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Voorwoord 

Beste bosvogels, 
Het is weer de tijd van het jaar waarin het vroeger donker en kouder 

is, maar eens zo sfeervol. Ons samen op te warmen aan een 
gezellig kampvuur of aan een lekkere tas warme chocomelk. We 
trekken onze warme kleren aan en trotseren het koude weer om 

samen af te spreken op de Rimboe voor een heleboel leuke 
vergaderingen. Ravotten in de sneeuw of in de modder is natuurlijk 

niet te vermijden! 
 

Ook is deze feestelijke periode gekend bij de studenten als de blok- 
en examenperiode. Voor de leiding is de scouts dan ook een perfect 
excuus om niet te moeten studeren en nog eens goed zot te kunnen 

spelen. Daarom staat dit boekje weer boordevol supertoffe 
vergaderingen waar ook jullie volledig uit de bol kunnen gaan! 

 
En om af te sluiten wensen wij jullie alvast zeer prettige feestdagen! 

 
Een stevige linker, 

Elien, Sien, Simon en Sophie 
Groepsleidingsploeg Scouts Bosvogels 



 
 

Individuele 
steekkaart 

De individuele steekkaart vervangt de medische fiche en zal alle gegevens over elk 
actief scoutslid bevatten. Naast het lidgeld is dit de andere voorwaarde om 
ingeschreven te zijn. Een voordeel van de individuele steekkaart is dat deze 
slechts éénmaal ingevuld moet worden! Elk jaar volstaat een kleine controle om te 
zien of alle gegevens nog kloppen! Hieronder een korte uitleg hoe je 
hiermee aan de slag kan gaan: 

Stap 1 
Surf naar 

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/client/ 

Stap 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! 



 



 

  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Waar en wanneer?  
Zondag 4 december 16:30-17:30 
Op het terrein van de Rimboe 

Bij afhalen betalen met bancontact:       
 
 

T-shirt verkoop Bosvogels 
 
 
 
 
 
 



 

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. 

 

 

Iedereen  wordt  op zondag 4 december verwacht op onze 
rimboe om 14uur, jullie mogen terug opgehaald worden 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 "#$% 



 

 
 
 

Kapoenen 
 
 
 
 



Hooihooi allerliefste Kapoentjes, 
 
Het jaar vliegt weeral voorbij, na heel wat leuke vergaderingen en zelfs een weekend, 
waarbij sommigen van jullie voor de allereerste keer een hele nacht op onze Rimboe 
verbleven, zijn we hier al met ons tweede boekje vol amusante namiddagen!  

 
  
We beginnen op zondag 4 december met als eerste vergadering al 
meteen een specialleke. 
Die lieve goede man die in het land is, passeert natuurlijk ook dit jaar langs 
de Rimboe voor alle brave kindjes! Meer info in de brief vooraan in den 
bosvogel!  
 
 

Op zondag 11 december heb je zeker je skills om kampen te bouwen en camoufleren 
nodig want we trekken het bos in van 14u tot 16u30 op de Rimboe! 
 
Op zaterdag 17 december gaan we eens zien hoe het zit 
met jullie balgevoel en spelen we ALLEMAAL spelletjes met 
alle verschillende soorten ballen. Als je zin hebt om te 
voetballen, tienballen, trefballen, honkballen, 
ballekestampen... kom dan van 14u tot 16u30 naar de 
Rimboe! 
 
 
Komende weekends staan in teken van de feestdagen, als 
eerste doen we op vrijdag 23 december een heus kerstfeest van 19u tot 20u30. Breng 
alvast een leuk cadeautje mee, de enige voorwaarde is dat je er max 3 euro aan uitgeeft.  
 
De week erop is de leiding hard aan het blokken of nieuwjaar aan het vieren dus doen we 
geen vergadering, maar je kan de Bosvogels op 31 december wel vinden aan het 
Chocomelkstandje voor de bibliotheek tussen 9u en 12u! 
 
 
Het allereerste weekend van het jaar 2023 vliegen we erin met een doodgewone 
ravotvergadering op onze doodgewone Rimboe op zondag 8 januari doodgewoon van 
14u tot 16u30! Maar kom zeker zaterdagavond ook naar onze Rimboe voor de superleuke 
Kerstboomverbranding die onze jins organiseren om op buitenlands kamp te gaan!  
 
Op zaterdag 14 januari gaan we ons 
evenwicht uittesten op de schaatsbaan van 
Herentals! Neem allemaal 2 euro mee, we 
spreken af om 14u aan de schaatsbaan en 
jullie mogen hier ook weer opgepikt worden 
om 16u30. 
 
