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Voorwoord 

De zomer is nagenoeg voorbij en daarom zijn wij weer 
lekker van de partij!! Met een gloednieuwe (en oude ;)) 

leidingsploeg beginnen we dit jaar sterk! We vliegen het 
jaar in op de overgang, wij zijn er alvast helemaal klaar 

voor! Zijn jullie al klaar om jullie scoutshemd weer 
wekelijks uit de kast te nemen?  

Zo horen wij het graag! Het nieuwe jaar ingaan doen we 
met een KNAL van formaat! Kan je niet meer wachten? Kijk 

dan snel naar al de leuke vergaderingen die jullie (nog 
superleukemegacoole geheime) leiding voor jullie voorzien 

heeft!  
En hopelijk zien we elkaar snel terug op onze welgeliefde 

Rimboe! 
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! 



 



        
 

INSTAPDAG SCOUTS 
GROBBENDONK 

ZATERDAG 17 SEPTEMBER 2021, 14UUR @ DE RIMBOE 

Altijd al zin gehad in scouting? 0f geen idee wat 
dit inhoudt? Kom dan op zaterdag 17 september 
naar scoutsterrein “De Rimboe” in Grobbendonk 
voor een onvergetelijke ervaring! In wie weet 
houd je er een nieuwe hobby aan over ... 
Wij kijken er alvast naar uit! 

Ben jij tussen de 6 en 18 jaar oud? Dan verwelkomen we je graag 
vanaf 14 uur op de Rimboe (Kremersgat 2, 2280 Grobbendonk) in 
kleren die vuil mogen worden! 
Vanaf 16u30 volgt er een kort infomoment waarbij ouders de 
leiding kan leren kennen en dan mogen jullie weer naar huis. 
0uders zijn ook welkom voor een drankje aan schappelijke prijzen, 
een babbeltje met de leiding en antwoorden op al hun vragen! 
0ok ouders van bestaande leden nodigen we uit om vanaf 16u30 
kennis te komen maken met de nieuwe leiding van hun kinderen! 

 
 

  NIET OP DE OPENBARE WEG GOOIEN. CONTACT: INFO@BOSVOGELS.BE OF 0471 78 37 33. 



 

  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Zonder bestelling 

Op = Op 

Waar en wanneer afhalen? 
Instapdag op zaterdag 17 september 

@Rimboe 16u30 – 17u

Bij afhalen betalen met bancontact:       
 
 

T-shirt verkoop Bosvogels 
 
 
 
 
 
 







 

 
 

  

Kapoenen 



 

Dag liefste kapoentjes!!! 
 
We beginnen het scoutsjaar met de overgang op zaterdag 10 september van 13u tot 
16u30! Ouders die graag een kijkje komen nemen mogen tot 13u30 blijven hangen. 
  
 
Op zaterdag 17 september is het instapdag van 14u tot 16u30 en mogen jullie allemaal 
vriendjes, klasgenootjes, neefjes, nichtjes, broers, zussen … meenemen naar onze Rimboe! 
Na de vergadering is er een infomomentje waar jullie ouders vragen kunnen stellen, bekijk 
zeker de flyer vooraan in het boekje! 
 
 
Zondag 25 september houden wij van 14u tot 16u30 
de olympische bosvogelspelen. Hier gaan we op zoek 
naar de sportiefste kapoen. 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 onze 
geliefde rimboe-arena. 
 
 
Het weekend van 1-2 oktober is het helaas geen vergadering :((( Dan is jullie leiding 
heeeeel druk bezig met het opbouwen van BosBeats en RimboeRock! 
 
 
Het weekend van 8-9 oktober is het helaas weer geen vergadering door BosBeats& 
Rimboerock. Jullie ouders mogen altijd wel eens komen piepen! :) 

 
 
Wat willen jullie later worden lieve vriendjes van ons? Willen jullie 
slager, dokter, bakker, apotheker, juffrouw, brandweerman, politieagent, 
dierenarts, superman, circusartiest, ... Denk er maar eens goed over na 
en kom verkleed in jullie droomberoep! Kom dit maar eens showen 
zondag 16 oktober van 14u tot 16u30! 
 
