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Voorwoord
Beste bosvogels,
Het is weer de tijd van het jaar om de lichtjes buiten te hangen
en samen genieten van de koudere dagen. En ja, jullie raden het
goed! Zelfs in dit koude weer komen we samen om te ravotten
op de Rimboe. Met een lekkere tas warme soep of chocomelk
als vieruurtje kunnen we er weer tegen. Zoals jullie wel weten
was Bosbeats en Rimboerock weer een feest van formaat, wij
willen dan ook graag iedereen bedanken die de handen uit de
mouwen heeft gestoken! Natuurlijk, ook een dikke merci aan al
de feestgangers om het weer zo’n goede editie te maken, we
hopen jullie snel weer te zien!
Deze periode van het jaar zijn het jammer genoeg ook weer
examens voor de meeste leiding. Daarom dat wij ook extra
graag even pauzeren en lekker uit de bol gaan met alle
supertoffe vergaderingen in dit boekje!
En om af te sluiten wensen wij jullie alvast zeer prettige
feestdagen!
Een stevige linker,
Elien, Sophie, Sien en Simon
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 2
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 3
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 onder aan 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!

Zie ginds komt de stoomboot
uit Spanje weer aan.
Hij brengt ons Sint Nicolaas
ik zie hem al staan.
Hoe huppelt zijn paardje
het dek op en neer,
hoe waaien de wimpels
al heen en al weer.

Jullie worden op zondag 5 december allemaal verwacht op onze
gezellige rimboe omstreeks 14uur en mogen naar huis keren om
16:30 (grote takken tot 17u). Breng allemaal jullie mooiste
tekening/brief mee voor dit hoog bezoek!
Wie kan raden wie onze special guest is die dag krijgt een
lekkere verrassing!! Tenzij je stout bent geweest natuurlijk"
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Omdat we gemerkt hebben dat er de afgelopen tijd toch wat veel verloren
voorwerpen waren, gaan we een plekje maken zodat jullie ze vandaag kunnen
ophalen!

Kerstboomverbranding

8 JANUARI
19:00
DE RIMBOE

COVID SAFE TICKET!!
En mondmasker!
JENEVER, GLÜHWEIN, CHOCOMELK,...
(Dit evenement is onder voorbehoud
van de huidige coronamaatregelen)

KERSTBOOM OPHALING 8/01 vanaf 9u
Boom buiten gelegd? Seintje aan Jins@bosvogels.be zodat we hem zeker niet vergeten

Kapoenen

Hier zijn we weer met een gloednieuw boekje!! JOEPIE!!!
Zondag 5 december krijgen we hoog bezoek! Kan jij het al
raden? Wij hebben gehoord dat hij een lange witte baard heeft,
helemaal van Spanje is gekomen met de boot samen met zijn
paard en dat hij alle flinke kindjes beloont! Kom samen met ons
ontdekken wie het is van 14:00 tot 16:30! Vooraan in het boekje
staat wat meer uitleg. Omdat we gemerkt hebben dat er de afgelopen tijd
toch wat veel verloren voorwerpen waren, gaan we een plekje maken zodat
jullie ze vandaag kunnen ophalen!
Dat onze kapoenen een beetje gek waren, dat wisten we al lang! Daarom
doen we op zondag 12 december van 14:00 tot 16:30 een vergadering met
een hoek af. Speciaal om jullie gekkigheid in de verf te zetten!
Om ons al voor te bereiden op Kerstmis doen we pakjesvergadering!!!
Neem op zondag 19 december een klein pakje van maximaal 2 euro mee.
We verwachten jullie van 14:00 tot 16:30!
Op 25 en 26 december gaan we thuis pakjes
openmaken die de lieve Kerstman is komen brengen
nadat hij doorheen de schoorsteen is gekomen (we
raden zeker aan om zijn rendieren te aaien 😉
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daarom is het geen vergadering. Vrolijk kerstfeest
lieve kapoenen en familie <3
Kom vrijdag 31 december zeker eens zingen aan ons chocomelkstandje op
het Astridplein!
Ook in het weekend van 1 en 2 januari is het geen vergadering omdat het
nieuwe jaar van start gaat. Wij wensen jullie heel veel goeds in dit nieuwe jaar
en hopen op nog veeeeel leuke vergaderingen! Gelukkig nieuwjaar!
Om te zien of jullie nog steeds even scoutesk zijn na 2 weken rust en
feesten, doen we op zondag 9 januari van 14:00 tot 16:30 nog eens een
goede oude ravotvergadering!
PS: jullie zijn samen met de mama en papa van harte welkom op de
kerstboomverbranding op zaterdag 8 januari!
Vrijdag 14 januari mogen jullie je beste sluipskills komen tonen op de
Rimboe! We zien jullie van 18:00 tot 20:00… of net niet natuurlijk "
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PS: doe zeker warme kleren aan!
Haal de popcorn maar boven want op vrijdag 21 januari, maken we van
de Rimboe een grote cinémazaal!!! Maak het gezellig met dekentjes en je
pyjama van 18:30 tot 21:00.