 
 



 
 
Omdat een deel van de leiding volop in examens zit doen we een megegezellige 
filmvergadering op vrijdag 20 januari van 18u30 tot 20u30 op onze Rimboe!  
 
Op zondag 29 januari mogen jullie jullie papa/mama/… is een keertje meepakken naar 
onze geliefde Rimboe om is te laten zien wat we juist allemaal uitspoken! Dit van 14u tot 
16u30. 
 
Op zaterdag 4 februari gaan we de verjaardag vieren van een van de leiding. 
Rarara wie heeft er op deze dag weer een omwenteling rond de zon opzitten? 
We verklappen het van 14u tot 16u30 op de Rimboe!  
 
 
Op zondag 12 februari is er looooovee in the air! We gaan opzoek naar het 
beste duo/koppeltje/beste vrienden tussen de kapoenen! Uiteraard weer van 14u tot 16u30 
op onze Rimboe.  
 
 
Het weekend van 18-19 februari is het voor jullie helaas geen scouts. De leiding is zelf 
gaan ravotten op hun jaarlijkse beireweekend.  

 
 
We zijn alweer aangekomen aan de allerlaatste 
vergadering van deze bosvogel… Op zondag 26 februari 
gaan we eens lekker zot doen in de sporthal van 
Vorselaar! Een reisje rond de wereld, tikkertje op de 
hooge, turnen op allerlei toestellen joepiejaajeee!!! We 
spreken af van 14u tot 16u30 aan de sporthal in 
Vorselaar. 
 

Heeel veeel kusjes en knuffels van jullie leiding:  



 

 
 
 
 

Kabouters 



💗 Dag liefste kabouters 💗 
 

Hier zijn we al met het tweede boekje van het jaar, vol nieuwe activiteiten voor jullie!!   
 

Op zondag 4 december krijgen we hoog bezoek op de Rimboe. Kom ontdekken of 
jullie wel braaf geweest zijn dit jaar, en wie weet krijgen jullie dan wel wat lekkers van 

de Sint! Van 14u tot 16u30.  🍭🍭🍭 
 

Vrijdagavond 9 december houden we een gezellige Kabouteravond van 19u tot 21u. 
Jullie mogen een dekentje meenemen, wij zorgen voor de rest. Spannend… 😯 

 
🎄 HoHoHo 🎄 

Op zondag 18 december van 14u tot 16u30 doen we een vroeg kerstfeestje! Joepie! 
Iedereen mag een cadeautje van maximum 3 euro meebrengen. 🎁 

 
Het weekend van 24 & 25 december 🎄 en 31 december & 1 januari 🎇is het GEEN 
vergadering. Iedereen is dan druk in de weer om kerst en oud&nieuw te vieren. 🥳 

  
Op 31 december zijn wel alle nieuwjaarszangertjes welkom op het Astridplein voor 

een warme chocomelk van 9u tot 12u. Hopelijk zien we jullie daar! 🎶  
 

Hopelijk ligt er op de Rimboe op zaterdag 7 januari 2023 een mooi wit sneeuwtapijt 
want… het is sneeuw vergadering! Zorg dat jullie goed warm aangekleed zijn en dan 
kunnen we een grote sneeuwpop maken. Jullie zijn welkom van 14u tot 16u30. ☃ 

 
Ook op 7 januari houden onze Jins de kerstboomverbranding. Iedereen is welkom 

op de Rimboe om zich te verwarmen aan het grote vuur of te genieten van een lekker 
drankje. Meer info vooraan in het boekje! 🔥 

 
De eerste vrijdag de dertiende van 2023, meteen in januari. Op vrijdag 13 januari 

gaan we onze angsten overwinnen op een sidder en beef vergadering. Van 19u tot 
21u op de Rimboe.. als je durft … 🥺 

 
Op  zaterdag 21 januari halen we onze wandelstok boven. Kom mee bingo spelen en 

de gazet lezen met onze oudjes van 14u tot 16u30. 🧓 
 

❄Op zondag 29 januari spreken we af om 14u aan de schaatsbaan van Herentals 
(Vorselaarsebaan 60, Herentals) want we gaan ons op glad ijs begeven! ❄Vergeet 

geen €4 mee te brengen en als je zelf schaatsen hebt mag je deze zeker ook 
meebrengen. ⛸ Om 16u30 mogen jullie weer opgepikt worden op dezelfde plaats!  

