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Voorwoord 
Beste bosvogels, hier zijn we weer met een boekje vol 

leuke vergaderingen! We zijn dit jaar met wel 54(!!!) 
leiding, een beestige bende die ervoor zorgen dat 

iedereen een geweldige tijd beleeft. De kampen zijn 
ondanks de hevige regen toch allemaal goed verlopen en 

je gelooft het nooit (;-)) maar ze waren ook nog eens 
allemaal superleuk! Jammer genoeg is daarna het al zo 
bekende zwarte gat waar we in vallen. Maar die zal snel 
weer gevuld worden met onze wekelijkse vergaderingen 
op onze geliefde Rimboe. Ook zeker niet te vergeten is 

dat we dit jaar een nieuwe groepsleidingsploeg hebben, 
wij doen ons uitstekende best om de komende jaren de 

scouts in goede banen te leiden. We stellen ons dan ook 
graag even voor en hopen jullie allemaal te zien op de 
overgang! Of jullie kunnen ook met ons een babbeltje 

komen maken op de instapdag of genieten van een lekker 
drankje! Tot dan!  

 
 

Een stevige linker,  

Elien, Simon, Sien en Sophie 
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/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/ 



 

 

	

HOE	TROOPEN?	

Als je op de Trooperpagina van jouw vereniging klikt op een shop, weet die shop dat 

je via Trooper gekomen bent en welke vereniging je wil steunen. Op het moment dat 

jij je aankoop afrondt op de website van de shop, laten zij ons weten hoeveel geld ze 

aan je vereniging schenken. Dat is soms een percentje van jouw aankoopbedrag, 

soms een vast bedrag. 

 

HOE	KAN	JIJ	TROOPEN?	

Zoek de unieke pagina van je vereniging op trooper.be  

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

 

Op deze pagina van je vereniging klik je op een shop 

Shop en betaal op de webpagina van de shop. Door via Trooper te passeren weet de 

shop welke vereniging je wil steunen. Zelf betaal je geen euro extra. 

 

WAAROM	ZOU	IK	TROOPEN?	

Verenigingen zijn de maïzena van Vlaanderen. Ze binden en verbinden mensen, jong 

en oud, groot en klein,… Maar het verenigingsleven kan alleen maar bloeien dankzij 

het harde werk van een handvol vrijwilligers. Trooper wil deze vrijwilligers helpen 

om extra financiële middelen in te zamelen zodat zij meer kunnen bezig zijn met hun 

passie: hun vereniging organiseren. 

Via Trooper kan iedereen verenigingen, scholen, goede doelen,... gratis steunen. 

simpelweg door online te shoppen bij onze partnershops. Bol.com, Coolblue, 

Booking, Collect&Go, JBC, Decathlon, Dreamland, Torfs en meer dan 600 anderen 

schenken gemiddeld 5% van jouw aankoopbedrag aan je vereniging. Zelf betaal je 

geen rosse eurocent extra! 
 



�
SCOUTS
GROBBENDONK INSTAPDAG 

Tot snel,

De Leidingsploeg
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NIET OP DE OPENBARE WEG GOOIEN. CONTACT: INFO@BOSVOGELS.BE OF 0485 97 43 50.

ZATERDAG 18 SEPTEMBER 2021, 14UUR @ DE RIMBOE
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Kapoenen 



 

Zijn jullie klaar voor een super tof scoutsjaar met een gloednieuwe 
leidingsploeg? Wij hebben er zeker en vast al veel zin in!! We staan te 
trappelen om al jullie lieve snoetjes op de rimboe te verwelkomen! Om jullie 
alvast enthousiast te maken stellen we graag de planning voor: 

  

Zaterdag 11 september is het de jaarlijkse overgang! Om 13 uur nemen 
jullie afscheid van jullie oude leidingsploeg, maar wees niet getreurd! Jullie 
leren daarna de nieuwe leidingsploeg kennen, hebben jullie er zal zin in? 
Mama en papa mogen tot 13:30 uur blijven en zullen jullie om 16:30 uur terug 
opwachten! 