 

Het weekend van 21-23 oktober is het geen vergadering (*ween ween*) want dan is jullie 
lieve leiding het komende scoutsjaar aan het plannen. 
 
 
Op zaterdag 29 oktober zullen we lekker sssssmullen!! Zorg dat je nog niet te veel gegeten 
hebt, want het is kookvergadering! We beginnen met koken om 14u en ronden af om 
16u30. 
 
Op zondag 6 november gaan we op zoektocht naar een super coole schat! 
Jullie krijgen van 14u tot 16u30 de tijd om heeeeel de rimboe af te speuren. 
Haal dus die speurneuzen (+ voeten, handen, armen, benen, hoofd, …) maar 
naar boven!  



 

 
Ik ga op reis en ik neem mee: je kapoenentrui, want op zondag 13 
november gaan we een heuse wereldreis maken! Kom naar de rimboe van 
14u tot 16u30 en ontdek mee onze bestemming. 
 
 

Joepieeeee, het weekend van 19-20 november gaan we op weekend!! We verwachten 
jullie op zaterdag om 14u op de rimboe. Zondag mogen jullie om 12u naar huis gaan. Meer 
info hierover volgt zeker nog! 
 
Zondag 27 november gaan jullie het tegen elkaar opnemen van 14u tot 16u30, 
spanneeeend! Zie maar dat jullie in vorm zijn! 
 
 
Veel kusjes en knuffels van jullie nog onbekende leiding xxxxx 
 



 

  

Kabouters 



Liefste kabouters  
 
Hier het eerste boekje van het jaar, hopelijk hebben jullie er allemaal zin in! ;) 
 
Op zaterdag 10 september zijn jullie allemaal terug welkom op onze geliefde Rimboe. 
Vanaf 13u beginnen we eraan, jullie ouders mogen nog even blijven tot 13u30. Om 16u30 
mogen jullie terug naar huis gaan. 
 
Het is instapdag op zaterdag 17 september 14u tot 16u30. Neem al jullie vriendinnetjes 
zeker mee voor een cool bosspel! Zie vooraan in het boekje voor meer informatie. Om 
16u30 mogen jullie ouders ook nog even komen kennismaking met jullie nieuwe leiding.  
 
Zondag 25 september van 14u tot 16u30 is het nog eens een echte ravotvergadering op 
de vertrouwde rimboe! We kijken er naar uit!! 
 
Het weekend van 1-2 oktober is het geen vergadering, de leiding is dan druk in de weer 
met de opbouw van Rimboe Rock en Bosbeats.  
 
Het weekend van 7-8-9 oktober moeten jullie ons nog een weekendje missen. Wel zijn 
jullie ouders allemaal welkom om eentje te komen drinken op Rimboe Rock en  Bosbeats.  
 
 
Wat zijn jullie grootste talenten? Oefen en warm jullie 
thuis al maar op! We gaan samen ontdekken wat 
jullie in jullie mars hebben op zondag 16 oktober 
van 14u tot 16u30.   
 
 
Het weekend van 21-22-23 oktober is het ook geen vergadering want dan gaat de leiding 
het hele jaar voor jullie plannen. 

 
 
‘Er is er eentje jarig, hoera hoera!’ Wie oh wie is er jarig 
dat zullen jullie ontdekken op deze griezelige dag. 
Zaterdag 29 oktober mogen jullie mee komen griezelen 
van 19u tot 21u op de rimboe. 
 
 

Neem je favoriete stok mee zondag 6 november want we hebben welpen vergadering van 
14u tot 16u30 op de rimboe (waar ook heel veel stokken liggen). 
 
Het weekend van 11-12-13 november hebben we samen het allereerste weekend van het 
jaar, spannend!! Meer informatie volgt later via mail, we hebben er al zin in. 
 
 
 
 
 



 
 
‘Wat zien we daar? Het lijkt wel magisch!’ 
Zaterdag 19 november maken we van 10u tot 
12u een sprookjeswandeling met een lekkere 
picknick in het sprookjesbos. 
 
 
 
 
Zondag 27 november is het spijtig genoeg de laatste vergadering van het boekje maar we 
eindigen met kleur want van 14u tot 16u30 zijn jullie nog eens allemaal welkom op de 
Rimboe om de regenboog te verdienen. 
 
