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Voorwoord
Hier zijn we weer, met het laatste boekje voor dit prachtige
scoutsjaar! Onze wekelijkse vergaderingen zitten er bijna
op… L Maar geen paniek, er wacht jullie nog een
spetterend kamp! Dit is toch wel het hoogtepunt van het
scoutsjaar, er worden telkens mooie herinneringen
gemaakt die je niet snel vergeet. Zo ontstaat er een hechte
groep die doorheen hun dagen samen genieten van
elkaars gezelschap (en geur). Zeker voor de oudere takken
is het kamp een moment om naar uit te kijken. Enkelen van
hen krijgen namelijk een (voor-/kleuren-) totem! Deze
totem zal je voor de rest van je leven met je meedragen en
zal dan ook met zeer veel overleg toegedragen worden. En
om af te sluiten zien we elkaar allemaal terug in September
voor de overgang! Tot dan!!
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!

Op Zondag 8 mei 2022 van 12u tot 19u
verwelkomen we jullie graag op ons terras!
Scoutsterrein De Rimboe
Kremersgat 2, 2280 Grobbendonk

Met onder andere:
ü Lekkere spaghetti
ü Frisse drankjes
ü Hindernisparcours
ü Kabelbaan
T-shirtverkoop van 14u tot 17u

Ten voordele van: Feestvarkens vzw

SCOUTS BOSVOGELS GROBBENDONK

Jins -

CARWASH

LAAT JE AUTO WASSEN TEN VOORDELE VAN
ONS KAMP!
VRIJE GIFT, ENKEL CASH
DRANKJES TE KOOP

Zondag 22 mei 2022
10-16 UUR
Vaartkom, Grobbendonk
Naast de Brandweer

Ook deze editie gaat er een deel van onze leden mee op Jamboree. En ja wadde, naar
Zuid-Korea. Wat een avontuur!
Of zoals ze in het Koreaans zeggen: “ 어떤

모험”

Zoals jullie al kunnen verwachten, is deelname alles behalve goedkoop. Daarom
organiseren wij als groep verschillende activiteiten om de financiële kost te drukken
en een spaarcentje te
verzamelen voor onderweg.
Graag nodigen wij oud en jong uit in ons gezellige JamboreeKafee op
zaterdagavond 11 juni.
Heb je nood aan ontspanning tijdens de examens of ben je als ouder toe aan een
frisse pint om even aan de stress van de schoolgaande jeugd te ontsnappen? Kom
dan samen met enkele vrienden relaxen op de Rimboe.
Iedereen is welkom tussen 18u en 23u30.
Hopelijk tot dan!
De Jamboristen