Op zondag 30 januari gaan we lekker smullen op de brunchvergadering
om 09:00 beginnen we met onze buikjes te vullen en hopelijk zijn ze om 11:30
gevuld. De eerstejaars kapoenen nemen beleg mee en de tweedejaars
zorgen voor drinken of zoetigheden.
Zondag 6 februari nemen jullie het tegen ons op, wie is er sterker lid of
leiding?? Het lot zal beslissen van 14:00 tot 16:30.
Liefde hangt in de lucht <3… Meer hoeven we niet te zeggen
want de liefde zal voor ons spreken "
%. Kom op zondag 13
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februari naar de Rimboe van 14:00 tot 16:30!
In het weekend van 18-19-20 februari is het spijtig genoeg geen scouts voor
jullie. De leiding is dan op beireweekend en zal volgend weekend terug voor
jullie klaarstaan dus wees niet getreurd!
En dan sluiten we het boekje af met een knaller van
formaat: op zondag 27 februari houden we de
Olympische Spelen van 14:00 tot 16:30. Kom verkleed
als je favoriete sporter!
Dit was het dan, hopelijk zien we elk weekend jullie lieve snoetjes!
Nog een warme oproep om het inschrijvingsformulier in te vullen (de info
hierover vind je vooraan in het boekje!). Zo zijn jullie zeker op de hoogte van
alles en kunnen we jullie contacteren indien nodig!
Liefs Feya, Holly, Kora, Nala, Nowan, Sona en Toto!

Welpen

Hey liefste welpen
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan… Zondag 5 december
van 2 tot half 5 komt de Sint naar de Rimboe. JOEPIEEEE!! Zorg dat je
alle sinterklaasliedjes uit je hoofd kent!"
% Kijk voor meer info vooraan
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in dit boekje.
Omdat we gemerkt hebben dat er de afgelopen tijd toch wat veel
verloren voorwerpen waren, gaan we een plekje maken zodat jullie ze
vandaag kunnen ophalen!
Zondag 12 december van 2 tot half 5 testen we op de scouts jullie balskills uit. Warm thuis
al maar goed op, zodat je meer kans maakt om de rimboecup te winnen! Wij hebben er
alvast keiveel zin in!!!!

Vrijdag 17 december van 7 tot 9u vieren wij al Kerstmis met
de welpen. Daar horen veééél cadeautjes bij. Breng allemaal
een pakje mee van max. 3 euro. Je mag verkleed komen in
thema Kerstmis. We verwachten jullie allemaal in jullie
zondagse kleren!!

Het weekend van 25 en 26 december is er jammer genoeg geen vergadering.@
B Wij zitten
A
ons buikje dan rond te eten aan de familiekersttafel. SMAKELIJK!!! Voor jullie ook een fijne
kerst gewenst. Geniet van de feestdagen en tot snel!!

Het weekend van 1 en 2 januari is er ook geen vergadering. @
B De leiding moet leren voor
A
de examens (snifsnif). We vieren dan natuurlijk ook een beetje het nieuwe jaar!! Gelukkige
Nieuwjaar!!

Vrijdag 7 januari van 7 tot 9u gaan we quizzennn!!! Zet je schrap voor de strafste, leukste,
moeilijkste, grappigste, zotste quiz van ’t jaar. Win deze quiz en noem je masterquizzer
voor de rest van het jaar!!! Ennnn niet te vergeten zaterdag 8 januari zijn jullie allemaal
van harte welkom op de kerstboomverbranding van de jins voor ne warme choco!!! Warmte,
plezier, eten en drinken gegarandeerd!!

Vrijdag 14 januari van 18u30 tot 21u toveren wij de
Rimboe om in een grote bioscoop. Kleed jullie allemaal
gezellig en warm aan. (Dekentjes mag je altijd
meebrengen) jippieyayee!!!!