 



Welke kabouter heeft er het beste kooktalent? We zullen het te weten komen op 
zondag 5 februari tussen 14u en 16u30. Smullen maar! 😋 

 
Op zondag 12 februari is bijna feest van de liefde 💕en dat gaan we samen vieren 

van 14u tot 16u30, zoals gewoonlijk, op de Rimboe! 🥰 
 

Jullie zullen de leiding een weekje moeten missen, want het weekend van 18 en 19 
februari is de leiding zelf op weekend. Het is dan GEEN vergadering. Volgende week 

zijn we helemaal terug. 😢 
 

De laatste vergadering van het nieuwe boekje, en misschien wel de leukste: de 
oudervergadering! Op zondag 26 februari van 14u tot 16u30 mogen jullie allemaal 

een ouder meenemen naar de scouts, joepie! Zo kunnen zij ook eens ontdekken wat 
wij op een namiddag uitsteken. 👪 

 
Vele scoutsgroetjes van jullie leiding 

Wamps, Mysa Vlimper, Feya, Mao en Kerri  
xxx 

 



 

 
 
 
 

Welpen 
 



Yooooww welpen!!! Hier zijn we weer met ons nieuwe boekje. Benieuwd naar de leuke 
vergaderingen? 

 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan! Op zondag 4 december van 14u 
tot 16:30u komt de Sint een bezoekje brengen op de Rimboe. Er valt veel te rapen 
dus zie maar dat jullie broekzakken leeg zijn. Zijn jullie braaf geweest dit jaar? "#$% 
 
 
Doe jullie mooiste kleedje maar aan want op zondag 11 december van 14u tot 
16:30u doen we prinsessenvergadering. Wie is de mooiste prinses onder jullie en 
bemachtigt het kroontje?  
 
 
HO HO HO! Op zondag 18 december doen we een vroege kerstvergadering. Neem allemaal een 
cadeautje mee van max. 3 euro. Alle welpen zijn welkom op ons kerstfestijn van 14u tot 16:30u.  
 
 
Het weekend van 23-25 december is het jammer genoeg geen vergadering. Geniet van jullie 
kerst en jullie vele cadeautjes &'() 
 
 
Gelukkig nieuwjaar!!! Het weekend van 30 dec – 1 jan is het ook geen vergadering. Wel organiseert 
onze scouts een chocomelkstandje op het Astridplein op 31 december van 9u-12u, waar jullie 
allemaal iets mogen komen drinken :) 
 
 
Ciao ragazzi!! Op zondag 8 januari doen we een Italiaanse vergadering. Kom met jullie Italiaans 
temperament een kijkje nemen op de Rimboe van 14u-16:30u. Mamma mia, eten jullie graag pizza? 
 
 
Op vrijdag 13 januari is het een avond vergadering want de leiding heeft examens. Benieuwd wat we 
gaan doen? Kom dan een kijkje nemen op de rimboe van 19u tot 21u. 
 
 
Op zondag 22 januari van 14u – 16:30u zijn jullie welkom op de Rimboe voor een 
echte Robin Hood vergadering. Kunnen jullie al met pijl en boog schieten?  
 
 
Op zondag 29 januari doen we 1 tegen allen. Daal af naar de rimboe van 14u – 
16:30u om nog eens goed te ravotten. Zien we jullie daar? 
 
 
Op zondag 5 februari van 14u – 16:30 is het mama/papa-vergadering. Joepieeee! Kom samen met 1 
ouder mee ravotten in onze zandbak, genaamd de Rimboe.  
 
 



Zondag 12 februari is het bijna Valentijn. Kom om 14u – 16:30u naar de Rimboe en 
neem je cupidopijlen mee. Wie zal de meeste hartjes veroveren?  

 

Het weekend van 17- 19 februari is de leiding op Beireweekend en is het dus jammer genoeg geen 
vergadering. Volgende week zijn we er weer bij!! 
 
 
Po gadnoz 62 iraurbef (26 februari) neod ew edreekegmo gniredagrev. Nennuk eilluj tid gon nezel? 
Mok nad mo 41-03:61u (14-16:30) raan ed eobmir. Neiz ew eilluj raad? 

 

 

Groetjes van jullie allerleukste leiding!!! 

Tavi, Phaona, Baloe, Bagheera, Oe, Jiggelien en Ikki 

 

 



 

 

Jonggidsen 
 
 
 
 
 



Dag allerliefste jonggidsen! 

Hier zijn we met het tweede boekje van dit geweldig scoutsjaar bomvol megaleuke vergaderingen. 

 

Beginnen doen we op zondag 4 december. Op deze belangrijke dag komt er een 
belangrijke man met zijn hulpjes de Rimboe bezoeken. Ze komen gekke verhalen 
over jullie vertellen en zullen de Rimboe vol met snoepjes strooien. Allemaal welkom 
van 14u tot 17u.  