JamboreeKafee
Zaterdag 11 juni
18u30—23u30
@ scoutslokalen Rimboe

Kapoenen

Het is alweer het laatste boekje van het jaar "
$ maar wees niet getreurd want
#
we gaan er nog een paar spectaculaire weken van maken!!
We beginnen direct met slecht nieuws: in het weekend van 7 en 8 mei is het
geen vergadering aangezien het dan opendeurdag is. Helaas pindakaas,
wist je dat Feya dodelijk allergisch is aan pinda’s? Jullie zijn wel allemaal
welkom om onze avontuurlijke kabelbaan of ne kei lekkere spaghetti uit te
proberen!! Ook is er weer een T-shirt verkoop, meer info hierover vooraan in
het boekje.
Op zondag 15 mei vliegen we er direct in en gaan jullie de strijd met elkaar
aan! Het team dat wint verkrijgt de eeuwige eer en roem van de Rimboe!!
Allemaal zeker komen van 14:00 tot 16:30!! 😊
%
$
#
"
Hebben jullie zin in een feestje?? Wij wel want op zaterdag 21 mei is er
namelijk iemand van de leiding jarig!! Wie is er jarig?? Dat ga je enkel te
weten komen als je er bent dus de boodschap is om zeker mee te komen
feesten op de Rimboe van 14:00 tot 16:30!! Zondag 22 mei is het Carwash
ten voordele van de jins hun kamp dus laat zeker de ouders en bomma en
bompa de auto opblinken, meer info vooraan!
Zet op zaterdag 28 mei van 14:00 tot 16:30 je speurneus maar op! Gaan we
een boef vangen? Doen we een schattenjacht? Gaan we een of andere
legende ontdekken? Wie weet… kom allemaal maar naar de Rimboe, hier zal
ons speurneuzenavontuur starten!
Op vrijdagavond 3 juni maken we het van 18:00 tot 20:00 lekker gezellig bij
een kampvuur! Lekker marshmallows roosteren of je teentjes bij het vuur
opwarmen, wie heeft daar nu geen zin in?
Hier is jullie ticketje voor de film op zaterdag 11 juni van 18:00 tot 20:15.
Kom zeker op tijd naar de Rimboe zodat je een goed zitplekje kan
bemachtigen!
En om af te sluiten zal onze allerlaatste vergadering van dit jaar doorgaan op
zondag 19 juni van 14:00 tot 16:30. Om het af te leren gaan we ons allemaal
verkleden als de bomma of bompa want het is bomma– en
bompavergadering!! (voor de duidelijkheid het is niet de bedoeling dat je
jouw bomma of bompa meeneemt 😉
*)
)
(
'
Zo dit was dan echt de laatste keer! Alleja soort van want niet enkel de laatste
vergadering is in zicht maar ook het kamp!! Dit zal doorgaan van 17 t.e.m. 21
juli, meer info hierover volgt binnenkort via e-mail.

We hopen op een talrijke opkomst de komende vergaderingen, het zijn de
laatste paar keren dus zeker komen!!
Heeeey pssst…dan nog een laatste geheimpje…of alleja dat is eigenlijk
helemaal geen geheim…kamp wordt super leuk dus we verwachten jullie
allemaal!!! 😉
*
)
(
'
Heel veel lieve groetjes van Holly, Nala, Feya, Kora, Toto, Nowan en Sona!!

Hier zijn nog een paar kiekjes van jullie hehehe

Kabouters

Liefste kabouters,
Dit is alweer ons allerlaatste boekje van het jaar maar er staan nog enkele superleuke
vergaderingen gepland.

Het weekend van 7 en 8 mei is het geen vergadering, er is wel een
superleuke opendeurdag met nog een leukere kabelbaan!! Zeker
komen dus op zondag 8 mei vanaf 12u. Er zal ook weer een T-shirt
verkoopmoment zijn, meer info vooraan in het boekje

Op zondag 15 mei gaan we tussen 14u en 16u30 het tegen elkaar opnemen in een epische
één-tegen-allen ultrawedstrijd!
Op zaterdag 21 mei gaan we een heerlijke vergadering houden
tussen 14u en 16u30, dus hou zeker een plekje vrij in je buikje!
Zondag 22 mei is het Carwash ten voordele van de jins hun kamp
dus laat zeker de ouders en bomma en bompa de auto opblinken,
meer info vooraan!

Op zondag 29 mei van 14u tot 16u30 doen we een Doe-Het-Allemaal vergadering, of voor
de coole kids de DHA vergadering. Wij gaan achterhalen wie de kabouter
Universalis is ;)
!!16u30 tot 14u van zeggen dag eens zeker kom dus vergadering
omgekeerde het is juni 5 zondag Op
Zondag 12 juni raden we aan om kleren die snel droog worden aan te doen,
hint hint! Kom tussen 14u en 16u30 zeker af voor een spetterende dag!

