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Jaargang 10 
September tot november 2017 

Groepsblad van Scouts en Gidsen Vlaanderen 
Bosvogels Grobbendonk 



Voorwoord  
Beste ouders en leden, 

Voor diegene die nog achter (of voor) de schoolbanken staan, is september een spannende 
maand. Nieuwe leerkracht(en), nieuwe klasgenootjes en misschien wel een hele nieuwe school! 
Bij de Bosvogels staat september ook gelijk aan een nieuwe start! De leiding is een aantal 
weekends terug naar Herfstontmoeting geweest, om een heel weekend ons te amuseren, 

vorming te volgen en te beseffen wat scouts allemaal inhoudt. Dit heeft ons alvast 
klaargestoomd om er weer een knal-jaar van te maken! Nieuwe en enthousiaste leiding 
hebben de fakkel overgenomen van de meer ervaren leiding die ergens anders nieuwe 
uitdagingen gaan zoeken. Jullie tot nu nog onbekende- leiding heeft alvast de eerste 

maanden van dit spetterend jaar gepland.. Wat jullie kunnen ontdekken in deze editie van 
Den Bosvogel. Jammer genoeg zullen er drie weekends bijzijn waarop we geen spelletjes 
kunnen spelen… Twee ervan zijn we aan het werken aan BosBeats en Rimboe Rock, 

evenementen die inmiddels geen introductie meer nodig hebben. Het derde weekend zijn wij 
met de ganse leidingsploeg zelf op weekend om ons heel jaar te plannen, én afspraken te 

maken. Maar wees niet getreurd, hierna zijn we helemaal opgeladen om jullie terug te 
entertainen! En we staan meer dan ooit open voor iedereen, het jaarthema is namelijk 

Allemaal Abnormaal! Waarin wordt benadrukt dat het niet draait om wat je bent, maar om 
wie je bent! Je bent meer dan één etiket of hokje, het gaat er over wie je écht bent! 

Niemand moet zichzelf aan de kant zetten om erbij te horen, de Bosvogels willen een warm 
en veilig nest zijn, waar niemand bang is om zichzelf te zijn en vriendschap centraal staat. 
Hopelijk heeft de zomer jullie brein goed leeg gemaakt, want wij staan klaar om het te vullen 

met waanzinnige verhalen en avonturen! Tot snel! 
 
 

Een stevige linker, 
De groepsleiding  



Inschrijven bij de 

bosvogels 
Ingeschreven zijn bij de Bosvogels houdt drie zaken in: 

1. Medische fiche ingevuld en aan de leiding afgegeven (te vinden op www.bosvogels.be/inschrijven ) 
2. Lidgeld betaald 
3. Gegevens invullen op www.bosvogels.be/inschrijven (enkel voor nieuwe leden) 

Pas als bovenstaande lijstje compleet is, is je zoon/dochter ingeschreven (en verzekerd!). Nieuwe leden 
mogen 2x komen proberen zonder ingeschreven te zijn, ze zijn deze 2x we ́l verzekerd. Vanaf de 3e 
keer niet meer. Omdat wij vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen ook deadlines krijgen, staat de deadline voor 
het storten van het lidgeld op 10 oktober. Leden die hierna nog geen lidgeld betaald hebben zijn niet 
ingeschreven en dus ook niet verzekerd. 
Rekeningnummers zijn te vinden op de website: www.bosvogels.be/inschrijven en achteraan in dit boekje. 

 
Kapoenentru ien  

Is je kapoentje net een trotse welp of stoere kabouter geworden? Of zijn ze gewoon uit hun kapoenentrui 
gegroeid? Aarzel dan niet om die kapoenentruien dan af te geven aan de leiding. Hiermee maken we dan 
andere kapoenen gelukkig waar het financieel moeilijker is om een trui aan te kopen! 

 
Scout ing op Maat 

Ondersteuning voor leden waarbij de kostprijs een drempel vormt om deel te kunnen nemen aan het spel 
van scouting. 

 
Wij bij de Bosvogels gaan vanaf dit jaar stoppen met verminderd lidgeld voor het 3e kind van een gezin. 
Geen makkelijke keuze, maar toch staan wij hier volledig achter omdat er een alternatief is vanuit Scouts 
en Gidsen Vlaanderen: Scouting op Maat. 
Scouts en Gidsen Vlaanderen en wij bij de Bosvogels in het specifiek willen niemand uitsluiten binnen onze 
groep, zeker niet wanneer het omwille van de kostprijs is. Hiervoor zijn er twee mogelijkheden voorzien: 

1. Het verminderd lidgeld 
Wie het financieel moeilijk heeft, betaalt 10 euro lidgeld. De groepsraad beslist bij 
inschrijving of een lid of leid(st)er verminderd lidgeld kan krijgen. Verminderd lidgeld dient 
dus aan de leiding aangevraagd te worden. 

2. Fonds op Maat 
 
Als de weekendprijs, kampprijs, ... te hoog is voor leden of leiding, kan Scouts en Gidsen Vlaanderen voor 
een deel tussenkomen (maximum 1/3 van de totale prijs). Ook aanvragen voor Fonds op Maat gaan via de 
leiding! 
Als discretie over de situatie gewenst is of als er nog vragen zijn kan je altijd een mailtje sturen naar 
groepsleiding@bosvogels.be. 