Groetjes jullie nu nog anonieme nieuwe leiding :))) 

  
 
 



 

 
  

Welpen 



YOooooooooo kleppeeeeeeeeeers!!!!!! 

Hier is jullie supertoffe megaleuke nieuwe leiding voor dit jaar, HEBBEN JULLIE ER ZIN IN?????? 

Op zaterdag 10 september worden jullie om 13u verwacht op de rimboe om afscheid te nemen van 
jullie oude leiding… snifsnif, maar niet getreurd want er staat nieuwe leiding op jullie te wachten!!!!! 
Jullie ouders mogen blijven tot 13u30 en ze mogen jullie terug komen halen om 16u30. 

Op zaterdag 17 september is het instapdag!!! Jullie mogen om 14 u 
al jullie vriendjes meenemen naar de scouts om samen te ravotten, 
BE PREPARED!!! Vanaf 16u30 is een infomomentje dat jullie ouders 
bij ons vragen kunnen stellen. Meer info vooraan in het boekje! 

Op zondag 25 september van 14u tot 16u30 worden jullie verwacht 
op de rimboe want  wij doen een heuze TAK- EN 
BALKVERGADERING, kom verkleed als tak of balk. SPANNEEEEND!!  

Het weekend van 1 en 2 oktober is het jammer genoeg geen scouts want jullie leiding is zich aan het 
voorbereiden voor het leukste feestje van’t jaar!!! Koop alvast jullie tickets voor bosbeats en 
rimboerock xxx 

Het weekend van 7, 8 en 9 oktober is het bosbeats en rimboerock, jullie mama’s 
en papa’s zijn allemaal welkom om er eentje te komen drinken, maar niet 
getreurd want volgende week zijn wij er terug!!! yeeeeey 

Op zondag 16 oktober om 14u doen wij een echte cowboyvergadering, 
piewpiew tot 16u30. Wie van jullie wordt de cowboy van de rimboe?  

Het weekend van 21, 22 en 23 oktober is de leiding op planningsweekend, jullie 
zullen ons een weekend moeten missen"#$ maar niet getreurd want volgende 
week vliegen we er terug met alle goesting in! 

Het weekend van 28-29-30 oktober doen we ons welpenweekend op de geliefde 
Rimboe. Info komt later. Jullie hadden al ingepakt moeten zijn!! 

Zondag 6 november wordt een zeer speciale dag, doe al jullie schotse kleren aan voor de grote 
Highland Games!!! Train jullie spierballen al maar tegen dan, we zien jullie in kilt (of niet ;)) van 14u. 
tot 16u30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op zondag 13 november van 14u tot 16u30 doen we een grote 
verstoppertjesvergadering, neem allemaal jullie vergrootglas mee naar de 
rimboeeeeee. 

Op zondag 20 november van 14u tot 16u30 worden jullie verwacht op de 
rimboe voor een echte ventenvergadering!!! Wie is de grootste man onder 
jullie? 

 

 

Njammieee wij gaan zondag op 27 november van 14u tot 16u30 een epic mealtime doen, 
njammieeeeeee!!!!!! Laat jullie magen al maar groeien.   

 

Een stevige linker, 

Jullie nieuwe welpenleiding xxxx  

 

 



 

Jonggidsen 



Hier zijn we weer met ons eerste boekje van het supertoffe nieuwe scoutsjaar!!!  

Op zaterdag 10 september is het overgang!! Dit is van 13u – 17u. De ouders zijn welkom tot 13u30 :) 

Zaterdag 17 september is het instapdag, woehoeeee!! Dit betekent dat jullie een vriendinnetje 
mogen meenemen naar de scouts!! Van 14u – 16u30 zijn jullie welkom op de wondermooie rimboe. 
Hierna is nog een infomomentje voor de ouders voor al jullie vragen over het nieuwe scoutsjaar. 
Meer info vinden jullie vanvoor in dit boekje!! 

 

Jullie zijn allemaal welkom op de rimboe op zondag 25 september met de fiets. 
We verwelkomen jullie om 14u en laten jullie weer gaan om 17u. 