Zondag 19 juni is het helaas alweer de laatste vergadering van het jaar… we
sluiten af met een knalfuif van ongezien formaat tijdens de coolste/graafste
kabouterbrunch van de eeuw tussen 09:59 en 12:29!! PS. Toffe feestkleren
worden extra geapprecieerd.
EINDE VAN DE LAATSTE BRIEF :///// maar niet getreurd want het mega super leuke
awesome kamp komt er nog aan (later meer info) :)))))
kusjes van jullie leiding xxxx
Bambo, Feere, Zazoe, Whoopsie, Jiggelien, Ferrao, Kigo en Veva xxx

Welpen

Beste WIWAWELPEEEEN
Zondag 8 mei is het opendeurdag, kom allemaal een keertje langs voor een lekkere
spaghetti en een verfrissend drankje. Er is ook een kei coole kabelbaan!!!! Ook de tshirtverkoop zal dan plaatsvinden. Meer informatie vinden jullie vooraan in het boekje.
Tot dan!

Zondag 15 mei is het nog eens is een goede ouderwetse TREK EN DUW vergadering! Dus alle sterke
welpen mogen naar de Rimboe komen van twee tot half 5.

Zaterdag 21 mei gaan we verstoppers vergadering doen! Van het originele verstoppertje tot een
verstoppertje dat jullie nog niet zo gek kunnen bedenken. (tips van jullie verstoppertje-experts zijn
altijd welkom"
%) We verwachten jullie van twee tot half 5 op de Rimboe!
$
#
Zondag 22 mei is het Carwash ten voordele van de jins hun kamp dus laat zeker
de ouders en bomma en bompa de auto opblinken, meer info vooraan!

Zaterdag 28 mei doen we een KIKAKOOKvergadering. En laat maar eens zien
wie de echte koks zijn in de keuken!(en na het koken natuurlijk ook eten"
%)
$
#
Het kokkerellen begint om twee uur en eindigt om half 5.

Zondag 5 juni is het diertjes vergadering! We gaan opzoeken naar zoveel mogelijk
diertjes dus breng jullie vergroot glas maar mee! De speurtocht begint om twee
uur en jullie mogen terug huiswaarts keren om half 5. Kom verkleed!!!

Vrijdag 10 juni is het vivavuur vergadering! Dus gaan we een rustige kampvuur
vergadering doen met de gepaste spelletjes natuurlijk (wat is scouts zonder
spelletjes?) We starten om half 7 en het kampvuur zal uitdoven om half 9.

Zondag 19 juni is het balken vergadering, we doen alles met een balk dus zorg dat je er bij bent!
Van twee tot half 5 op de vertrouwde Rimboe.

En hierbij zijn we aan het einde gekomen van ons scoutsjaar. L Maar niet getreurd, er
komt nog een fantastisch spectaculaire tof kamp aan dus jullie zijn nog niet van ons af
%
$
#
"
😉

Stevige linker
De welpenleiding

Jonggidsen

Buongiorno mie dolci principesse,
Geen zorgen, jullie hoeven dit boekje niets
Italiaans verwachten. We willen gewoon al
wat vakantiegevoel opsnuiven met deze
woorden want dit is het ALLERLAATSTE
boekje voor ons MEGAAWESOME kamp!!!
Rarara, al een gokje wie onze foeriers zijn?
heheh zekni, wat we jullie wel nog willen meedelen, is wat er nog wanneer op de planning
staat:
We beginnen al goed met het weekend van 7 - 8 mei: geen vergadering want zondag 8
mei is het weer tijd voor onze opendeurdag! Kom hier zeker allemaal eens piepen voor een
spaghetti, wat bakstapelen of onze supercoole kabelbaan 😁😁😁 er is ook weer een T-shirt
verkoopmoment, meer info vooraan!
Op zondag 15 mei trekken we erop uit met onze geliefde buurscouts van Pulle, kom allen
met de fiets naar de Rimboe om 14u om te ontdekken wat we allemaal zullen doen. Om
17u zullen we afscheid nemen van onze vrienden.
Zaterdag 21 mei wordt het eigenlijk best saai… Aangezien we vorige week dubbel scouts
hadden gaan we nu proberen om de Chiro na te doen, neem allemaal 1euro mee voor jullie
4uurtje he (want zo werkt dat daar blijkbaar). Normale afspraak @Rimboe van 14u - 17u.
Zondag 22 mei is het Carwash ten voordele van de jins hun kamp dus laat zeker de ouders
en bomma en bompa de auto opblinken, meer info vooraan!
Genoeg met al die gekke vergaderingen tijd voor weer helemaal scoutesk te zijn. Wederom
van 14u tot 17u op zaterdag 28 mei halen we eindelijk de klakkebuizen van onder het stof!!
Haal uw blaas en mikskills al maar boven!
Zaterdag 4 juni is een deel van de leiding aan hun
blok en examens begonnen dus schakelen we over op
een ander uur!
Verwacht jullie maar aan een actieve
avondvergadering van 19.30u -22u!