Op vrijdag 21 januari van 7 tot 9u is het FEEEEEESTJEEEEEEEEEE want in de maand januari
zijn Phaona, Mao en Bagheera jarig!!!! Ennnnn… dat gaan we kei hard viereeen!!!! Kom
allemaal in jullie feestelijkste outfit naar de Rimboe!

Zondag 30 januari van 2 tot half 5 is het een hele zoete vergadering, want we hebben nog
niet genoeg gesnoept de afgelopen tijd. "
% Kom allemaal langs op Rimboe om te kijken wat
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we in petto hebben!!

Zondag 6 februari van 2 half 5 gaan wij jullie balans, kracht, uithoudingsvermogen en
slimheid eens testen. Kom jullie allemaal bewijzen op onze vertrouwde Rimboe.

Zondag 13 februari van 2 tot half 5 hangt er liefde in lucht. Wij hebben
hoog bezoek van onze goede vriend Cupido. Kom allemaal een liefje
zoeken op de Rimboe. Love is in the airrrrr lalalalalalaaaaa

Zondag 20 februari van 2 tot half 5 is het helaas geen scouts. ☹
B☹
A
@
B☹
A
@
B Jullie allerliefste
A
@
leiding is op beireweekend! Maar niet getreurd want volgende week is het iets extra speciaal!
Nu zijn jullie benieuwd hé!?!

Zondag 27 februari van 2 tot half 5 is het een hele speciale vergadering!!! (tromgeroffelll)
Het is mama en papa vergadering! Overtuig je ouders om mee te komen ravotten op de
Rimboe!! Wij kijken er alvast naar uit!!

Dit was het weeral, het 2de boekje van ’t jaar.

We kijken nu al kei hard uit naar het kamp, dus leg deze datum al maar vast in je agenda,
21-27 Juli! Doe dat maar in een goei kleureke!!!

Een stevige linker,
Mao, Akela, Lakinis, Phaona, Bagheera en Leela xxxxx

Kabouters

DAG ALLER-ALLER-ALLER-ALLERLIEFSTE KABBIES!!
Tijd voor een nieuw agendaboekje vol met megasuperfantastischecooleleuke scoutsvergaderingen!

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint! Op zondag 5 december komt de Sint langs op
onze scouts. Hij zal jullie komen vertellen of jullie braaf zijn geweest het vorige
scoutsjaar. Kom allemaal lekkere snoepjes rapen van 14u tot 16u30. à Zie brief vooraan
in dit boekje. Omdat we gemerkt hebben dat er de afgelopen tijd toch wat veel verloren
voorwerpen waren, gaan we een plekje maken zodat jullie ze vandaag kunnen ophalen!

Op zaterdag 11 december gaan we op zoek naar de beste kok onder de kabouters. Kom
van 14u tot 16u30 naar de rimboe om te ontdekken wat wij gaan maken. Mjammieee!

Trek op zaterdag 18 december jullie beste wandelschoenen aan en neem een fluohesje mee. Wij gaan
op pad van 2 tot half 5.

Het weekend van 24-25-26 december is het GEEN vergadering. Jullie zullen dan
allemaal cadeautjes aan het uitpakken zijn op jullie kerstfeestjes. Prettige
feestdagen & we zien jullie volgend jaar terug!

Ook het weekend van 1-2 januari zullen jullie ons nog even moeten missen want
het is dan ook GEEN vergadering.

Vrijdag 7 januari zien we elkaar eindelijk terug en nodigen we jullie uit op de Rimboe voor een gezellig
kabouterkerstfeestje. Jullie mogen allemaal een klein kadootje van maximum 3 EUR meenemen. Het
feestje zal doorgaan van 19u30 tot 21u30. Jippieeeee! En op zaterdagavond 8 januari zijn jullie en de
hele familie welkom op de kerstboomverbranding van de jins! Lekkere warme chocomelk of een ander
drankje voor de ouders "
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Zondag 16 januari zijn jullie welkom van 2 tot half 5 op onze rimboe om jullie te komen amuseren. Wat
hebben wij voor jullie in petto?

Op zondag 23 januari hebben we de beste speurneuzen nodig op onze rimboe.
Komen jullie mee het grote raadsel oplossen? Jullie zijn welkom van 14u tot
16u30 en vergeet jullie speurNEUS niet!

Klaar voor een namiddagje ravotten op de rimboe? Kom op zondag 30 januari van 2 tot half 5 samen
spelen met jullie superleuke leiding!