 

Op zondag 11 december mogen jullie jullie beste bakker-skilzz bovenhalen. Onze Rimboe zal 
overheerlijk ruiken. Benieuwd wat we gaan bakken? Kom het van 14u tot 17u ontdekken. 

 

Omdat velen van jullie in de examens zitten doen we op zaterdag 17 december een 
instapvergadering. Jullie mogen kiezen wanneer en hoe lang jullie met ons komen ravotten. Maar 
denk eraan: pauze tijdens het studeren is mega belangrijk!! En wij zullen voor een bangelijke pauze 
zorgen. Welkom van 14u tot 17u! 

 

Het weekend van 23-24-25 december doen we geen vergadering. Jullie zullen 
allemaal gezellig met jullie familie de buikjes rond eten en pakjes opendoen. 
Zalig Kerstmis! 

 

Ook het weekend van 30-31 december staat er geen vergadering gepland. 
Maar: GELUKKIG NIEUWJAAR! PS. Kom op 31 december eens langs op het 

Astridplein in Grobbendonk naar ons chocomelkstandje van 9 tot 12u!  

 

Vrijdag 6 januari zien we elkaar terug! En we gaan het nieuwe jaar direct met een knaller starten met 
een feestje!!! Jullie zijn allemaal welkom vanaf 19u30 tot 21u30 op de Rimboe! Neem een pakje van 
max. 3 euro mee.  

 

Op zaterdagavond 7 januari organiseren de jins de kerstboomverbranding ten voordele van hun 
buitenlands kamp. Zeker de moeite om eens langs te komen om een warme chocomelk te drinken en 
van het vuur te genieten.  

 

Op zaterdag 14 januari komen jullie best met een fris hoofd naar de Rimboe én neem die slimme 
hersenen van jullie zeker mee! Afspraak van 14u tot 17u op de Rimboe. 



 

Op zaterdag 21 januari gaan we schaatsen in Herentals, joepieeeee!! Meer 
informatie hierover laten we nog weten via een mailtje.  

 

Opgepast! Zaterdag 28 januari gaan we de Rimboe onveilig 
en gevaarlijk maken met een groot, spannend spel. Tijd om 
te ontdekken hoe stout jullie kunnen zijn. Jullie mogen de 

Rimboe betreden op eigen risico vanaf 14u en jullie mogen terug naar huis om 
17u.  

 

Zondag 5 februari halen we onze scoutsskilz nog eens boven en gaan we een echte scouteske 
vergadering doen. Benieuwd wat dit zal zijn? Dan zijn jullie welkom van 14u tot 17u. PS: kom met 
een leeg buikje. 

 

EINDELIJK! Tijd voor de meest romantische vergadering van het jaar! VALENTIJN, jippieeeee. Wie 
wordt het mooiste koppeltje van de Rimboe? Kom het ontdekken op zondag 12 februari van 14u tot 
17u!  

 

 

Triest nieuws; het weekend van 17-18-19 februari is de leiding zelf op weekend. Deze week is het 
spijtig genoeg geen vergadering. 

 

Nog triest nieuws; we zijn al op het einde van ons boekje gekomen, maar we gaan dit boekje 
afsluiten met een knaller. Op zondag 26 februari zijn jullie welkom van 14u tot 17u om jullie 
sjorvaardigheden te tonen. Tot daaaaaan! 

 

Samen met jullie gaan we weer geweldige weken tegemoet. Wij kijken er al naar uit! 

Veeeeeel liefs van jullie allerliefste leiding! 

Anne, Erika, Estée, Julie, Lotte en Smet 

 



 

 

Jongverkenners 
 
 
 
 
 
 



JOWJOWJOW LIEFSTE JONG-VERKENNERS 
 
Zondag 4 december is het bijna de verjaardag van een zeker 
goedheiligman en dat moet gevierd worden. Kijk zeker vooraan in 
het boekje voor meer informatie over zijn spetterend feestje! 
 
Zondag 11 december spreken we van 14 tot 17 uur af op onze 
eigenste rimboe voor een namiddag vol klassieke scoutsspelletjes 
met een twist. Hehe! 
 
Zaterdag 17 december gaan we van 14 tot 17 uur fysiek en mentaal het beste van onszelf 
geven. Verfris alvast je algemene kennis en maak je klaar voor veel te specifieke vragen 
over onderwerpen waar je nog nooit van hebt gehoord! Heeeeiiih?? 

 
 
Het weekend van 23-24-25 december doen we geen vergadering maar geen zorgen, dit 
feestje wordt zeker nog ingehaald! We wensen jullie alvast hele fijne feestdagen toe! 
 