Op zaterdag 18 september is het instapdag van 14:00 uur tot 16:30 uur. 
Doe je best om zoveel mogelijk vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, 
buurjongens, buurmeisjes, … mee te nemen naar de scouts! Vanaf 16:30 uur 
zijn jullie ouders welkom voor een infomoment, om kennis te maken met ons 
en om eventuele vragen te stellen. (meer info vind je vooraan in het boekje 
😊"#$%) 

Haal je grootste fantasieën naar boven op zondag 26 
september, we vertrekken naar dromenland! We verwachten 
de grootste dromers op de Rimboe van 14:00 uur tot 16:30 
uur. 

 

In het weekend van 2 en 3 oktober is het geen vergadering omdat jullie 
leiding dan super hard aan het werken is om Bosbeats en Rimboe Rock op te 
bouwen ☹'() 

Ook in het weekend van 8 en 9 en 10 oktober is het geen vergadering 
wegens Bosbeats en Rimboe Rock. Zeker de moeite waard voor mama en 
papa om een kijkje te komen nemen! ;)  

Trek op zondag 17 oktober je slechtste kleren aan, want 
van 14:00 uur tot 16:30 uur gaan we op zoek naar de 
vettigste kapoen! Wie zal er het vuilst naar huis gaan? 😊"#$%  

In het weekend van 23 en 24 oktober is jullie leiding druk 
bezig met alles te plannen op planningsweekend dus is het geen 
vergadering. 



Maar niet getreurd! In het weekend van 29,30 en 31 oktober gaan we met z’n 
allen op groepsweekend, joepie!!! Alle bosvogels trekken er op uit! Meer info 
hierover volgt nog. 

Op vrijdag 5 november zullen we lekker sssssmullen!! Zorg 
dat je nog niet teveel gegeten hebt. Jullie mogen de leiding 
van avondeten voorzien 😉+,-.. We beginnen met koken om 
17:30 uur en ronden af om 19:30 uur.  

 

Zondag 14 november halen we ons creatieve brein naar boven! Kom gezellig 
knutselen van 14:00 uur tot 16:30 uur.  

Gegroet uwe majesteiten! Bij deze willen we alle prinsen 
en prinsessen, baronnen en baronessen, koningen en 
koninginnen, graven en gravinnen en natuurlijk ook keizers 
en keizerinnen uitnodigen voor ons koninklijke bal. Doe 
jullie meest vorstelijke kleren aan en kom ons tegemoet op 
zondag 21 november van 14:00 uur tot 16:30 uur op de 
Rimboe!  

Op zondag 28 november nemen 2 teams het tegen elkaar op in een ultieme 
strijd! Kom naar de Rimboe van 14:00 uur tot 16:30 uur om uit te vechten 
wie wint!  

Dit was het eerste boekje! 

Duizend kusjes en knuffels xxxxxxxxxxxxxxx 

Liefs jullie allerleukste, coolste, tofste, grappigste, mooiste, stoerste, nieuwe 
leiding xxx (die nog even geheim blijft) 



 

 
  

Welpen 



 
 
De jaarlijkse overgang staat voor de deur! jippie jaa jeej!! 
Jullie nieuwe awesome leiding heeft er mega veel zin in! Wij 
hebben er super veel goesting in om samen met jullie te 
ravotten. Kom zaterdag 11 september van één tot half vijf zeker 
eens piepen op de rimboe! Jullie ouders zijn ook welkom tot 13u 
30! Tot daaannnn!!!!! 
 
Zaterdag 18 september van twee tot half vijf verwelkomen we ook 
nieuwe leden op onze instapdag. Breng dan allemaal jullie 
vriendjes mee!! Achteraf zijn de ouders 
zeer welkom om een babbeltje te doen met de 
nieuwe leiding.  
 
Zondag 26 september van twee tot half vijf 
gaan we op zoek naar de sterkste welp. 
Train al maar je spierballen want deze ga 
je zeker kunnen gebruiken! Woehoew zin 
innn!!!  
 
 
Ohhhnnnn L het weekend van 1 tot 3 oktober is het geen scouts 
want de leiding gaat het terrein klaarmaken voor het grootste 
feestje van het jaar.  
 
Ook het weekend van 8 tot 10 oktober zal het 
spijtig genoeg geen scouts zijn. Jammer!!! L 
Maarrr jullie ouders zijn zeer welkom om zich 
te komen uitleven op Rimboe Rock!  
 
Zondag 17 oktober van twee tot half vijf 
brengen jullie allemaal jullie vergrootglas mee 
want we hebben jullie hulp nodig tijdens een groot onderzoek. 
Spannendddd!!!  
 