Op zaterdag 5 februari doen wij een lekkere brunch van 10 tot 12! Eet ’s morgens
niet teveel zodat je een groot, leeg buikje hebt. De leiding zorgt voor brood, maar
jullie mogen ook iets naar keuze meenemen dat we met z’n allen kunnen verdelen.
De 1ste jaars (3e leerjaar): iets voor tussen hun boterham, de 2e jaars (4e leerjaar):
drank en de 3e jaars (5e leerjaar) een dessertje. Er staat jullie ook een heeeele grote
verrassing te wachten dus kom zeker eens piepen!

Op zondag 13 februari komt cupido eens een kijkje nemen op de rimboe of hij
pijltjes kan schieten. Jullie zijn welkom van 14u tot 16u30 voor onze grote
Valentijnvergadering. Kusjeees xxx

Het weekend van 18-19-20 februari gaan jullie ons een weekendje moeten missen. Wij zijn dan op
leidingsweekend het is dan GEEN vergadering.

We eindigen deze brief op zondag 27 februari. Wij hebben dan een grote verassing voor jullie, wij gaan
namelijk op daguitstap van 10 tot 17. Wat we gaan doen, blijft nog een geheimpje! Verdere info voor de
ouders komt nog in een aparte brief/mail. Maar hou deze dag al maar bezet.

Dit was al onze tweede brief van dit scoutsjaar. Wat gaat de tijd snel seg, maar wij hebben er alvast
heel veel zin in om er opnieuw 3 maanden topvergaderingen van te maken!

Dikke knuffels van jullie lieve leiding xxx

Jongverkenners

Joooo jonge heren der verkenners
We zetten het scoutsjaar verder met een dikke frak, een pots en een boekje met minder fautjes
(oeps).
Zondag 5 december van 14u tot 17u is het Sintvergadering! We nodigen de goedheiligman uit op
onze Rimboe. Aangezien Sinterklaas tot de risicogroep behoort vragen we jullie om zeker een
mondmasker mee te nemen. Kijk maar eens vooraan in dit boekje. Omdat we gemerkt hebben dat er
de afgelopen tijd toch wat veel verloren voorwerpen waren, gaan we een plekje maken zodat jullie
ze vandaag kunnen ophalen!
Zondag 12 december van 14u tot 17u doen we bompavergadering. Duik in de kast van uw
grootouders en trek je mooiste gepensioneerde outfit aan. Vergeet je kunstgebit niet!
Zaterdag 18 december tussen 14u en 17u vindt een echte talentenjacht plaats: Jongverkenners Got
Talent. Als je thuis iets hebt liggen, zoals een gitaar of een skateboard, waarmee je de jury kan
imponeren kan je dit zeker meenemen!

Het weekend van 24 – 25 – 26 december is het GEEN VERGADERING.
Het weekend van 31 – 1 – 2 december/januari is het GEEN VERGADERING. We zien jullie graag
volgend jaar terug op de Rimboe "
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Een gewoon kerstfeestje leek ons maar wat saai dus vrijdag 7 januari komt iedereen van 20u tot 22u
in gabberoutfit (zie afbeelding) naar de Rimboe voor een gabber-kerstfeest. Vergeet je cadeautje van
max. € 2 niet (TIP: ne komkommer kost 69 cent). En zaterdagavond 8 januari zijn jullie en de familie
welkom op de Rimboe voor de kerstboomverbranding!

Zondag 16 januari van 14u tot 17u ligt er (hopelijk) een dikke laag sneeuw rond het lokaal want we
doen sneeuwvergadering. Welke jong-verkenner kan het best sneeuwballen gooien? Vergeet je
handschoenen niet.
Zondag 23 januari van 14u tot 17u doen we allemaal extreme scoutssporten.
Tegen Zondag 30 januari laten we onze Stalinsnor groeien voor een dictatorvergadering. Welke jongverkenner is van 14u tot 17u de grootste tiran?
Zaterdag 5 februari spreken we om 14u af op de Rimboe met de fiets want we gaan schaatsen! Om
17u zijn we terug aan het lokaal. Om deze fantastische wintersport uit te voeren moet iedereen € 3
en handschoenen meenemen. Tot dan!

Zaterdag 12 februari van 14u tot 17u is een hoogdag: Valentijn. Leg je haar met een liter gel naar
achter, bereid je beste openingszin voor en poets uw tanden. (TIP: met een strik of das maak je een
goede indruk)
Het weekend van 18 – 19 – 20 februari is het GEEN VERGADERING.
Zaterdag 26 februari vieren we feest want de Floerie is jarig! Jullie zijn welkom van 14u tot 17u.