Het weekend van 30 december - 1 januari is het geen 
vergadering. 31 december kan je van 9-12u op het 
Astridplein wel een drankje verdienen bij het voordragen van 
een prachtig nieuwjaarsliedje (ouders ook welkom ;) )! 
 
Vrijdag 6 januari van 20 tot 22 uur maken we het gezellig 
op onze rimboe. Vergeet geen cadeautje (max €3) mee te 
nemen om onder de kerstboom te leggen! 
 
Zaterdagavond 7 januari is ook onze jaarlijkse 
kerstboomverbranding. Kom genieten van de sfeer en een 
lekker drankje bij een lekker warm vuur! 
 



 
Vrijdag 13 januari gaan we ons (on)geluk op de 
proef stellen. Vermijd zwarte katten, onder ladders 
lopen en het breken van spiegels onderweg naar 
onze rimboe om deze ongeluksdag niet meer uit te 
dagen dan nodig is.  
Om 20 uur beginnen we met het testen van ons 
geluk en om 22 uur mogen jullie met wat er nog van 
over is naar huis. 
 

Zondag 22 januari verbreden we onze culturele horizonten 
en vieren we voor de 2de keer nieuwjaar. Vandaag begint 
het Chinese nieuwjaar dat dit jaar het jaar van het konijn is. 
Kom dus van 14 tot 17 uur rondspringen op de Rimboe 
 
Zaterdag 28 januari verzamelen we om 14 uur op de 
rimboe om leuke dingen te doen! Om 17 uur laten we jullie 
met een voldaan gevoel terug huiswaarts keren. 

 
Zaterdag 4 februari gaan we van 14 tot 17 uur onze 
kookskills showen! Tijdens deze vergadering halen we enkele 
vuur- en kooktechnieken van onder het stof om onszelf op 
verschillende manieren van lekker eten te voorzien. 
 
Zondag 12 februari trek je je beste kostuum maar aan, leg je 
je haar goed en poets je voor de verandering best je tanden. 
Ook je versier skills en originele openingszinnen mogen zeker 
niet ontbreken op deze valentijnsvergadering! Gewoon van 14 
uur tot 17 uur.  
 

 
Omdat de leiding af en toe ook nood heeft aan ontspanning is het het weekend van 17-19 
februari geen vergadering! Jullie leiding is dan zelf op weekend om van hun welverdiende 
rust te genieten. 
 
Onze honger naar scoutsvergaderingen is nog lang niet gestild en die van jullie hopelijk ook 
niet! Zondag 26 februari is het van 14 tot 17 uur te doen op onze rimboe voor een 
spetterende epic meal time vergadering.  
 
GROETJESSSSS XXXX 
 
 



 

Gidsen 
 
 
 



Heeyyyy li la leukste gidseennn 

Zijn jullie klaar om 3 maanden volop feest te vieren??  

 

We starten op zondag 4 december met een FEESTJE WANT dan komt de Sint naar de scouts! Zoals 
we gemerkt hebben is dieje mens goed aangekomen in Antwerpen en is zijne boot gelukkig niet 
gezonken (RIP de Sint van Holland) en konden we even vragen om te passeren op de Rimboe. Dus 
kom allemaal om 14u zwaaien met vlaggetjes om deze man te ontvangen en trap het ma af om 17u 
(hopelijk hebde wa snoep kunnen vangen), meer info vooraan int boekjeee 
PS. Dieje had gelogen in Antwerpen, er zijn WEL stoute kinderen dit jaar heheh, pas dus maar goed 
op 

 

De week erna is het vrijdag 9 december een FEESTJE WANT de dag erna is Nerissa jarig, 
joepieee!!! Komt deze zotte party meevieren op de rimboeee om 20u, om 23u mogen jullie terug 
huiswaarts keren 

 

Op zaterdag 17 december doen we een FEESTJE WANT Leopold II is toen in 1865 koning 
geworden van België én hij is in 1909 ook gestorven op deze iconische dag… Kom dit meevieren van 
14u tot 17u op de grote zandvlakte in het Grobbendonkse bos 

 

In het weekend van 23, 24 en 25 december is het GEEN FEESTJE WANT gelle doet blijkbaar 
allemaal feestjes thuis. Geniet ervan ladies, samen met jullie vrienden en familie! Kerstkusjes 
van de leiding "#  

 

Maarrrr op zaterdag 31 december doen we een FEESTJE WANT het is oudjaar whoopwhoop!! We 
spreken om 9u af op het Astridplein om te zingen voor nen lekkere chocomelk geschonken door de 
Michiel (danku Michiel :)) ) “Op tijd terug voort eten eh” zou de mama zeggen, daarom mogen jullie 
om 12u terug huiswaarts keren 

