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Voorwoord 

We zijn alweer over de helft van dit scoutsjaar, wat vliegt 
de tijd als je plezier hebt! Daarom hebben we dit boekje 
helemaal gevuld met knettergekke en plezante nieuwe 

vergaderingen. Ondertussen is onze leiding op het 
jaarlijkse leidingsweekend (ook gekend als beireweekend) 
geweest, hier hebben ze een weekend zelf eens lekker de 
kapoen mogen uithangen. Nu we wat warmere maanden 

tegemoet komen genieten we eens zoveel van een 
spelnamiddag op de Rimboe, dus tot snel! 

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! 





SPELDAG 2022

OLYMPISCHE SPELEN

Belangrijke info:

Wanneer? Zaterdag 19 maart van 10u tot 15u
Waar? Konijnenberg: Ter Duinen, Bouwel
Wat heb je nodig? 

Lunchpakket + drinken voor de hele dag.
Scoutsuniform en verkleedkledij in thema olympische
spelen (warme kledij die ook tegen de regen kan:
check zeker het weerbericht)

Probeer zoveel mogelijk met de fiets te komen of te
carpoolen!

Gegroet Bosvogels! 
Op zaterdag 19 maart houden we onze jaarlijkse speldag!

We gaan op zoek naar de sportiefste Bosvogels in onze
eigen olympische spelen. Warm jullie spieren al maar op en

wie weet ga je wel met een medaille naar huis?! We
verwachten jullie in jullie sportiefste outfit op de

konijnenberg in Bouwel! 



 

 
 

  

Kapoenen 



De lente is in zicht, net zoals ons nieuwe boekje!! 

Neem je favoriete ouder "#$% mee naar de Rimboe op zondag 6 maart van 
14:00 tot 16:30. Het is namelijk oudervergadering, welk kapoen-ouderduo 
kan via samenwerking de overwinning behalen??? 

Zondag 13 maart gaan we op schattenjacht zoals 
echte piraten!! Kom mee zoeken naar de schat en 
schepen kapen van 14:00 tot 16:30!! (PS: kom zeker 
verkleed in thema "#$%) 

Zaterdag 19 maart is het speldag! Meer informatie 
hierover vind je vooraan in het boekje!  

 

Zie dat je op zondag 27 maart nog niet te veel gegeten hebt 
want we maken een reis naar Italië!! Kunnen jullie raden 
wat we uit de oven tevoorschijn zullen toveren? Kom het 
ontdekken van 14:00 tot 16:30!! 

 

Op vrijdag 1 april … ahneeee grapje hahaha, 1 april!!! Kom op zondag 3 april 
nog maar eens goed ravotten op de goede oude Rimboe van 14:00 tot 16:30! 

Jullie zullen je geweldige leiding voor een weekendje moet missen want op 
zondag 10 april van 14:00 tot 16:30 is het leidingswissel en zullen jullie het 
met een andere leidingsploeg moeten stellen (we beloven dat zij niet bijten 
hoor "#$%)! 

 

Wil jij weten wat de paashaas heeft gebracht? Kom dan 
zeker eens gehuppeld naar de scouts op zaterdag 16 
april van 14:00 tot 16:30!!! 

 

WAUWWWW zaterdag 23 april gaan jullie suuuuuper veel nieuwe kapoenen 
leren kennen! Het is namelijk kapoenendag op de enige echte Rimboe! Meer 
informatie mogen jullie nog via mail verwachten!  



Op zondag 1 mei bouwen we de Rimboe om tot een heuse 
cinemazaal!! We zetten de popcorn al klaar zodat jullie kunnen 
komen genieten van 14:00 tot 16:30! 

Zo dit is de planning voor de komende weken! We kijken er 
alvast naar uit en hopelijk jullie ook!  

Liefs Feya, Holly, Kora, Nala, Nowan, Sona en Toto! Xxx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Kabouters 



Hier zijn we weer met het boekje vol scoutsvergaderingen!!  

Beginnen doen we zondag 6 maart waar we van de rimboe één groot strijdveld van zullen 
maken!! Van 14u00 tot 16u30 welkom! PS: Hopelijk word JIJ de opvolgster van Katniss 
Everdeen  

 

Haal voor zondag 13 maart maar jullie beste looks boven want we 
houden een grote kaboutermodeshoooowwww!!! Welkom van 
14u00 tot 16u30. 

 

Zaterdag 19 maart is het speldag!! Een hele dag ravotten met iedereen van de scouts, hoe 
leuk is dat!!!! Voor alle verdere informatie: zie brief vanvoor in dit boekje  

 

Op zondag 27 maart mogen jullie allemaal verkleed komen als je 
oma of opa!! Moge de beste verkleedde kabouter winnen xoxo 
van 14u00 tot 16u30. 