Dat belooft voor de komende weken.
Stevige linker
De jongverkennerleiding

Jonggidsen

Dag allerliefste jonggidsen
Hier zijn we al met het tweede boekje van het jaar, vol leuke vergaderingen voor jullie!!
Vergeet ook geen mondmasker mee te brengen naar de vergaderingen, vanaf nu moeten
we er binnen eentje dragen.
Op zondag 5 december van 14u tot 17u komt er hoog bezoek op de Rimboe langs!
Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest en wie weet krijgen jullie dan wel wat lekkers van
de sint! Kijk maar eens vooraan in het boekje. En omdat we gemerkt hebben dat er de
afgelopen tijd nog al veel verloren voorwerpen waren, gaan we een plekje maken zodat jullie
ze vandaag kunnen ophalen!
Omdat jullie allemaal druk aan het studeren zijn voor de examens doen we op 11 december
een instapvergadering. Kom langs tussen 14u en 17u om eens goed te ontspannen.
Het is bijna Kerst! Daarom doen we op zaterdag 18 december
een kerstfeestje van 19u30 tot 21u30. Breng allemaal een
cadeautje van max €3 mee!
Het weekend van 24, 25 en 26 december is het geen
vergadering, zo kan iedereen Kerstmis vieren met familie.
Vrijdag 31 december mogen jullie allemaal komen
nieuwjaarszingen voor de leiding op het Astridplein, in ruil krijgen jullie een lekkere warme
chocomelk.
Op zondag 2 januari mogen jullie je nog eens komen uitleven na al die feestdagen. Van 14u
tot 17u op de Rimboe.
Zaterdag 8 januari gaan we schaatsen! We spreken om 14u af aan de schaatsbaan van
Herentals en jullie mogen daar terug opgepikt worden om 17u. Vergeet geen 4 euro mee te
brengen. Als je eigen schaatsen heb mag je die ook zeker meepakken!
Op zaterdagavond 8 januari is het kerstboomverbranding. Kom zeker eens langs bij het
grote kampvuur voor een hapje en een drankje en steun onze jins!
Wie van de jonggidsen kan het langste overleven? Op 15 januari van 14u tot 17u zullen we
strijden voor de winst!
Op 22 januari van 12u30 tot 17u doen we woudloperskeuken, zorg dat er nog een plaatsje
vrij is in jullie buik voor al dat lekkers!
Zaterdag 29 januari, 14u tot 17u, TikTok !!! "
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Op zaterdag 5 februari is het stoelen vergadering, kom zien wat je
allemaal met een stoel kan doen van 14u tot 17u.

Op zaterdag 12 februari is het bijna een speciale feestdag die we zeker niet kunnen
overslaan, kom ontdekken wat we voor jullie in petto hebben van 14u tot 17u. 💗💗💗
Het weekend van 18 tot 20 februari zullen jullie ons een weekje moeten missen. Het is dan
geen vergadering want de leiding is zelf op weekend!
Op zaterdag 26 februari is het dropping van 19u30 tot 22u. Trek jullie wandelschoenen
maar aan en breng jullie beste oriëntatie skills mee.