 

Op vrijdag 6 januari is het een FEESTJE WANT het is Driekoningen!!!! Joepieee :)) 
Aangezien die 3 mannen altijd zingen van “Geef mij nen nieuwe hoed” moogde dees 
jaar is iets anders meepakken (aangezien die al genoeg hoeden hebben) van ongeveer 
€3 in een pakske ;)) Komt allemaal ma rond 20u is piepen op de rimboe en ga om 22u30 
ma na huis met het pakske van een ander  

 

Ook de jins geven een FEESTJE WANT die gaan op buitenlands kamp dit jaar (wowww kei cool) 
en hebben daar centjes voor nodig dus zij organiseren op 7 januari ’s avonds kerstboomverbranding 
op de rimboe. Iedereen is daar zeker en vast welkom vanaf 19u met de familie en/of vrienden voor 
een hapje en een drankje (niet verplicht wel LEUK x) 

Op zaterdag 14 januari is het…. FEESTJE WANT we hebben hopelijk allemaal vrijdag den 13e 
overleeft zonder beenbreuken ofzo, allé ja kweenie of gelle veel pech hebt eh Laat ma zien da ge 
allemaal nog heel zijt om 20u op de rimboe en om 22u30 moogde weer heel na huis (allé hopelijk 
zijde dan nog heel) 

 



De week erna op zaterdag 21 januari is het FEESTJE WANT in 1793 stierf Lodewijk XVI van 
Frankrijk onder de guillotine op la Place de la Concorde tijdens de Franse Revolutie. Kom deze 
revolutie herbeleven op de rimboe van 14u tot 17u 

 

We doen op zondag 29 januari een FEESTJE WANT het is de allerlaatste zondag in januari in 2023, 
klinkt dus wel als een iconische dag hé. Kom dit meevieren van 14u tot 17u :)) 

 

Vrijdag 3 februari is het speciale dag, het is geen gewoon feestje maar een afscheidsFEESTJE 
WANT zegk nie heheh. Wie? Wat? Waarom? Kom het allemaal ontdekken op de rimboe om 20u en 
als ge goe afscheid hebt kunnen nemen moogde om 22u30 terug huiswaarts keren 

 

OEHHHHH op zondag 12 februari is het FEESTJE WANT er hangt liefde in de lucht ;)) 
Kom ontdekken of Cupido raak zal schieten in jouw hart van 14u tot 17u op de rimboe 
"#"#"#  

 

Het weekend erna (17, 18, 19 februari) is het GEEN FEESTJE WANT wij gaan met alle leiding 
op Beireweekendddd :)) We zien jullie graag de week erna terug 

 

We zitten al aan de laatste vergadering van dees boekske (ohhh :(( ) Maar, raar maar waar, ook dan 
is het een herdenkingsFEESTJE WANT het einde van ‘Fc de Kampioenen’ was op 26 februari 
2011… Kom dit zeker mee herdenken van 14u tot 17u op onze geliefde rimboe, mijn gedacht 

 

Zooo dit was het al weer, het beloven dus 3 feestelijke maanden 
te worden (yessss) 

Dikke love van jullie liefste en leukste leidinggg "# 

Michiel, Zana, Robbe, Lore, Nerissa, Robbe, en Marie 



 

 

Verkenners 
 
 
 



Olaaaa verkenners!!! Hier zijn we wederom met een brief volle leuke activiteiten, spelgebeurens 
en vergaderingen  

Zondag 4/12: de sint komt joepieee, kijk vooraan in het boekje voor meer info!!! 14h - 17h  

Vrijdagavond 9/12 worden jullie beloond voor jullie harde werk bij het opbouw van RR en BB. Vanaf 
20h worden jullie in de watten gelegd, om 23h ist gedaan me de verwennerij! 

Zaterdag 17/12 Duivenkotvergadering aka instapvergadering. Kom wanneer je kan 
(studiegewijs) tussen 10h en 12h. Neem een lekker ontbijt item mee.  

PS: Wat is de site van de Belgische duivenbond?... 
www.duivenbond.comcomcomcom… :) 

24/12 en 25/12 geen vergadering door de feestdagen. 

31/12 en 01/01 geen vergadering door de feestdagen, MAAR zeer welkom op 31/12 voor een 
chocomelkske te komen drinken in ons Chocomelkstandje opt Astridplein van 9-12u. 