 

 

HAHAHAHAHA het is weer 1 april! Zaterdag 2 april zijn jullie allen welgekomen om van 
14u00 tot 16u30 te komen moppentappen op de rimboe!! Haal je beste mopjes maar naar 
boven! 

 

Zaterdag 10 april zullen jullie afscheid moeten nemen van jullie allerleukste leiding :(. Het is 
die dag namelijk leidingswissel!! Kom een kijkje nemen op de rimboe en leer nieuwe leiding 
kennen!! Welkom van 14u00 tot 16u30. 

 

We maken er nog eens een gezellige avond van op zaterdag 16 april van 
19u00 tot 21u00!! Kom naar de rimboe en snuif de gezelligheid op aan een 
zalig kampvuur  

PS: er zullen héééél lekkere snackjes zijn!!! 



 

WE GAAN OP GOUWWWEEKENDDDDD!!! Dit vind plaats van 
vrijdag 22 april tot zondag 24 april. De deadline om je hiervoor in te 
schrijven is 4 april! Hier is al een mailtje voor ontvangen, dus zeker 
niet vergeten in te schrijven!!!  

Dan zijn we al weer aangekomen bij de laatste vergadering van dit 
boekje :((( We sluiten wel af met een knaller van formaat!! Allen welgekomen op de mooie 
rimboe op zondag 1 mei van 14u00 tot 16u30 . 

TIP: Doe kleren aan die zeer vuil mogen worden xoxo 

 

HEEL VEEL GROETJES VAN JULLIE LIEFSTE LEIDING 

XXX Jiggelien, Woopsie, Feere, Zazou, Ferrao, Kigo, Veva & Bambo  

 



 

 
  

Welpen 



Hallokidoki welpennn 

We zijn er weer met een nieuw boekje, tromgeroffeelllll…. 

Zaterdag 5 maart van 2 tot half 5 gaan we een heel spectaculair spel spelen. 
Wie kan het beste mikken en ontwijken? Wie heeft de grootste 
overlevingskills? Wie is de allersnelste? Kom het spel spelen op onze Rimboe-
Hunger Games. Happy Hunger Games and may the odds be ever in your favor!  

 

Zondag 13 maart van 2 tot half 5 gaan we zien wie het beste spelletjes kan spelen zonder handen of 
voeten! We zijn benieuwd! 

 

Zaterdag 19 maart is het speldag woehoeww!!! Wij hebben er alvast heeeeel veeeeel zin in, jullie 
hopelijk ook!! Kijk vooraan in het boekje voor meer info, maar één ding kunnen we jullie al beloven… Het 
wordt fantastisch leuk, cool, geweldig!!! Kortom jullie moeten erbij zijn!! 

 

Zondag 27 maart van 2 tot half 5 gaan we op deze frisse lentedag de Grobbendonkse sfeer opsnuiven in 
ons geliefde rustzalige dorpje van de Kempen. Hopelijk gaan jullie allemaal mee!! 

 

Zondag 3 april van 2 tot half 5 schip ahoy schip ahoy hoy hoy, wie is jouw 
kameraad schip ahoy hoy hoy. Kom naar de vertrouwde Rimboe als echte stoere 
piraat (da mag dus verkleed hé) en kom zien welke woeste zeeën jullie moeten 
doorvaren!!  

 

Zondag 10 april van 2 tot half 5 moeten jullie ons helaas een weekje missen :’) :’) :’) (ween, ween 
ween…), maaaaar jullie krijgen supertoffe nieuwe leiding want het is leidingswissel!! Kom dus naar onze 
vertrouwde Rimboe en ontdek wie jullie leiding zal zijn! 

 

Zaterdag 16 april van 10 tot 12 gaan we PaAsBrUnChEn YEEYY!! NOM NOM 
NOM LEKKEERRRR!!! Breng allemaal iets lekkers mee, de 1ste jaars (3de 
leerjaar) brengen iets mee voor tussen de boterham, de 2de jaars (4de 
leerjaar) brengen een dessertje mee en de 3de jaars (5de leerjaar) brengen 
drinken mee. De leiding voorziet water en brood!!!  

 

 

 



Weekend van 22, 23 en 24 april  gaan we op gouwweekend JIPPIE JA JEEEJ!!! We willen de beste scouts 
worden van de gouw dus eet veel spek, train de spieren en knoop je veters want de Bosvogels gaan voor 
de winst!! De leiding is er al helemaal klaar voor, hopelijk jullie ook!! Meer info bezorgen we jullie zo snel 
mogelijk via mail! 