xxx jullie liefste leiding

Verkenners

Yoo Verkenners ! Hier zijn we weer met 3 maanden vol gi-ga-geweldige vergaderingen, zet ze in
uwen agenda of leer het vanbuiten want ge gaat niks willen missen… Let’s Gooooo !
Op zondag 5 december verwachten we groots bezoek op onze Rimboe. Hopelijk zijn jullie allemaal
braaf geweest want anders blijft ge beter thuis. Kom van 14 tot 17u naar de Rimboe om deze
mysterieuze man en zijn gezelschap te verwelkomen. Kijk maar eens vooraan in het boekje. En
omdat we gemerkt hebben dat er de afgelopen tijd nog al veel verloren voorwerpen waren, gaan we
een plekje maken zodat jullie ze vandaag kunnen ophalen!
Zaterdag 11 december zijn jullie waarschijnlijk druk bezig met studeren voor jullie examens maar
wat is een betere pauze dan langskomen op de Rimboe? We doen een instapvergadering tussen 14
en 17u, je mag dus zeker later aankomen of vroeger vertrekken.
Om al een keer te oefenen organiseren we op zaterdag 18 december het eerste kerstfeestje van ’t
jaar. Zie dat ge goed voorbereid bent: doe uw leukste kerstoutfit aan en breng een cadeautje mee
van €2,74. We zien jullie van 14 tot 17u op de Rimboe.
Het weekend van 24-25-26 december vieren we allemaal kerstmis en gaan jullie ons helaas moeten
inruilen voor jullie eigen familieleden maar geen nood: binnenkort zijn we er weer, met meer weer.
Ook het weekend van 31-1-2 januari zal er geen scouts zijn maar we wensen jullie alvast een
gelukkig nieuwjaar! Voor zij die ons al missen: op oudjaar hebben we een chocomelkstandje op het
Astridplein, kom hier je zangtalent tonen.
Vrijdagavond 7 januari gaan we op tocht. Het startpunt: 51°11'59.1"N 4°44'28.5"E. We zien jullie
daar om stipt 20u. Wie vindt de weg? Als alles goed verloopt zijn jullie tegen 23u terug.
Kom op zaterdagavond 8 januari ook zeker langs op de kerstboomverbranding van de jins.
Zaterdag 15 januari is het brunch. We spreken af om 10u op de rimboe met honger en laten jullie
om 12u voldaan terug naar huis vertrekken. Pak zeker je favoriete ontbijt-onderdeel mee!
De vergadering van zaterdag 22 januari zal volledig in het teken staan van 1 multifunctioneel
voorwerp. Benieuwd wat dat zal zijn? Kom af, van 14 tot 17u op de Rimboe.
Op zaterdag 29 januari gaan we op verplaatsing, joepiejajee! We verzamelen om 14u met de fiets op
de Rimboe, tegen 17u zullen we daar terug zijn.
Zaterdag 5 februari gaan we aan de wereld bewijzen dat de verkenners van Grobbendonk niet bang
zijn om zich op glad ijs te begeven. We spreken om 14u af aan de schaatsbaan van Herentals en
laten jullie om 17u weer vaste grond onder jullie voeten voelen.
12 februari van 14 tot 17u is het tijd om de liefde te vieren! Pakt dus zeker uw versierskills mee.
Het weekend van 18-19-20 februari gaat de leiding op Beireweekend en is er voor jullie geen
vergadering.
Zondag 27 februari gaan we van 14 tot 17u kijken wie de enige echte Homo Universalis van de
Verkenners is. Afspraak op de rimboe met zoveel mogelijk leuke weetjes!
Groetjes van jullie allerliefste, leukste en knapste leiding
Bram, Easy, Ellen, Pallie, Sien en Toon

Gidsen

Lieeeeeve gidsen,
We zitten alweer aan het tweede boekske van dit jaar! Ready for take off?!
Op zondag 5 december komt Sinterklaas langs. De mens heeft niet veel tijd
en komt speciaal langs, dus zie maar dat je er bent. We spreken af van 14u
tot 17u om te zien wie er in de zak beland en wie een schouderklopje krijgt
van de oude man. Kijk maar eens vooraan in het boekje. En omdat we
gemerkt hebben dat er de afgelopen tijd nog al veel verloren voorwerpen
waren, gaan we een plekje maken zodat jullie ze vandaag kunnen ophalen!
Op zondag 12 december gaan we van 14u tot 17u koken gelijk de
bosjesmannen, de oerknotsers en de prehistorische nomaden.
Ook wel woudlopers genoemd.
Op zaterdag 18 december mag je komen en gaan – liever komen dan gaan –
wanneer het u uitkomt. Dus spring maar binnen tussen 14u en 17u om u eens
goed af te reageren van al die ellendige leerstof.
Blijkbaar vonden de mannen het nodig om Jezus in een weekend aan dat kruis
te nagelen, wat er nu op neerkomt dat wij allemaal kalkoen met kroketten bij
de bomma aan’t eten zijn. Het weekend van 24 december is het dus geen
vergadering. En aan Jezus en z’n vrienden: beter plannen!
Zondag 2 januari doen we kerstfeestje mét brunch. Neem zeker allemaal een
cadeautje mee (van max 3 euries)! We spreken af van 10:52,73u tot 13:38,20u.
Wordt het Dunkirk met Harry Styles, Dune met Timothee Chalamet of toch
maar gewoon Thor met Chris Hemsworth, wie erbij is zal het kunnen vertellen!
Vrijdag 7 januari, ben je welkom, mét dekentje op Cinema Rimboe van 19:30u
tot 22:30. Reserveren is niet noodzakelijk, aanwezig zijn is dat wel.
Op zaterdagavond 8 januari is het kerstboomverbranding. Kom zeker eens
langs bij het grote kampvuur voor een hapje en een drankje en steun onze jins!
Last van nachtblindheid? Des te beter! Zondag 16 januari spelen we in het
donker van 14u tot 17u op de rimboe! vAn TwEe ToT vIjF?! hOe DaN?! dAn IsT tOcH nOg LiChT?!
Correct, dat zulde allemaal wel zien!
Hesp. Salami. Brie. Kip-Curry. Preparé. Varkensgebraad. Zwarte woudham. Blokpatée. Ringworst.
Zondag 23 januari gaan we schaatsen met charcuterie (veggies ook welkom). Neem zeker uw
handschoenen mee en 4 euries. We spreken af om 14u op de Rimboe en we laten jullie weer vrij op
17u.