 
Het weekend van 22 tot 24 oktober is de leiding zelf op weekend 
en zullen we jullie heeeeeeeeeeeeeel hard missen. 
 



Van 29 tot 31 oktober nemen we 
jullie mee op een keeiiii leuk 
suuuuper tof avontuur. WE GAAN OP 
WEEKEEEENDDDD!!!!! JOEHOEWWW. 
Meer info volgt later.  
 
 
Zondag 7 november van twee tot half vijf hebben we echte 
ridders en drakentemmers nodig! We gaan opzoek naar de grote 
schat van de rimboe! Hou jullie maar vast aan de takken van de 
bomen! Het wordt een stevige strijd!! (kom verkleed!) 
 
Zondag 14 november van twee tot half vijf gaan we opzoek naar 
de beste kok. Haal jullie beste skills en kookkunsten maar 
boven!! Leeeekkkkker!!! 
 
Zondag 21 november van twee tot half vijf gaan we 
jullie bouwskills eens testen. We zijn benieuwd!!  
 
 
 
Zondag 28 november van twee tot half vijf is het nog eens een 
echte ravotvergadering op de vertrouwde rimboe! We kijken er 
naar uit!! Jeeeeejjjj!!! 
 
 
HEEEL VEEL KUSJES EN KNUFFELS 
 
Jullie nieuwe leiding!!!!!! 
(pssst we hebben er kei veel zin in!!!!!!) 
 
 
 



 

  

Kabouters 



Liefste kabouters 
 
Het nieuwe scoutsjaar gaat weer van start joehoee met heel leuke leiding, wij 
kijken er heel hard naar uit, hopelijk jullie ook?  :)) 
 
We beginnen op zaterdag 11 september van 14u-16u30 met de overgang, jullie ouders 
mogen ook blijven (wel maar tot 13u30). Dit is voor de kabouters die vorig jaar 
ook al in de scouts zaten, nieuwe kabouters moeten nog een weekje in 
spanning afwachten. 
 
Op zaterdag 18 september van 14u-16u30 is het instapvergadering. Hier mogen jullie al 
je vriendinnetjes/buurmeisjes/klasgenootjes meenemen om mee te komen 
ravotten en eens te proberen op de scouts. Vanaf 16u30 zijn de ouders welkom 
op de Rimboe zodat wij eventuele vragen kunnen beantwoorden of extra 
informatie geven. 
 
De volgende vergadering is op zondag 26 september van 14u-16u30.  Hou jullie klaar 
prinsesjes want tijdens deze vergadering gaan we op zoek naar onze prins op 
het witte paard! 
 
Dan hebben we droevig nieuws te vertellen: het weekend van 1-3 oktober is het geen 
scouts aangezien jullie leiding dit weekend heel hard aan het werken is om 
alles in orde te krijgen voor Bosbeats en Rimboe Rock. 
 
Voor het weekend van 8-9 oktober hebben we goed en slecht nieuws. Het slechte 
nieuws is dat het weer geen scoutsvergadering is maar het goede nieuws is 
dat  jullie ons niet hoeven te missen. Op 8 oktober is het feest: Bosbeats én 9 
oktober is het feest: Rimboe Rock. Meer informatie vinden jullie op de website 
en facebookpagina. 
 
Op zondag 17 oktober van 14u-16u30 hebben we wel een super leuke vergadering 
gepland. Wij raden jullie aan je beste dansmoves de avond ervoor nog eens te 
oefenen want wij gaan tiktokken. Wie is de echte tiktokster, kom het mee 
ontdekken op de Rimboe! 
 
Het weekend van 22-24 oktober is het weer geen scouts :///. De leiding is dan druk in 
de weer om de rest van het scoutsjaar te plannen. 
 
Het weekend van 29-31 oktober wordt super mega vet want wij gaan op weekend!!!!! 
Meer info volgt nog maar schrijf het zeker op in de agenda… 
 
Diep in de zee..diep in de zee… Ik zal je zo missen tussen de vissen… Blijf toch 
beneee… Daar werken zij de hele dag. Nooit hoor je in zijn schat een lach. Laat 
ons maar drijven met onze lijven diep in de zee… Wie deze songtekst herkent, 
weet al wat het thema is op deze vergadering. Kom mee diep in de zee op 
zondag 7 november van 14u-16u30. 
 