 

Zondag 1 mei van 2 tot half 5 zijn we opzoek naar het vettigste 
varken van de Rimboe, kom niet in je zondagse kleren want je kan 
wel eens heeeeeelll vuil (maar echt vuil hééé, het is nie maar een 
spatterke zelle!!) worden!  

 

De komende weken zien er veel belovend uit! 

Een stevige linker 

 

 



 

Jonggidsen 



 

Dag allerliefste jong 
gidskaaaaaaas! 

Hier zijn we met het 3e boekje van het jaar :) 
 
We beginnen op zondag 6 maart, dan gaan we nog eens goe ravotten van 14u tot 17u!!!!! 
 
Op zondag 13 maart mogen jullie de vent uithangen. Haal jullie mannelijke 
kant maar naar boven en kom naar de rimboe van 14u tot 17u. 
 
Op zaterdag 19 maart is het de jaarlijkse speldag! Alle info hierover kan je 
terugvinden vooraan in de brief!  

 
 
Op zaterdag 26 maart gaan we onze gevecht skills eens op de 
proef stellen.  Kom allemaal van 14u tot 17u naar onze geliefde 
Rimboe! 
 
 

Op zaterdag 2 april nemen jullie best jullie gsm mee. Willen jullie weten wat we hiermee 
gaan  doen, dan komen jullie best van 14u tot 17u naar de Rimboe. 
 
Op zondag 10 april krijgen jullie van 14u tot 17u nieuwe leiding, wihieeee spanneeeend. 

 
;)  
Op zaterdag 16 april van 14u tot 17u mogen jullie al komen 
oefenen om paaseitjes te vinden. Of vijgen ma die komen 
meestal na Pasen hahahahah☺☺ 
 
 

Het weekend van 22-24 april gaan we op gouwweekend, joepieeeee. Meer info volgt nog! 
 
Op zaterdag 30 april gaan we de sportieveling uithangen. We spreken om 14u aan de 
sporthal in Vorselaar af! om 17u mogen jullie beschikken :) 
 

Vele kusjes en knuffels van jullie leiding xoxo 



 

  

Jongverkenners 



Liefste makkers!  

 

We zijn er weer met een nieuw boekje, en hoe kan je een boekje beter starten dan met een 
ouderwetse ravotvergadering. Smeer jullie benen maar in want het wordt stevig! Zondag 6 maart 
van 14-17 worden al jullie lievelingsspelletjes boven gehaald!! 

De week erachter ist ook weeral puur plezier! Het is nog wat vaag, het is 
nog wat raar, maar het is ook supertof! Nora heeft een klakkebuisspel 
voor ons!!! Vrijdag 11 maart gaan we schieten op mekaar (met 
deegbolletjes voor alle duidelijkheid) van 20 tot 22 (of tot het eerste 
slachtoffer is gevallen). 

Op zaterdag 19 maart is het pret voor iedereen! SPELDAG JIPLAAA! Kijk 
naar de brief vooraan in het boekje en kom naar ons tussen 10 en 15 
uur. 

Doordat we hebben gemerkt dat jullie vechtkunsten nog niet fantastisch 
zijn, hebben we een kei coole KARATEDAG! Kom verkleed als ninja voor extra plezier! We 
verwachten jullie op onze eeuwenoude rimboe van 14 tot 17. 

Zondag 3 april ist vettige zondag. Dat betekent dat alle zwijnen onder 
ons mogen komen en alle mietjes blijven thuis. Van 14 tot 17 uur ist 
een varkensstal op de rimboe <3 

Als jullie ons ondertussen al beu zijn (wat we wel snappen), hebben 
jullie kei veel geluk! Zondag 10 april komt iemand anders jullie gelukkig maken! We willen het niet 
verklappen maaaaaar jullie gaan de persoon/personen echt kei tof vinden! Jullie praten er atlijd 
over!!! Van 14-17 uur op de rimboe. 

De paashaas is door ons bos gehopt en heeft wat eitjes laten vallen. Wie ze eerst vindt mag ze 
houden! Van 11-13 uur op zaterdag 16 april worden jullie verwacht op onze Brunch. Neem iets mee 
voor te eten want wij hebben enkel brood x 

Kijk dit: https://www.youtube.com/watch?v=DgbYRkNsLno 

JIPPIEEEE GOUWWEEKEND!!!! 22-23 en 24 april laten we aan iedereen in onze gouw zien wie de 
echte scouten zijn! Ze gaan verschieten hoe’n rare vogels die bosvogels zijn! (tenten platleggen mag 
als we het niet zien x) à hier komt nog heel veel meer informatie over in een uitgebreid mailtje xxx 

Zondag 1 mei ist dag van de arbeid. Dus wij gaan is zien hoe jullie werkkracht is!  Van 14 tot 17 
worden jullie verwacht op onze werf (de rimboe voor de dommies). 