 

Het eerste weekend van oktober (1&2) is het opbouwweekend voor bosbeats & 
rimboe rock, geen scouts dus LLLL 

Het weekend van 8 en 9 oktober is het bosbeats & rimboe rock, dus ook geen 
scouts dit weekend L. Meer info over deze evenementen vinden jullie op 
Facebook en op de website!! 

 

Op zaterdag 15 oktober gaan we van de rimboe één groot strijdveld maken!! Van 14u00 – 17u00 
welkom! PS: Hopelijk word JIJ de opvolgster van Katniss Everdeen 

 

Het weekend van 22 & 23 oktober is de leiding planningsweekend, dus is het geen scouts LLL 

 

Het weekend van 28-29-30 oktober gaan we op WEEKEEEEENDDD!!! Meer 
info volgt nog, woehoeeeee!!! 

 

 

Zaterdag 5 november gaan we fopspelen op onze wondermooie rimboe!! Welkom van 14u – 17u :))) 

 

 

 

We bepalen op zondag 13 november wie miss jong-gids is van dit jaar!! Laat je 
van je beste kant zien van 14u – 17u op de rimboe uiteraard xoxo 

 

 



 

Vrijdagavond maken we er een gezellig kampvuurtje van. Welkom op de rimboe 
op 18 november van 19u30 – 21u30!! Neem een zaklamp mee!! (GSM telt niet x) 

 

 

Dan zijn we al aangekomen bij de laatste vergadering van dit boekje LLLL, 
maar niet getreurd!!! We maken er een fantastische vergadering van!! 
Welkom zondag 27 november voor de olympische spelen!! Van 14u – 17u :) 

 

Liefs, 

Jullie momenteel nog geheime leiding hihihi 

 

 

 



 

  

Jongverkenners 



Hellooooo liefste jongvekkiessss, 
 
De eerste vergadering is de overgang, dan komen jullie te weten wie wij zijn hihi. Welkom op 
zaterdag 10 september om 13u, de mama en de papa mogen blijven tot 13u30. Jullie mogen 
vertrekken om 17u.  
 
Zaterdag 17 september van 14u tot 16u30 is het instapdag, daarna is er een infomomentje 
voor de ouders. Vooraan in het boekje staat er meer informatie! 
 
Zaterdag 24 september gaan we flyeren voor Bosbeats en Rimboe Rock! Wees welkom MET 
DE FIETS om 14u op de Rimboe. Om 17u laten we jullie terug gaan. 
 
Het weekend van 1-2 oktober zijn wij alles aan het opbouwen voor Bosbeats en Rimboe 
Rock, dit weekend is het voor jullie geen vergadering :////. 
 
Ook het weekend van 8-9 oktober is het geen vergadering, maar jullie (of de ouders) zijn 
meer dan welkom op Bosbeats en/of Rimboe Rock om eens te komen piepen. 
 
Op zaterdag 15 oktober van 14u tot 17u gaan we ons amuseren met klakkenbuizen, be 
there ☺.  
 
Het weekend van 21-23 oktober is er geen vergadering want dan zijn wij als leiding de rest 
van het scoutsjaar aan het plannen.  
 
Op zaterdag 29 oktober spreken we af van 14u tot 17u op de Rimboe. We gaan deze 
vergadering sjorren en misschien iets heel cools bouwen!!!   
 
Trommel uw mama en papa op want op zaterdag 5 november van 14u tot 17u mogen zij 
mee komen spelen op de Rimboe. We laten eens zien wie de sterkste is!!  
 
Het weekend van 11 november tot 13 november gaan we op weekend!!!! Houd dit zeker vrij 
in jullie agenda, verdere informatie volgt later.  
 
Op zaterdag 19 november spreken we eens af om 10u op onze Rimboe voor een suuuuuper 
lekkere brunch. We laten jullie vertrekken om 12u met gevulde maagjes. De eerstejaars 
mogen een drankje meenemen, de tweedejaars iets voor op de boterham en de derdejaars 
een dessertje. Wij zullen brood voorzien.  
 
We zitten alweer aan de laatste vergadering van het boekje op zaterdag 26 november van 
14u tot 17u. Afsluiten doen we met een echte ravotvergadering. 
 
GROETJESSSSS van jullie leukste leiding!!! 
Francis, Frieda, Jef, Adelina, Maggie, Ludovic, Maria-Louisa  
 
 
 
 



 

  

Gidsen 



Geaghte Gidsen tot U spreekt u lijding 
wei benaaderen Julie om koomenden maande inte plane.   