– Weet jij het?
– Wat?
– Maar weet je het?
– Wat weet ik?
– De leiding weet het, of… Weten die het?
– Weet JIJ het?
– Zou de leiding het weten?
– Dat weetje niet.
– DAWETEJENIEE
Het enige wat geweten is dat we vergaderen op 29 januari van 14u tot 17u op de Rimboe. Alle rest
is een groot vraagteken.
Op zaterdag 5 februari doen we spel-in-een-bos vergadering.
Allen welkom van 14u tot 17u op ons geliefd stukje grond.
Trek je mooiste kleren aan op 12 februari, want er hangt
elektriciteit in de lucht. De vonken gaan eraf vliegen, de
chemie wordt duidelijk.
Want op de valentijnvergadering gaan we eens zien wie door
Cupido getroffen kan worden. 14u tot 17u!

Tijdens het weekend van 18-19-20 februari is de leiding op beireweekend… Dus (niet huilen
jongens!) dat weekend… (geen paniek, niet huilen!) is er (rustig ademen, niet panikeren) geen scouts
(sorrrryyyyy).
Zondag 27 januari gaan we jullie schietskills nog eens op punt zetten met een combinatie van mik-,
intensiteit en uithoudingstechnieken. De training begint om 14u en opgeven voor 17u is niet
toegestaan.

Jins

Hallo jinnies!!
Hier is het tweede boekje al, boordevol leuke activiteiten! ;)
‘Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint …’ Zijn jullie braaf geweest? Sommigen
onder jullie zullen vast een cadeautje krijgen op zondag 5 december tussen 14u
en 17u. Kijk maar vooraan in het boekje!
https://www.youtube.com/watch?v=0uflTuVnToo
‘Bob de bouwer, kunnen wij het maken?’ Zeker zeker kunnen wij dat op zaterdag
11 december van 2 tot 5 op onze rimboe.
https://www.youtube.com/watch?v=qnhOl9Ek3tQ
‘It’s the most wonderful time of the year.’ En daarom gaan we op zaterdag 18 december
hakken, wil je weten wat we hiermee bedoelen? Kom dan van 2 tot 5 naar de Rimboe!
https://www.youtube.com/watch?v=73UqDX_quk0
‘I’m sad, i’m so sad.’ Het weekend van 25 en 26 december is het geen scouts omdat
iedereen Kerstmis mag vieren bij hun andere familie. :’(
https://www.youtube.com/watch?v=v_tUr0AtLis
‘It's the final countdown’ Gelukkig nieuwjaar! Zondag 2 januari vieren we de afgelopen
feestdagen dus kleed je maar fancy en ontdek wie je secret santa is! :O (We zullen iedereen
nog een naam doorgeven.) Vanaf 20u op de Rimboe tot +-23u.
https://www.youtube.com/watch?v=9jK-NcRmVcw

‘Oh, denneboom. Oh, denneboom. Wat zijn je takken
wonderschoon.’ Zaterdag 8 januari is het
Kerstboomverbranding. We verwachten jullie allemaal, dus
hou heel deze dag vrij, meer info volgt nog.
https://www.youtube.com/watch?v
‘Helemaal naar de kloteeee’ Zaterdag 15 januari van 2 tot 5
moet alles kapot .
https://www.youtube.com/watch?v=JE8gqvhp0cw
‘We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end!’ Maak
jullie klaar voor de ultieme battle op zaterdag 22 januari van 2 tot 5.
https://www.youtube.com/watch?v=04854XqcfCY
‘Don't know much about history, don't know much biology. Don't know much
about a science book, don't know much about the french I took.’ Hopelijk is dit bij jullie niet
het geval want zaterdag 29 januari gaan we quizzen van 20u tot 22.30u.
https://www.youtube.com/watch?v=R4GLAKEjU4w