Wij vragen ons af wie eigenlijk de sterkste is, onze kabouters of hun ouders? 
Laten we dat uitvechten tijdens een vergadering mét de ouders. Op 14 november 
van 14u-16u30 zijn jullie welkom mét je mama en/of papa om de strijd tussen 
kabouters en ouders aan te gaan. 
 
Op 21 november van 14u-16u30 gaan we iets doen waarvoor we popcorn voor nodig 
hebben. Willen jullie weten wat en misschien eens snoepen van de popcorn? 
Kom het ontdekken op de Rimboe! 
 
Nu zijn we weeral gekomen aan de laatste vergadering van deze brief maar we 
hebben weer iets bijzonder in petto. Kom allemaal op 28 november van 14u-16u30 
verkleed als een jungle dier naar de Rimboe-jungle. De best verklede kabouter 
kan wel eens een extraatje krijgen.  
 
Zo, dit was de eerste brief van het nieuwe scoutsjaar, wij kijken er naar uit! <3 
Dikke kusjes en knuffels van jullie nieuwe scoutsleiding (we houden ons nog 
even geheim) xxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Jongverkenners 



Jowwww jongverkenners.  

Hier is het eerste boekje van dit scoutsjaar. Let’s go!  

Zaterdag 11/09 is het overgang. We starten dit scoutsjaar van 14u tot 17u op de Rimboe, jullie 
ouders mogen blijven tot half twee. Hou je maar vast aan de takken van de bomen want we geven er 
een lap op! petssss 

 

Zaterdag 18/09 organiseren we een instap-
dag van 14u tot 16u30 op de Rimboe. Bereid 
je voor op een klassieke scoutsvergadering. 
Heb je een vriendje waarvan je denkt dat hij 
geknipt is voor de scouts? Dit is je kans! 
Neem hem mee en laat hem van de scouts 
proeven. Na de vergadering is er een 
mogelijkheid tot inschrijven.   

 

Zaterdag 25/09 spreken we om 14u af op de Konijnenberg - Ter 
Duinen in Bouwel voor de befaamde put-schup-vergadering! Neem 
allemaal je beste schup en mijnlantaarn mee. Wie weet wat graven 
we op?! Jullie mogen om 17u terug vertrekken.  

 

 

Zaterdag 2/10 Gaan we van 14u tot 17u flyeren voor 
Bosbeats en Rimboerock. Afspraak op het Astridplein te 
Grobbendonk (vergeet dus geen fiets!).  

 

Tijdens het weekend 8-9-10/10 is er geen vergadering 
gepland (ohhhhhh "#$) wegens Bosbeats en Rimboerock 
(jejjjjjjj %&'(). Je kan wel een drankske komen drinken of 
een danske komen placeren op Bosbeats (8 oktober) of op 
Rimboerock (9 oktober).  

 



Zondag 17/10 halen we de Sylvester Stallone in ons naar boven en doen 
we een echte ventenvergadering. Wie van de jongverkenners heeft de 
grootste cojones? let’s find out! Afspraak van 14u tot 17u op de Rimboe.  
PS: Doe je bottinen aan.  

 

Het weekend van 22-23-24/10 is het geen vergadering. De leiding gaat op 
planningsweekend zodat we dit jaar de zotste scoutsvergaderingen voor 
jullie kunnen organiseren!  

 

Het weekend van 29-30-31/10 gaan we op 
groepsweekend! Alle Bosvogels, van Kapoenen tot Jins 
gaan er samen een weekendje tussenuit op 
verplaatsing. Meer info volgt nog! 

 

Vrijdag 5/11 is iemand van de leiding jarig! Alle 
jongverkenners zijn uitgenodigd op het feestje. Zeker 
komen want er wordt getrakteerd op… iets kei lekker! 
De fissa begint om 20u en eindigt om 22u op de 
Rimboe.  

 

Zondag 14/11 is het Wereld Diabetes dag, dus organiseren we een epic meal vergadering van 11u tot 
14u op de Rimboe. Neem je favoriete tussendoortje/(frituur)snack/zoetigheid/midnightsnack mee. 
PS: Zeg maar tegen de mama dat ze niet al te veel eten voorziet vanavond.  

 

Kameraden, zaterdag 20/11 verandert de Rimboe in een waar slagveld. 
Gewapend met klakkenbuizen, schilden en sjorkoord verslaan we de vijand. 
De Warzone opent om 10u en hopelijk is het tegen 17u terug vrede. Saluut 

 

Zaterdag 27/11 is het balkvergadering van 14u tot 17u op de Rimboe.  