 

Ne stevige linker  

Uw favo leidingsploeg 

 

Dit is een foto van ons in onze vrije tijd. Gok wie niet mee 
op de foto staat xoxo als je het juist raadt krijg je een 

koekje. 



 

  

Gidsen 



Buenos dias, nuestros guidas, 
 
Zaterdag 5 maart willen we jullie graag bedanken voor 
jullie hulp met Rimboerock en Bosbeats. Jullie zullen 
bedankt worden op de rimboe van 20u tot 23u. 
 
 
13 maart gaan we onze kookkunsten boven halen en onze 
zoete tand vullen. Dus inderdaad het is met eten. Dus 
vergeet je kok(in)muts niet en kom naar de rimboe van 14u tot 17u. #smullen 
 
De speldag vindt plaats op 19 maart. We verbroederen hier met onze hele scouts. Wij 
hebben er alvast zin in. Meer informatie vind je in het begin van het boekje. 
 
 
Wat heb je? Zelfverdediging! 26 maart ist met batteren, of toch de eerste stappen. Ben jij 
een krak in oosterse gevechtskunsten? Oefen alvast je kraanvogel. We zien jullie van 14u 
tot 17u.  

 
SKIIIRT; 2 april gaan we uit de bocht. Het is 
wieltjesvergadering! We verwachten jullie 
om 14u02 op het skate van Vorselaar ( 
jongerentaal voor skatepark nvdr). Kom 
mestep/skateboard/rolschaatsen/ 
segway/monowheel/tractorband/velo… 
 
 
 
 
 

Wie zijn dat? Die ken ik enkel van ziens. Die waren ook op de speldag. Aah ma das 
normaal. Het is 10 april dan ook leidingswissel. Jullie zullen jullie favoriete leiding moeten 
missen vandaag, maar we hebben enkele toppers geregeld om het over te nemen. Ze 
verwachten jullie van 14u tot 17u. 
 

 
Yo wat hoor ik daar? Zijn dat zieke beats? Yesh man! Dat komt 
dan goed uit. Het weekend van 15/16 april organiseren we onze 
giverfuif. Om een extra zakcentje te verdienen organiseren de 
givers al jaren een fuif. Hierover volgt nog meer informatie in een 
aparte brief. 
 

 
Suit up! Want op vrijdag 22 april gaan we dikke flappen verdienen of net als arme stakker 
weer naar huis! Place your bets van 20u tot 22u! 
 
 
 
 
 



 
 
 
Het weekend van 29 april tot 1 mei gaan we op GOUWWEEKEND! 
Noice! Meer info volgt nog! 
 
 
 
 
 
 
En tot slot een afscheidswoordje van onze special guest: 

 
Wauw 
ongelofelijk 
een nieuw boekje zeg 
wauw 
unbelievable 
Fantastisch 
Gidsen, wauwww 
 

TOT DAAAAAAN!!! 
 



 

Verkenners 
 



Badda-bing badda-boom volgende brief gasten! 
 
Zaterdag 5 maart worden jullie samen met de gidsen en jins in de 
bloemetjes gezet op het knotsgekke Bosbeats-en-RimboeRock-
bedankfeestje. Aanwezig op de Rimboe van 20-22u30. 

 
Op zondag 13 maart komen we eens in contact met onze vrouwelijke 
kant en trekken we de keuken in. Vraag thuis uw beste schort mee want 
de beste keukenprinses gaat met iets lekkers naar huis. 14-17u op 
Bosvogel-basecamp. 
 
 
 

 
Zaterdag 19 maart is het speldag, meer informatie vinden jullie vooraan in dit boekje. 
 
 

Zaterdag 26 maart  !"#$%&,14-17u 
 
 
Zaterdag 2 april - Volgens geschiedkundigen de verjaardag van de alomheersende Karel 
de Grote. Ter herdenking van de keizer van het West-Romeinse rijk 
komen jullie de Rimboe nog maar eens veroveren van 14-17u. 
 
Zondag 10 april zullen jullie ons moeten missen want het is met 
andere leiding te doen. Hokus pokus pats! Leidingswissel van 14-17u.  
 
Zaterdag 16 april - giverfoaf, meer info hierover volgt later nog!  