We zien mekander voor den eerste maal op de leidingsdoorgeving omstreeks 10 Sebtemper! Kom 
tegen een uur of 1 na het etmaal na vier uur moogen Julie weer vertrekke Elle auders moochen 
eefentuweel koomen sien naart toneeltje om terdien uur. 

17 Sebtemper zal de instepdag van start rollen omstreeks feertien uur pak zeker rollementen mee 
die skeetpark cheschiktd zein. Om halv fijf moogen de auders op bezoek koomen om de noodige info 
op te koomen vraagen en Julie suuper tof lijding te bezigtichen. 

25 Sebtemper moet je zeeker je jolige stalen ros (vlo aka velo aka fiets aka zwijntje aka tweewieler 
aka rijwiel aka kar aka brik aka karretje) meesleuren naar onze rosse (hint !! hint !!) zandevlakte van 
twieje tot vijfe  

Na drei zwaare weeken neemen wei eeven afschijdt dus het weekend van een en een en een 
Ooktober  moeten Julie niet komen. 

Op seefen en ∞ Ooktober moeten Julie koomen chansen en tansen op de bietsen van ons bos en 
rokken op onse zandplein en vergeet niet de noodige KanadaDraai te drinken    
Wie dat we waarnemen op de dans en shansparteien verw8 op 9 Ooktober van de aantal vingers 
dat je hept tot aan de helft (hint !! hint!! ) van je tenen. 

Het weekijnde van 16 Ooktober zondage verw8en we Julie voor een verassing we gaan namelijk 
bunjeejumpen van teen zonder t tot vijv met een v. 

Vannaf de goeie jumpstreet tot de slechte jumpstreet (21-23) gaat Julie lijding op 
planningsweekend dus moeten Julie op Julie zelf meimeren hoe tof de scouts had kunnen zein dat 
weekijnde. (julie moogen ook altijd prie-V mieten meer liefst niet op de rim-BOE -> sveerbeeldjes 
stuuuren mach ;) ) 

Steek twee vingers in je neus en tel de rest van je vingers en teenen en ook nog eens alle tenen van 
je moeder de zoveelste (vreidag)  Ooktober spreken we af op rimboe van 20 uur tot 23 uur pak zeker 
al die getelde kootjes mee? 

De vingers van een hand Noovemper de zaterdag van 2 tot 5  is het honden vergadering neem je 
hont niet mee maar wees er een 

Het weekijnde (11-13) erna is het weekend meer info volcht noch fia ene brievje. 

Negen10 Noofgember (hint !! hint!!)  is spelen we de lijding hun lieveling spelletje (hint !! hint !!) we 
speelen zaktoekplaatsen opt normaale uur hé 

7twintig Noovember moet je met leege maag komen en een gezonde snack het is naalemijk epische 
eetvergadering opt selfde uur als forige week 

 

Dikke Loove  

(den alen, servaas, hennie, mannie, jerre, lauwie, C) 

Hier alvast onze handjes als telraam. 

 



 

Verkenners 
 



Jow bruurs, 

Jij vraagt u af wie wij zijn? Voor ons ne weet, voor u nog efkes een vraag. 
Maaaar, je kan al zien welk vlees jullie in de kuip hebben voor volgend jaar met onze eerste brief van 
dit legendarische scoutsjaar. 

Op zaterdag 10 september is het overgang en kunnen wij uit ons Mispoes-, Konijnen- of Ridderpak 
ontmaskerd worden! We beginnen er al aan om 13u, waarbij jullie ouders mogen blijven tot 13:30u. 
Daarna gaan wij nog verder tot 17u.  

Op zaterdag 17 september is het instapvergadering. Vooraan in dit boekje vinden jullie hiervoor alle 
info. Neem iedereen die je kent of onderweg tegenkomt, dat kan ook, maar mee! Van 14u tot 17u. 

Zondag 25 september zorg je er maar voor dat je uw fiets bij hebt, want welle zijn geen taffelaars, en 
neem uw inzicht ook maar mee. 
We beginnen eraan om 11u en elle moe heeft viskes gebakken tegen 17u. 