Stevige linker,  

Uw leiding 

 



 

Jonggidsen 



DAG LIEFSTE JONGGIDSEEEEN 
Het scoutsjaar staat weer voor de deur en dat vraagt voor een nieuw boekje! 

 
We beginnen zaterdag 11/09 met den overgang! Jullie zijn welkom vanaf 13u (jullie ouders 
mogen blijven tot 13u30) tot 17u op onze geliefde Rimboeee 

 
Op zaterdag 18/9 is het instapdag dus neem zeker al jullie vriendjes mee en dit van 14u tot 
16u30! Vanaf 16u30 zijn jullie ouders ook welkom voor een infomomentje/kennismaking met 
jullie nieuwe leiding. Check zeker de brief vooraan in het boekje. 

 
Op Zaterdag 25/09 kom je best af met je stalen ros (met de fiets) want we gaan op avontuur 
buiten onze rimboebossen! Dit weer van 14u tot 17u. 

 
Het weekend van 2/10 en 3/10 is het jammer genoeg geen scouts ☹ Dan is jullie leiding 
hard aan het werken om Bosbeats en Rimboerock voor te bereiden. 

 
Het weekend van 8/10 en 9/10 is het ook geen vergadering 
*ween ween*. Maar iedereen is zeker welkom om langs te 
komen!! 

 
Jippieee eindelijk terug een vergadering! Zaterdag 16/10 vliegen we er terug in met een old 
school scoutsvergadering. Allen welkom van 14u tot 17u. 

 
Het mocht niet lang wezen maar het weekend van 22/10 tot 24/10 is het geen vergadering. 
Jullie leiding is dan druk bezig het komende scoutsjaar te plannen. 

 
Joepie we gaan met alle Bosvogels op groepsweekend van 29/10 tot 31/10! Meer info 
volgt nog! 

 
Op Zaterdag 6/11 mogen jullie van 14u tot 17u jullie overlevingskills nog eens boven halen. 

 
Op Zaterdag 13/11 van 14u tot 17u gaan we een super duper cool spel spelen dat jullie 
zeker niet mogen missen dus kom zeker af naar de Rimboe!! 

 
Op Zaterdag 20/11 gaan we van 14u tot 17u lekker smullen want dan is het 
tijd voor een felbegeerd cupcake war! 

 
 
We eindigen deze brief op zondag 28/11 met een oudervergadering van 14u tot 17u. Pak 
jullie mama/papa mee zodat zij eens kunnen zien wat wij gewoonlijk allemaal uitsteken! Laat 
dit zeker ook weten aan ons zodat wij hen extra kunnen laten verzekeren! 

 
Veel kusjes en knuffels van jullie nog onbekende leiding xxxxx 

 



 

Verkenners 
 



 

BOEM!BAM!KLETS! 
Nu bent ge verschoten he….. 
En terecht, het nieuwe scoutsjaar staat voor uw deur en de nieuwe leiding dus ook! 
Doe uw veters in ne dubbele knoop en de riem een knoopje vaster want we gaan knallen. 
Hier is de eerste planning. Schrijf ze op, memoriseer ze of bedenk een ezelbruggetje want 
ge gaat niks willen missen.... 
 
 
Zaterdag 11 september om 13u starten we met onze overgang.  
Dan komen jullie te weten wie jullie leiding dit jaar gaat zijn.  
Als om 17u alles opgeruimd is mogen jullie naar huis.  
 
Zaterdag 18 september van 14u tot 16u30u instapdag, dus vriendjes meepakken! Echt 
een plus +1 meepakken gasten! 
 
Zondag 26 september kom met de fiets naar de rimboe tegen 10.00, om 17 honderd uur 
mogen jullie huiswaarts. 
KORT: 26/09, scouts, fiets, rimboe, 10, 17 
 
Zaterdag 2 oktober opbouw BosBeats en RimboeRock van 10-17u.  
 
Weekend van 9 en 10 oktober ist geen vergadering want ‘t is op vrijdag om 21u BosBeats 
en de zaterdag vanaf 20u Rimboe Rock Aanwezigheid ten zeerste aangeraden!  
 