Tijd om nog eens een vergadering te doen waar eten aan te pas komt toch? Op zaterdag 11
juni gaan we samen onze maagjes vullen tijdens een brunch van 11u-13u. Wij zorgen voor
brood, de derdejaars nemen iets van beleg mee, tweedejaars een lekker drankje (fruitsap,
melk, thee, koffie, laat u gaan) en de eerstejaars een dessertje. See you there!!
En ook als allerlaatste vergadering van het jaar staat er een specialleke op de planning!
Zondag 19 juni: vlottentocht 10u-17u. We spreken af aan ‘het bruggetje’ aan de Kleine
Nete in de Cardijnlaan in Herentals (voor zij die met kaart en kompas komen zijn hier ook de
coördinaten: 51.183394487511606, 4.847996525993446) en we eindigen aan de lentehei in
Grobbendonk.
PS. Voor zij die het nog niet helemaal wisten hou zeker de datum van ons kamp vrij van 19
tot 28 juli, meer informatie volgt snel via mail.
XXX Annelies, Emily, Ine, Lien, Marie, Nerissa & Vere!! (jullie leiding nog eens opgesomd
zodat de namen er zeker inzitten tegen 19juli!)

Jongverkenners

Dag Jongverkenners,
Dit is de laatste brief voor dit scoutsjaar "
$ We gaan er nog een lap op geven *patat*
#

Zondag 8 mei is het opendeurdag. Neem je hele kroost mee en kom een namiddagje op de Rimboe
zitten. Het is ook T-shirtverkoop, meer informatie staat vooraan in het boekje.

Zondag 15 mei van 14u tot 17u zakt de scouts van Pulle af naar onze fraaie Rimboe. We gaan die
mannen eens laten “zien” hoe goed wij in Dikke Bertha zijn.

Zaterdag 21 mei van 14u tot 17u mogen jullie allemaal je favoriete knuffel meenemen. We doen een
knuffelvergadering. Onze Teddybeer heeft er al zin in. Zondag 22 mei is het Carwash ten voordele
van de jins hun kamp dus laat zeker de ouders en bomma en bompa de auto opblinken, meer info
vooraan!

Ahoy, zondag 29 mei is het piratenvergadering! We spreken om 12u af aan de watermolen in
Grobbendonk. Om 17u ronden we daar ook af. Vergeet zeker je zwembroek en lunchpakket niet!

Zaterdag 4 juni halen we onze sjortechnieken nog eens boven. Een goede voorbereiding voor op
kamp, want daar wordt wat afgesjord hoor! Afspraak van 10u tot 17u op de Rimboe. Vergeet je
lunchpakket niet.

Zondag 12 juni van 14u tot 17u is het papavergadering. Jullie mogen allemaal je papa meenemen om
er eens een namiddagje mee te ravotten. Lang leve Vaderdag!

Zondag 19 juni van 14u tot 17u is het bakvergadering. Dit is onze laatste vergadering van dit jaar. Tot
dan!

Info over het kamp volgt nog!
Nog een stevige linker
Jullie leiding!

