
tot 5 op de rimboeeee 
 
Zaterdag 19 juni doen we vlottentocht, joehoeeee! We meeten om 10u en sluiten af om 
17u, see u then xxx 
 
 
 
 
Dikke kussen van jullie favorieten, 
Senne, Nona, Sander, Marieke & Seb 

 
 
 
  
 



 
 

 

Wist je dat… 
• de welpen goed kunnen crowdsurfen?  

• kapoen Gaston coole salto's kan doen op de rimboe-trampoline? 

• de Pallie niet kan lezen? 

• de jins prima chefkok’s zijn die heurlijke pizza’s kunnen maken! 

• de verkenners een super diepe put kunnen graven met enkel lepels? 

• kabouters houden van het ruige spelletjes vleeshoop? 

• de welpen graag biljarten zoals echte bompa’s? 

• Luca en Fie van de gidsen wel 21 keer(!!) haasje over kunnen in slechts 30 sec? 

• onze jonggidsen supermooie paaseitjes hebben geschilderd? 

• kapoen Maurice al aan het oefenen was om leiding te worden en het spelletje 'tikkertje op 
de hoge' heeft uitgelegd aan de groep? 

• de verkenners weten dat gidsen plagen gelijk is aan liefde vragen? 

• de kabouters echte pizzabakkers zijn? 

• de gidsen hun eigen cinema hebben gesjord?! 

• kapoenen Aaron, Lowie en Brent heel goed zijn in honkbal! 

• de welpen lekkere dingen op het kampvuur kunnen maken? 

• de kabouters altijd eerst de leiding wilt verslaan tijdens een spelletje? 

• gids Darthe wel bijna 500 keer een pingpongbal in de lucht kon houden? 

• de meeste verkenners kunnen nog niet tegen de muur sjotten met een bal? 

• onze twee Kaat-en van de jonggidsen op de eerste en tweede plaats stonden bij de 
laddercompetitie? 

• de jins zich, met een lach op hun gezicht, een weg door de rivier hebben geploeterd! 



 

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      17 juli tot 2 augustus 

 

  



 

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  
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