Zaterdag 16 oktober: 14-17, pak u COD-skills mee! (battlefield eventueel ook toegelaten, 
fortnite is off-limits) 
 
22-24 oktober is de leiding op planningsweekend om de plannen te plannen. Geen 
vergadering dus uitrusten voor volgende week! 
 
Vrijdag 29 oktober tot zondag 31 oktober is ‘t groepsweekend meer info hierover volgt 
nog!  
 
Zaterdag 6 november neemt ge een schup mee en een afbeelding van uw favoriete 
chemische formule. 14-17 
 
Zaterdag 13 november allemaal ter plaatsen om 14u met uw stalen ros tot 17u.  
 
Zaterdag 20 november dompelen we jullie onder in de duistere wereld van Pablo Escobar, 
zorg allemaal dat je in gepaste kledij aanwezig bent ! Van 14:00-17:00 op de rimboe. 
 
De 27ste zaterdag van de 11de maand van het 2021ste jaar na de geboorte van Christus 
zijn jullie ter plaatsen om 2u ’s namiddags in het overbladerde land der rimboebossen tot 
5u. 
 
 
Stevige linker van elle geniale nieuwe leiding, VEKKIE-LEIDING OUT! 



 

  

Gidsen 



We beginnen aan een bangelijk scoutsjaar op zaterdag 11/9 met de overgang vanaf 13u tot 
17u op de rimboe om jullie gloednieuwe, insane-showe leiding te leren kennen. 
 
Op zaterdag 18/09 is het instapdag van 14u tot 16:30u. Neemt zeker een vriendinneke mee.  
Vanaf 16:30u zijn ouders welkom voor een infomoment.  
 
Oep zondag 26/09 ist biker vergadering. Komt allemoal me elle vlo en ohwee dagge te loat 
zijt. Aj, en a ge nei ok nog is elder steirke poten meje breingt, dan zen welle gerejed. Gelle 
zijt welgekomen om twei ure tot de voaf. 
 
.newuobpo raaj tnav ytrap etskid ed eillew neteom nad tnaw, siuht raam laamella sud tfelB 
.stuocs neeg teh si 01/3 – 01/2 nav dnekeew teH 
 
Op zondag 10/10 zijn jullie allen welkom om mee te helpen afbreken van 10u tot 17u.  
 
Op zondag 17/10: On se bat pour la belle terre des Wallons. 
Après des années d'in stabilité, une nouvelle révolution est 
en marche. Qui prendra le dessus dans cette bataille épique 
? Qui gagnera le plus grand château, tous les beaux garçons, 
tout l'or et toutes les ailes de poulet ? Le plus fort, bien sûr. 
BATTONS-NOUS ! Vous pouvez venir de 14h à 17h. 
 
Het weekend van 22/10 tot 24/10 zullen jullie ons moeten missen. De leiding gaat zelf op 
weekend om het hele scoutsjaar te plannen.  
 

Van 29/10 – 31/10 gaan we op groepsweekend. Schrijf deze data dus IN HET GROOT 
in jullie agenda. Verdere info over het groepsweekend volgt.  
 
Op zondag 7/11 zak je maar af naar onze geliefde rimboe van 14u tot 17u. Wat we gaan 
doen, is een geheimpje! He he he he he…  
 

Zondag 14/11 houden we een ‘Insane Preposterous Shocking Extreme 
Impossible Excessive Elite Outrageous Monstrous Supreme Epic mealtime 
vergadering’. Allemaal welkom om 14u tot 17u. Deze keer liefst met een lege 
maag. Er zal genoeg boef worden voorzien. 
 

Op zaterdag 20/11 trekte uwe schoonste bomma outfit maar aan en 
verzint ge al maar een paar sappige roddels. Classic van 14u tot 17u. 
Tieparteeej heheej! 
 
Qui veut battereeuh? Wathebjee? Alleee, is goed! We gaan gewoon 
ravotten. Allen welkom op zaterdag 27/11 van 14u tot 17u. 
JIPLAAAA 
 
GROETJES! 
 
Jullie kersverse leiding, 
Anita, Paula, Irene, Mariette, Rahoel, Greta en een zekere Georgette 



 

  

Jins 
 



Bonjorno Jinkiedinkies van het jaar 2021-2022, 

 

Zaterdag 11 september is het overgang jullie zijn allemaal welkom om jullie ‘’new and improved‘’ 
leidingsploeg te komen verwelkomen. Wij verwachten bloemen, cadeaus en jullie voltallige 
aanwezigheid vanaf 13u tot jullie alles hebben opgeruimd iksdee (lees half 6 - 6 uur). 