Gidsen

Jow jow jow Laddiieeeesss,
We kennen allemaal het spreekwoord: In mei… Is elke gids blij!
Want wat een maand, miljaar! Laat ons er maar aan beginnen, aan
dat laatste boekske! Juu!
Het lijkt wat somber te beginnen want tijdens het weekend van 7 &
8 mei is het geen scouts. Maar dat wil niet zeggen dat jullie niet
welkom zijn op de Rimboe! Spreek met een paar man af en kom
langs! Na een lange afwezigheid (Tante Cor en nonkel Ronnie,
what a joke) is het namelijk terug opendeurdag! Zet u op onze
kabelbaan of met de beentjes onder tafel voor een frisse cola en
een goeie spaghetti! Zondag 8 mei tussen 12u en 19u! Ook is er
een T-shirt verkoopmoment, meer info vooraan in het boekje.
Vergeet ook zeker niet in te pakken en je batterijen op te laden, want in de week van 9 tot
en met 13 mei zijn we op epic leefweek! Alle info hierover komt nog in een aparte mail,
maar hou je al maar vast aan de takken van de bomen! (En stuur zeker nog een mailtje als
je nog niet hebt laten weten of je meegaat. Dat is belangrijk. Hoeveelheden enal.)
Nadat we jullie hebben laten gaan vanop leefweek is er
dus ook geen scouts ingepland in het weekend van 14
en 15 mei. Van die dagen kunnen de mama en de
papa gebruik maken om uw vitaminen weer op peil te
krijgen!
Zaterdag 21 mei gaan we weer voor een old skool
scoutsdagske. Pakt uw knieën al maar in, want ze gaan
er lief uit zien. Zaterdag 21 mei dus, van 14u tot 17u.
Zondag 22 mei is het Carwash ten voordele van de jins
hun kamp dus laat zeker de ouders en bomma en bompa de auto opblinken, meer info
vooraan!

Laat ons hopen dat dat hier een beetje vlot he…. Want als dat niet vlot, dan vlot dat niet…
Zaterdag! 28! Mei! Meer info! Volgt!

Zaterdag 4 juni gaan we dan weer voor een lotje trek. Of we echt heel hard aan
onze Lotjes gaan trekken, dat weten we nog niet. Maar wie komt, die weet! 14u tot
17u, it is!

En ik spring Spring SPRINGGGGG, de wereld in!
Zaterdag 11 juni kom en ga je wanneer je wil, want
wij snappen dat er nog heeeel, veeeeel werk is voor
die verdomde examens. Dus kom maar binnenvliegen
en weer wegfladderen tussen 14u en 17u.

Zennnnnnnn…. Haal alle rust in jezelf maar naar
boven. Want de deuren van onze extreem kort
oppoppende Pop-up Rimboewellness stellen zich
open op zaterdag 18 juni tussen 14u en 17u.
Jullie hebben het verdiend en de leiding ook!

Seg mannen, de groeten thuis he!
Joeeee

Verkenners

Hey patsers, gangsters en banditos,
De laatste maanden voor kamp steken we natuurlijk weer boordevol toffe vergaderingen.
Dus lees altijd goed den brief en wees altijd goed paraat.
Het weekend van 7 en 8 mei is het geen scouts want het is opendeurdag.
Kom zeker met heel je kroost, op zondag, naar de rimboe voor lekkere spaghetti en leuke
activiteiten. Er is ook een verkoopmoment van onze T-shirts, meer info vooraan!
De week van 9-13 mei is het wel leefweek maar informatie hierover volgt nog.

Zondag 15 mei is het wel gewoon vergadering. Zet jullie beste beentje
voor want we gaan records breken op de rimboe van 14u17u.

Zaterdag 21 mei kunnen jullie komen zwieren en tieren op
onze verzande vlakte in het bos van 14u-17u.
Zondag 22 mei is het carwash van de jins! Zeker eens
langsgaan om uw vehikel eens te laten inzepen en terug te
laten glimmen, meer info vooraan.
Vrijdag 27 mei, we gaan nog niets vertellen maar sta om 14u paraat op de scouts MET UW
ZWEMBROEK, en om 17u mogen jullie terug huiswaarts keren.
https://youtu.be/fD4x0kkqxWg
Zaterdag 4 juni, 14u-17u, komen knoeften want het is classic
scoutsvergadering.
Zaterdag 11 juni, halen we de beamer nog eens boven creëren we
een heuse cinema-experience van 20u tot 23u.
Zaterdag 18 mei, neem allemaal jullie favoriete gezelschapsspel
mee want het is bomma en bompa vergadering. 10u-12u.