‘Imagine all the people, livin' life in peace, youuuu!’ Stel u is voor wij allemaal samen zondag
6 februari van 2 tot 5 op de Rimboe, see you there! ;)
https://www.youtube.com/watch?v=YkgkThdzX-8
‘So I wanna know, what’s the name of the game?’ Dat zullen jullie te weten komen zaterdag
12 februari tussen 2 en 5, enkel en alleen als je komt natuurlijk!
https://www.youtube.com/watch?v=iJ90ZqH0PWI
https://www.youtube.com/watch?v=m2qEhGeLb6A
‘Aha, aha, hahaha, hahaha-ha’ Het weekend van 19 en 20 februari is het geen scouts
omdat wijzelf op weekend zijn, haha jaloers? :D
https://www.youtube.com/watch?v=989-7xsRLR4
‘Ice ice baby, Ice ice baby, all right stop, collaborate and listen!’ We gaan
schaatsen op zaterdag 26 februari, yesssss! Neem allemaal €4 mee. Om
13.30 verzamelen we op de Rimboe zodat we samen kunnen fietsen naar
de schaatsbaan.
https://www.youtube.com/watch?v=rog8ou-ZepE

Xoxo jullie liefste leiding

Wist je dat…
• De jonggidsen kunnen goed bakken en versieren, en dit zelfs zonder weegschaal?
• Wist je dat de kabouters een natuurtalent zijn voor tiktokdansjes?
• De verkenners het snelste waren in tenten op te zetten op groepsweekend?
• Wist je dat de kabouters een jarige hadden op groepsweekend (Asti) en daarom
iedereen jaloers was op onze 4-uurtjes?
• Wist je dat de kapoenen echte Picasso’s zijn en wondermooie kunstwerken kunnen
knutselen?
• De jonggidsen hebben zelf een super coole sjotterkas gesjord?
• De verkenners graag in bomen hangen?
• Ward, Stan, Benjamin en Sil van de kapoenen zijn fervente bouwvakkers en kunnen
uitstekende constructies bouwen met blokjes!
• Wist je dat June en Asti altijd wel een manier vinden om zich vuil te maken?
• Wist je dat de ouders van de kabouters superenthousiast waren op onze
oudervergadering? Er waren er zelfs bij met hun eigen scoutshemd van vroeger!
• Anneke kan heel lang muurzitten?
• De verkenners graag diepe putten graven van wel 2,30m diep?!
• Wist je dat de kabouters het kabouterlied super luid hebben gezongen voor alle ouders
op het groepsweekend?
• Hanne van de jins zich goed kan verstoppen?

Belangrijke
data
Chocomelkstandje
Vrijdag 31 december op het Astridplein

Kerstboomverbranding
Zaterdagavond 8 januari

Beireweekend
18, 19 en 20 februari (leidingsweekend è geen vergadering voor leden)

jinfected
12 maart

Kampen
Kapoenen

17 tot 21 juli

Welpen

21 tot 27 juli

Kabouters

11 tot 17 juli

Jongverkenners

10 tot 19 juli

Jonggidsen

19 tot 28 juli

Verkenners

1 tot 10 juli

Gidsen

28 juli tot 6 augustus

Jins

Jullie leiding laat dit zo snel mogelijk weten!

Info Leiding
Kapoenen
kapoenen@bosvogels.be
Nala (Chinouk), Feya (Anna), Kora (Anne), Nowan (Wannes), Toto (Robbe), Holly (Sara O.), Sona (Sara
VdV)

Welpen
welpen@bosvogels.be
Leela (Lore), Bagheera (Lander), Akela (Noah), Mao (Katrien), Phaona (Emma), Lakinis (Valerie)

Kabouters
kabouters@bosvogels.be
Jiggelien (Diraj), Bambo (Erika), Veva (Estée), Woepsie (Gutte), Feere (Julie), Kigo (Katrien), Ferrao
(Lotte), Zazoe (Marte)

Jongverkenners
jongverkenners@bosvogels.be
Michiel, Tuur, Nora, Zana, Pieter, Robbe, Toon

Jonggidsen
jonggidsen@bosvogels.be
Lien, Emily, Vere, Ine, Annelies, Nerissa, Marie

Verkenners
verkenners@bosvogels.be
Bram, Pieter, Ellen, Simon, Sien en Toon

Gidsen
gidsen@bosvogels.be
Laurent, Job, Matilda, Lotte, Bernard

Jins
jins@bosvogels.be
Hanne, Elien VdV, Bette, Herman, Sebastian, Elien G, Sophie

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