 

Zaterdag 18 september is het instapdag en zullen we dus vergadering op verplaatsing doen we 
spreken af om half 2 op de geliefde rimboe en trekken dan de broes in tot 5u. Vergeet zeker gene 
vlo! 

 

Zaterdag 25 september halen we onze beste kookkunsten boven op de rimboe en doen we komen 
eten vergadering lekker chappe en heurlijk bamme dus! U bent welkom van 2 tot 5 zorg dus maar 
dat ge ni te zwaar eet ’s avonds. 

 

Het zondag 3 oktober is het opbouw van Rimboerock en Bosbiets, we hopen 
wat helpende handen te zien van 10u tot 17u. kleirbeir! 

 

8 en 9 oktober zijn het normaliter RR en BB. Hopelijk zien we jullie daar als sponseraar (haha da 
rijmt) 

 

Het weekend van 15, 16 en 17 oktober is het planningsweekend met de jins meer info hierover zal 
nog volgen achteraf! 

 

Het weekend van 22 tot 24 oktober is het planningsweekend voor de leiding zelf en gaan jullie ons 
dus moeten missen. (ooooh :’( ) 

 

HET LAATSTE WEEKEND VAN OKTOBER IS HET WEER EEN HEEL WEEKEND, WANT WE ZIJN ELKAAR 
NOG NI BEU ZENEJJJJ!!!! Een bosvogels première; groepsweekend jipla-pipla info volgt nog op latere 
datum. 

 

Zaterdag 6 november is het de verjaardag van een groots man WHO CAN IT BE?!?!? Breng een 
voorwerp mee om deze persoon te eren tip: Wikipedia is je vriend. 2 tot 5 kremersgat 2 

 

Vrijdag 12 november is het kampvuurvergadering neem jullie beste verhalen en anekdotes maar 
boven. We verwelkomen jullie met een snackje en een druppeltje van 20u tot 22u. 

 



Zaterdag 20 november gaan we een herfstwandeling doen trek uw botinne maar aan vergeet gene 
frak en juuuu. Tis te doen van 10u tot 13u en we vertrekken vanaf de kerk in vorseleir. 

 

.eh gnirednarev ed roov neod gadnoz en po si teh nelluz ew ,eobmir ed dmaaneg kabdnaz ed po 5 tot 2 
nav ets82 ned gniredagrev-mosredna teh si tsael ton tub tsal raam ,)wwwaaaA( ejkeob teh nav etstaal ed 
reewla si teh seinniJ etseB 
 

Kus kus kus, ik kruip op uw zus (en steek uw huis in brand) 

xoxo your new and improved leiding 



 
 

Wist je dat… 
• We dit jaar met 54 leiding zijn?! 

• The boys are back in town? 

• Er wel 3 gidsen jarig waren op kamp dit jaar? Wat een feest! 

• De kabouters allemaal ijsberen zijn en in een heel koud meer durven zwemmen? 

• De verkenners heel goed kunnen pokeren? 

• De kabouters wel 10km kunnen wandelen zonder heel hard te zagen? 

• De gidsen op kamp hebben mogen overnachten in een klooster? 

• De jongverkenners een super groot kampvuur hadden? 

• De jins waren getuigen van het wk beachvolleybal in Slovenië en zijn nu de vaste 
supportersclub van het Belgische team 

• De verkenners elkaar snel verliezen op tweedaagse #moeilaaaak 

 

  



 

Belangrijke 
data 

 

Overgang 
Zaterdag 11 september 

instapdag  
Zaterdag 18 september  

Bosbeats en Rimboerock 
8, 9 en 10 oktober  

Planningsweekend  
22, 23 en 24 oktober, geen vergadering voor leden 

Groepsweekend 
29, 30 en 31 oktober 

 

  



 

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 

Elien Geerts  
0484/65.10.35 
elieng@bosvogels.be  

 

Sien Van de Velde 
0485/97.43.50 
sien@bosvogels.be  

 

Simon De Preter 
0471/78.37.33 
simon@bosvogels.be  

 

Sophie de Kind 
0472/28.18.37 
sophie@bosvogels.be 
 

 

Algemene mail: groepsleiding@bosvogels.be  
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