!!!VEKKIE LEIDING OUT!!!

Jins

Dag liefste jins,
Spijtig genoeg is dit de laatste brief van het jaar :((
Maar geen getreur, geen einde in mineur
Ons supercool kamp brengt nog veel fleur xoxo
Zondag 8 mei is het jammer genoeg geen vergadering, maar we zien jullie allemaal op de
OPENDEURDAG!! Lekkere spaghetti, een drankje en een kabelbaan, daar moet je zijn! Ook
zal er terug een t-shirt verkoopmoment zijn, voor meer info kijk vooraan in het boekje.

Op zondag 15 mei loopt alles vlotjes. Joepie joepie, we gaan op
vlottentocht!!! Jullie worden in weather-appropriate outfit verwacht om
10u aan het bruggetje op de olympiadelaan in Herentals. Rond 16u
meren we terug aan in het Grobbendonkse (naast de lentehei). Hou
er rekening mee dat dit mogelijks een beetje kan uitlopen.

Zaterdag 22 mei is het tijd voor nog een belangrijke
geldactiviteit…onze Carwasshhhh, working at the car wash whoa
whoa yeahi yeahehe! We spreken af om 9u aan de
brandweerkazerne, om 16u is de carwash gedaan waarna we nog
opruimen. Doe kleren aan die nat kunnen worden en neem een handdoek mee!

Wie o wie zal op zaterdag 28 mei op de hoogste treden mogen zetelen? Kom maar langs
op de rimboe van 14 tot 17u en kom er allen achter wie jullie één gevreesde tegenstander
is! ;)

Op zaterdag 4 juni trekken we de wijde wereld rond. Benieuwd waar we
gaan passeren? We vertrekken op de rimboe stipt om 9:30. Kom zeker met
de fiets! Om 12:30 zijn we zeker terug van onze avontuurlijke tocht.

Hoor je ook iets kraken als je rechtstaat? Zaterdag 11 juni tussen 20.30u
en 22.30u gaan we die koekskes is ne keer laten kraken! Allemaal welkom
op de enige echte bomma en bompa vergadering (verkleden mag ;) ).
https://www.youtube.com/watch?v=fgMBUIIt8TE

Zaterdagavond 18 juni is het helaas de allerlaatste vergadering van het jaar, snik snik 🥲
Jullie zijn welkom van 20 tot 23u om gezellig aant kampvuur terug te blikken op het voorbije
scoutsjaar met een hapje en een drankje! 🌲
Ciao, en tot op kamp xoxo
Jullie allerliefste kapoentjes

Wist je dat…
• de ouders van de kapoenen grotere kapoenen zijn dan de kapoenen zelf?
• Nils van de jongverkenners kei goed kan bakstapelen?
• de welpen zot zijn van konijnen?
• de Jins graag een appelsientje drinken en chocolade eten?
• Elena en Louis van de jonggivers het beste koppeltje waren op valentijn?
• de gidsen ontdekt hebben dat de verkenners echt mottig stoem kunnen doen
met het dierbare eten van de gidsen?
• Zana niet kan touwspringen?
• de welpen goed cakejes kunnen bakken?
• de kapoenen echte Italiaanse masterchefs zijn in het bakken van pizza?
• Jill van de jins niet zo recht is blijven staan bij de rechtdoortocht?
• Senne, Kamiel en Louis van de jongverkenners kunnen rocken zoals Dave
Grohl?
• de jonggidsen kei goed zijn in een dropping?
• de stoelendans een strijd om leven en dood kan zijn tussen de givers?
• Ries en Seb hun schoen bleef vastzitten in het slijk?

Belangrijke
data
opendeurdag
Zondag 8 mei, allemaal welkom voor een drankje!

Carwash Jins
Zondag 22 mei

Jamboreekafee
Zaterdag 11 juni

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