Vrijdag 06/01 Avondvergadering Drie Koningen. We spreken af om 20h op de Rimboe. Warm je 
stembanden op en verkleed je als Melchior, Caspar of Balthazar. Om 23h kunnen jullie weer naar je 
warme kachel thuis. 

PS: op Zaterdag 07/01 ist de kerstboomverbranding! Altijd sfeer en 
gezelligheid! 

Zaterdag 14/01 Smeer je benen in want vanaf 14h worden de Olympische 
spelen georganiseerd. Wie is de sportiefste verkenner? DOPING NOT 
ALLOWED!!! Om 17h kunnen alle atleten voldaan naar huis. 

Zaterdag 21/01 is een legendarische dag in onze Westerse geschiedenis. 
Kom ontdekken wat er op deze “doordeweekendse” zaterdag allemaal gebeurde tussen 14h en 17h.  

Dolle sneeuwpret op zaterdag 28/01 tussen 14h en 17h op de Rimboe. Via goede bron hebben we 
vernomen dat het kei hard gaat sneeuwen. Doe je skibroek aan en neem je slede mee!  

Het jachtseizoen wordt geopend op zaterdag 04/02 op de Rimboe. Beste jager, u bent welkom vanaf 
14h tot 17h. Misschien ga je wel met een vers geschoten zwijn naar huis?! 

Zondag 12/02 is het moment om een lief te vinden bij de Bosvogels. Tussen 14h en 17h is het 
Valentijnvergadering. Leg je haar goed, spuit een halve bus deo onder je oksels, vergeet je muntjes 
niet en bereid de ideale openingszin voor. 

Leidingsweekend 17/02-19/02 dus geen vergadering 🙁"#$ 

My name is johnny knoxville and this is the Jackassvergadering. 
See you Sunday 26/02 from 14h till 17h at the famous 
Rimboeplace. 

 

Dit was hem dan, kort maar krachtig net zoals de meerderheid 
van jullie! 

Een stevige linker,  

Pallie, Noah, Neutjes, Floerie, Tillie, Easy en Chinni aka jullie favoriete leidingsploeg xxx 
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Jins 
 
 
 
 
 
 



 
 

Hey maten!  
Here we go met het tweede boekje van het jaar. 

 
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan... Zondag 4 december van 2 tot 5 komt de 
Sint naar de Rimboe. JOEPIEEEE!! Zorg dat je alle sinterklaasliedjes uit je hoofd kent! 
 
Vrijdag 9/12 - Omdat jullie allemaal zo hard zijn komen helpen om onze jaarlijkse scoutsfuif 
op te stellen, zijn jullie allemaal uitgenodigd op het RimboeRock-BosBeats-GigaGekke-
BeestigBedankFeestje. Van 20u tot 23u bent ge super welkom; daarna sappen! 
 
Zaterdag 17 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. 
 
In het weekend van 23-25 december is tijd om samen te zitten met de 
familie en gezamenlijk te genieten van familiale spanningen en 
topvragen over uw al dan niet bestaande ‘vrijer’. 
Dit weekend mag je dus lekker warm thuis aan de stoof blijven en de 
rimboe voor 1 weekend even links laten liggen. 
 
Zaterdag 31/12 - Nieuwjaarszingen. Informatie hierover volgt nog.  
 
Zaterdag 7 januari vindt de jaarlijkse Kerstboomverbranding plaats. 
Hierover volgt nog meer informatie. Houd hiervoor je hele dag vrij. 
Ergens in die week zal er ook een houtdag plaatsvinden. Maar ook hierover worden jullie nog 
verder ingelicht. 
 
Vrijdag 13 januari is de laatste keer voor een lange tijd dat we kunnen genieten van de 
overheerlijke Kempische klanken van het allombekende ‘Pooterke’. Een afscheidsfeestje is 
hier zeker op zijn plaats. Iedereen neemt hiervoor een pakje mee van rond de 5 euro voor het 
super leuke pakjes-spel. We starten om 20 uur en zullen afronden rond 23 uur. 
 
Zaterdag 21 januari van 2 tot 5 vieren we de dierenliefde en gaan we een prachtige 
wandeling maken met al onze huisdieren. Neem je trouwe 2-, 3- of 4-voeter zeker mee naar 
de rimboe!  
 
Zaterdag 28 januari gaan we schaatsen. Neem allemaal €4 mee. Om 13.30u verzamelen we 
op de Rimboe zodat we samen kunnen fietsen naar de schaatsbaan. 
 
Zaterdag 4 februari staat er een verrassing op het menu. 14u tot 17u. 

 
Zaterdag 11/02 doen we van 14u tot 17u de allomverwachte 
liefjesvergadering….Iedereen neemt zijn of haar metgezel mee 
naar de rimboe om deze voor te leggen aan de ultieme relatietest! 