 
Zaterdag 23 april vlottentocht, een ganse dag op het water 
dobberen. Zie dat ge tegen dan leert zwemmen. Informatie hierover 
volgt nog!   
 
Van 30 april tot 1 mei gaan we met de gidsen op gouwweekend. 
Hierover zal de leiding nog verder communiceren via den digitale 
post van het wereldwijde web. 
 
 

 
 
 
 
Jipla pipla, dat was het weer voor deze editie van Den 
Bosvogel.  
 
Stevige linker, 
 
Jullie lieftallige verkennerleiding xxx 



 

  

Jins 
 



Dag allerliefste jins🐶 

Wij presenteren jullie een nieuw briefje vol toffe hondjes én vergaderingen!😻 
 
Doe jullie mooiste pak maar aan want jullie verdienen nog een bedankfeestje 
van BB en RR, be there or be square. Van 20u tot 22u30 op de Rimboe op 
zaterdag 5 maart. 
 
                   Zaterdag 12 maart worden jullie allemaal verwacht aan de volle 
vaart voor de zotste fuif van het jaar, vergeet geen goed humeur en stevige 
werklust. En vergeet niet thuis te zeggen dat jullie 13 maart pas in de vroege 
uurtjes naar huis kunnen gaan. 

 
 

Op zaterdag 19 maart gaan we op een andere locatie spelen, want het is 
namelijk SPELDAG, eujj! Kijk vooraan in het boekje voor meer info. 
 
 

🦴YAAA HAA, CHA, WHUA, jullie horen het goed: 
vechtsportvergadering! Aan allen met broze botten (of 
kapotte sleutelbenen) voorzichtig! Kom je ninja-skills testen 
op zaterdag 26 maart, place to be: de Rimboe van 2 tot 5. 
 
Kom volg het pad, volg het pad der 7 zonden. Bang, wees niet bang voor de weg die je niet 
kent. Volg het pad naar de Rimboe van 2 tot 5 op zaterdag 2 april en wij wijzen jullie de 
weg. 

 
Op zondag 10 april gaan jullie even afscheid moeten nemen van jullie oh zo 
supermegafantastischcooole leiding want er komen “vervangers” (we weten 
allemaal dat wij niet te vervangen zijn ;)) Gewoon van 2 tot 5 op de Rimboe.  

 
De klokken luiden en de paashaas in het land, dus vieren we dit met een 
paasbrunch. Op zaterdag 16 april, van 10 tot 12 op de Rimboe. Jullie nemen 
beleg mee, dan zorgen wij voor brood en een lekker fruitsapje!🌭 
 
 

Op zondag 24 april: de langverwachte….(tromgeroffel) 
ALLES KAPOT vergadering x sorry voor het uitstel. Jullie zijn welkom 
op de Rimboe vanaf 2u en mogen terug vertrekken om 5. 

 
 
Pak al maar gouw jullie rugzak want het is gouwweekend(snapte?) 
van 29, 30 april en 1 mei. Voor verdere info zullen wij jullie mailen!  
 
XOXO dat was het alweer,  
tot de volgende keer, 
dikke zoenen,  
jullie grootste kapoenen 



 
 

Wist je dat… 
 

• Jinfected 12 maart is?! 

• Er heuse kampen gebouwd worden in de bossen door de kapoenen?? 

• De welpen beter zijn in honkbal dan de kabouters! 

• Louis van de jongverkenners een echte versierder is? 

• Fiene, Estelle en Anna van de kapoenen de beste ruiters van de Bosvogels 
zijn? 

• De jins zich al op glad ijs hebben bevonden? #schaatsen 

• Gijs van de verkenners iedereen versiert heeft met zijn taarten? 

• De welpen echte quizmasters zijn? 

• Stan van de verkenners zijn veters kapot zijn gesprongen? 

• Mariette van de kapoenen altijd weet wat te zeggen buiten als ze een minuut 
tegen de muur moet praten zonder te lachen, dan wordt ze een beetje 
verlegen… 😉 

• Luca van de verkenners de homo universalis is? 

• Alle welpen bang zijn van de kabouters?!? 

 

  



 

Belangrijke 
data 

 

Jinfected 
12 maart 

Speldag 
Zaterdag 19 maart 

Gouwweekend kapoenen, kawellen en jonggivers 
22, 23 en 24 april (voor de kapoenen enkel zaterdag 23 april) 

Gouwweekend givers en jins 
29, 30 april en 1 mei 

opendeurdag 
Zondag 8 mei, allemaal welkom voor een drankje!  

 
 
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 7 tot 21 juli 



 
 

 

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  