Zaterdag 1 oktober beginnen we weer aan de heilige week. We hebben 
het niet over die van Pasen, maar wel over die van BosBeats en Rimboe 
Rock. Dat klein schattig tentje dat wij jaarlijks neerpoten mogen jullie 
weer mee de hoogte injagen van 10u tot 17u.  

 

Het weekend van 7-8-9 oktober willen wij jullie liever zien dansen op onze 
planché. Dat weekend geen vergadering, maar wel een aantal heel leuke 
feestjes waar nog wel een paar ticketjes voor zijn! 

 

 

Zaterdag 15 oktober is het klassiek op de Rimboe van 14u tot 17u. 3 - 2 - 1, SPELEN MAAR! 

Het weekend van 22 en 23 oktober is de leiding de rest van jullie jaar 
aan het inplannen. We zien jullie volgende week weer, met meer 
sfeerbeheer! 

Zaterdag 29 oktober scheiden we de mietjes van de knotsers. Wie 
kruipt er onder tafel van de schrik en wie staat er bovenop om aan te 
vallen? We ontdekken het dan tijdens onze Halloweenvergadering van 
14u tot 17u!  
En jawel, het is met verkleden deze keer. 

Zaterdag 5 november. Rimboe. 14u tot 17u. Geen nootjes 
meepakken. 

We gaan strijdend ten onder. Met onze wapens hoog en onze moed voor het vaderland zowaar nog 
hoger. Zaterdag 12 november zijn jullie welgekomen want tussen 14u en 17u strijden we om ons 
Vaderland. 

 

 

 



Het weekend van 18-19-20 nov gaan we op - 
Tromgeroffeeeeeel - WOODSTOCKWEEKEND! 
Leer alle Jimi Hendrix gitaarsolo’s maar 
vanbuiten en neem heel weinig mee, want dit 
weekend wordt alleen maar Peace and Love. 
Meer info over dit boeltje ongeregelde chaos 
krijgen jullie later nog in de mailbox!  

 

 

Op zaterdag 26 november haal je uw spierballen maar boven. Vergeet krapullekesdag, want zaterdag 
is botinnekesdag! Allemaal die botinnen aan, die werkbroek mee en om ter best zalleeeej. 
En wanneer just? 14u tot 17u, uiteraard. 

 

Hoe werkt dat bij de verkenners? Kusjes? Knuffels? Of toch maar ne stevige linker? 

De nieuwe super secret leidingsploeg 

  



 

  

Jins 
 



Geachte Jins, 
 
Bij deze vangen wij aan met de eerste melding van agendapunten voor activiteiten in 
verband met het padvinders-geschieden. 
 
Zaterdag den 10de september van de 2022ste zonnegang; 
Worden jullie allemaal uitermate verwacht ten Kremersgat 2, 2280 Grobbendonk voor den 
overgang. 
Om 13 honderd uur stipt beginnen de festiviteiten en als de klok 17.00u slaagt zit het er op. 
Jullie ouders mogen altijd komen kijken tot 13.30. 
Al wordt er wel van de jinnies verwacht dat zij circa een half-
uurtje mee opruimen want vele handen maken licht werk. 
 
17 september 2022 is er van 14:00 tot 17:00 een heugelijke 
instapdag gepland. Kei tof en leuk enzovoort (ge weet wel he)  
dus als jullie vriendjes of vriendinnetjes hebben die nog warm 
te krijgen zijn voor 2 geniale jinjaren en een carrière als 
leiding van de amusantste scouts van de wereld dan mag je 
deze zeker meenemen. 
 
Zondag 25 september 2022; 
(zoals door velen geweten de verjaardag van Frederik Willem II 
koning der Pruisen);  
is het scouts. Afspraak om 14 uur op de Rimboe, kom met de fiets. 
 
Zondag 2 oktober 2022; 
De leiding heeft ondertussen al een heel zware zaterdag aan arbeid achter de boeg dus 
jullie mogen ook even de handen uit de mouwen komen steken van 10.00 tot 17.00 op de 
opbouw van Bosbeats en Rimboe Rock. 
 