Het weekend van 17 tot 19 februari gaat de leiding zelf op weekend voor vorming en filosofie-
sessies over het leven. In de flow van het geestverruimende, hier deze link 
https://youtu.be/MagELQywiGI. 
 
Op zondag 26 februari is het de bedoeling om eens een stapje in de wereld te zetten. Kom 
zeker met de fiets van 14-17u. 
 
Groetjesss,  
 
Jullie favoriete leiding 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

• het 7 januari kerstboomverbranding is op de Rimboe ten voordele van het 
buitenlands kamp voor de jins? 

• de jins op planningsweekend het optreden van de enige echte Sergio mochten 
beleven?  

• de welpen zich heel vuil kunnen maken in de modder? 

• de gidsen 1 misschien wel 2 nieuwe aanwinsten hebben? 

• Lenz van de Jong-verkenners 400 van de 500 squats gedaan heeft bij 1 tegen allen 

• de kabouters hele vroege vogels zijn? 

• de jonggidsen superlekkere pompoensoep kunnen maken met zelf uitgeholde 
pompoenen?  

• Senne van de Jong-verkenners het Sennespel heeft gewonnen! 

• Gijs van de jins elke dag vrijwillig is komen helpen bij het opbouwen en afbreken 
van Bosbeats en RimboeRock? Merci Gijs!! 

• de kabouters overheerlijke pizza’s kunnen maken én opmullen? 

• de gidsen hele goede soldaten zijn? 

• Sil van de welpen een echte schot is? 

• de jong-verkenners nog wat oefening nodig hebben in kaartlezen 

• de jonggidsen hun leiding een mega gek spel hebben aangeleerd? 

• de kabouters niet bang zijn in het donker; ze kunnen als de beste sluipen én de 
leiding doen verschieten? 

• de jins ten voordele van hun buitenlands kamp gegriezeld hebben als gids op de 
heksentocht? 

• het Jong-verkennerweekend koud maar héééél goed was. 
• de gidsen de sinterklaasavond hebben gezien in Antwerpen?!?? 

• de kabouters super goede massages kunnen geven? 

• de jins echte kunstenaars zijn en prachtige portretten maakten van elkaar? 

• de namen van de drie patrouilleleiders van de jonggidsen beginnen met een L? 

Wist je dat… 



 

 

 

Belangrijke data 
 

Chocomelkstandje 
Vrijdag 31 december op het Astridplein (9-12u) 

kerstboomverbranding 
Zaterdagavond 7 januari  

Beireweekend 
17, 18 en 19 februari (leidingsweekend è geen vergadering voor leden)  

Jinfected 
Zaterdag 4 maart 

 

 

 

 

Kampen 
 

Kapoenen     18 tot 22 juli  

Kabouters    12 tot 18 juli 

Welpen     6 tot 12 juli 

Jonggidsen    16 tot 25 juli 

Jongverkenners   4 tot 13 juli 

Gidsen     1 tot 10 juli 

Verkenners    13 tot 22 juli 

Jins      Jullie leiding laat dit zo snel mogelijk weten!  



 

 

 
Info Leiding 

Kapoenen 
kapoenen@bosvogels.be 

Filie (Annelies), Kea (Astrid), Coco (Elena), Apodemus (Emily), Woepsie (Gutte), Asjra (Lander), 
Petro (Simon), Xebo (Tuur) 
 

Kabouters 
kabouters@bosvogels.be  

Feya (Anna), Vlimper (Hanne), Wamps (Ine), Mao (Katrien), Kerri (Lien), Mysa (Vere) 
 

Welpen 
welpen@bosvogels.be 

Phaona (Emma), Balou (Axl), Oe (Michiel), Ikki (Hanne), Bagheera (Lander), Tavi (Jill), Jiggelien 
(Diraj)  
 

Jonggidsen 
jonggidsen@bosvogels.be 

Julie, Lotte, Estée, Anne, Valerie, Erika 
 

Jongverkenners 
jongverkenners@bosvogels.be 

Wannes, Sara, Bram, Katrien, Ellen, Marte, Bernard 
 

Gidsen 
gidsen@bosvogels.be 

Michiel, Robbe B, Zana, Nerissa, Marie, Lore, Robbe DB 
 

Verkenners 
verkenners@bosvogels.be 

Simon, Toon, Chinouk, Noahn Pieter VK, Matilda, Pieter DB  
 

Jins 
jins@bosvogels.be 

Toon, Tuur, Lotte DP, Sien, Lotte B 
 
 



 

 

 

 

 

 

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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