Het 40ste weekend van het jaar 2022; 
Bosbeats en Rimboe Rock, lekkah dansaa 
 
Het 41ste weekend het jaar 2022; 
Agenda bovenhalen en mee in den trekkersrugzak 
want het is planningsweekend. Meer info volgt 
nog. 
 
Het 42ste weekend het jaar 2022; 
De leiding gaat op planningsweekend. Voor jullie is 
er dit weekend geen activiteit. 
 
Zaterdag 29 oktober 2022; 
Een klassieke scoutsvergadering, van 2 tot 5, op de Rimboe. 
 
Zaterdag 5 november 2022; 
Wij gaan ‘s avonds helpen op de heksentocht. Verder info hierover volgt nog. 
 



 
 
 
Zaterdag 12 november 2022; 
Vorige week mogen griezelen op het militair domein, deze week doen 
we dus vanzelfsprekend paas-vergadering. Kom de verrijzenis van 
Jezus vieren van 14.00u tot 17.00u. Feliz Navidad!  
 
Zaterdag 19 november 2022; 
Er zit een man bij de bar een biertje te drinken, komt er een dronken 
man naast hem staan: Zeg, ben jij een chinees? Nee zegt die kerel. 
Tien minuten later komt hij terug, ondertussen nog meer dronken, 
Zeg, hallo, mag ik even wat vragen? Ben jij een chinees? Nee ik ben 
geen chinees. Ooh Ooh. Paar minuten later komt hij weer. Zeg vertel 
is, Ben jij een chinees? Dat die vent die denkt, ik zeg gewoon dat ik een chinees ben dan 
ben ik van hem af. Zegt die: Ja, ik ben een chinees. Zegt die dronkelap: Ooh dat zou je niet 
zeggen. 
Kom jezelf in een deuk lachen van twee tot vijf! 
 
Zondag 27 november 2022; 
Neem allemaal een stuk fruit mee voor het spel van 14.00u tot 17.00u. 
Leukste fruitje wint! 
DENK ERAAN DAT DE WINKEL MAAR OPEN IS TOT 13u DUS GE MOET UW FRUITJE 
AL GAAN KOPEN VOOR DE MIS OF GE MOET LIEF VRAGEN AAN MENEER PASTOOR 
OF GE IETS VROEGER MOOGT VERTREKKEN!!! 
 

Hoogachtend, 
 

De nieuwe jin-leiding die er echt al suuuuuuuuuuuuper 
enooooooorm waaaaanziiiiiinnnnnnig veel zin heeft om er dit 
jaar weer een diiiiiiiiiiikke lap op te geven. 
 
PS. ergens in den bosvogel staan al tips over wie jullie jinleiding zou kunnen zijn. Wie het 
gevonden heeft mag het jinleiding-facebookaccount contacteren en wint een prijs. 



 
 

Wist je dat… 
 

• We dit jaar met 55 leiding zijn?! 

• Olivia van de kabouters iedereen (ook leiding) onder tafel heeft gequizd op 
scoutskamp? 

• De welpen echt shows kunnen geven en de bonte avond een groot succes was? 

• Hermano eindelijk zijn kleurentotem heeft gekregen? 

• De welpen echt zeemonstertjes zijn? 

• De kabouters op kamp super lekker gekookt hebben voor de leiding en zichzelf? 

• Wel 2 mensen jarig waren op jinkamp? 

• De welpen echt wespenvangers zijn, wel 7 in 1 beker?! 

• Maud van de kabouters bijna haar eigen gewicht in spaghetti kan eten zonder 

handen?! 

• De jongverkennerleiding al graag eens naar wabili gaat? 

• De derde jaars kabouters in open lucht hebben geslapen? 

• De Jins meermaals gefotografeerd zijn op kamp in Hongarije omdat ze met hun 
rugzakken aan het wandelen waren? 

• Stien van de kabouters de kabouterleiding heel hard verwend heeft met haar 
geweldige massageskills op kabouterkamp? 

• De welpen echt diva's zijn met hun mooie nagels? 

  



 

Belangrijke 
data 

 

 

Overgang 
Zaterdag 10 september 

instapdag  
Zaterdag 17 september  

Bosbeats en Rimboerock 
7, 8 en 9 oktober  

Planningsweekend  
21, 22 en 23 oktober, geen vergadering voor leden 
 

  



 

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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