Informatie instapdag 
  

 

 
  



Dag lieve kapoentjes en lieve ouders, 
 
Zo lang geleden dat jullie de Rimboe nog eens gezien 
hebben, hoog tijd om daar verandering in te brengen! 
Er staat een geheel nieuwe leidingsploeg klaar voor 
jullie om van het komende jaar een supertof, leuk, 
geweldig, fantastisch scoutsjaar te maken! 
Hier is jullie eerste brief van het jaar… spannnnnend!  
 

Zaterdag 9 september gaat het nieuwe jaar van start om 13u en 
voor jullie eindigt deze overgang al om 16u30. L Maar traantjes 
hoeven niet, volgende week zien we elkaar al terug! Meer info op de 
brief in den Bosvogel. 
 
Zondag 17 september om 14u begint de instapdag. Op deze dag 
toveren we Rimboe om tot een waterpretpark! Doe dus maar kleren 
aan die heeeel misschien wel eens een klein beetje nat kunnen worden. 
;) De ouders zijn welkom om jullie in te schrijven vanaf 16u30. Daarna 
mogen jullie mee naar huis met mama en papa. Meer info op de brief 
in den Bosvogel. 
 
Zondag 24 september verwachten wij bang te worden van een 
groep vol piraten van 14u tot 16u30. Kom zo goed 
mogelijk verkleed als piraat en doe je best! Hopelijk 
vinden jullie dan de schat voor het einde van de 
vergadering… 
 
Zondag 1 oktober gaan we het niet zo proper 
houden, met andere woorden: het wordt hier een 
vettig dagske!! Wij hebben er al zin in om ons eens 
goed vuil te maken op de Rimboe van 14u tot 16u30. 
Weekend 7-8 oktober, hier is er helaas geen vergadering. Jullie 
leiding heeft te veel werk om RimboeRock en BosBeats voor te 
bereiden. 
 
 
Weekend van 13 tot 15 oktober is het groot feest!! Kom allemaal 
maar eens piepen op de Rimboe met de mama en de papa. 
 
 
 

 
 
Kapoenen 

 



Zondag 22 oktober zijn we er 
terug, jeeeeeej! We maken er een 
heerlijk lekkere vergadering van, 
kom maar eens goed smullen van 14u 
tot 16u30 op onze  
Rimboe.  
 
Weekend 27-28-29 oktober, nu is jullie leiding een heel weekend 
druk bezig met het komende scoutsjaar te plannen. Dan is er voor 
jullie spijtig genoeg geen vergadering. *snik snik* 
 
Zondag 5 november maken we er een sportieve vergadering van. 
Vergeet zeker geen dikke sokken, handschoenen en €3 mee te nemen. 
We spreken af aan de schaatsbaan in Herentals om 13u en nemen daar 
weer afscheid om 16u30. 
 
Weekend 11 tot 12 november gaan we samen op weekend! Yes yes 
yes, eindelijk!! Wij zijn er 100% zeker van dat het een topweekend 
wordt! We spreken zaterdag in de middag af en het weekendje eindigt 
voor ons dan opnieuw op zondagmiddag. Een brief met meer 
informatie volgt nog.  
Oooh, de brief loopt hier op zijn einde. We hopen dat jullie ervan 
genoten hebben! 
Dikke kusjes van Toto, Nala en Veva en een stevige knuffel van Gigi 
en Rikki! 

 

Vergeet je zoon of dochter niet in te schrijven voor 10 
oktober. Ze zijn pas echt ingeschreven als de betaling in orde 

is. 
Inschrijvingsgeld: 40 euro. 

3e kind bij de bosvogels is 20 euro. 

 
 
 

 



 Joepie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Een nieuw scoutsjaar staat voor de deur!  Willen jullie meer te weten 
komen over al het leuks dat jullie dit jaar te wachten staat?? Lees dan snel 
deze allereerste brief van het jaar! 
 
Op Zaterdag 9 september is het overgang! Sommigen van jullie gaan dan 

naar de jonggidsen, maar jullie krijgen er heel veel leuke nieuwe eerstejaars bij! En dat is nog niet 
alles: op deze leuke dag krijgen jullie te horen wie jullie nieuwe leiding wordt! Wij hebben er alvast 
heel veel zin in!! J 
Meer informatie over de overgang kunnen jullie terugvinden in de aparte brief 
in de bosvogel. 

 
Op zondag 17/9 is het instapdag! Jullie mogen dan al jullie vriendinnetjes 
meenemen naar de rimboe van 14 tot 16.30u om hen te bewijzen dat de scouts 
super leuk is! Meer informatie vind je op de affiche in den Bosvogel. 
 
Op Zondag 24/9 gaan we van 14 -16.30u onszelf helemaal omtoveren tot de mooiste prinsesjes!! Dit 
willen we niet missen, toch?  
Ook is er na de vergadering nog een infomoment voorzien voor jullie liefste ouders, dit zal 
ongeveer een half uurtje duren. De andere takken hebben dit infomoment op 17/9 maar 
omdat wij dan niet met z’n allen aanwezig kunnen zijn, hebben we dit verplaatst. 
Onze excuses! 
 
 
Zondag 1/10 wordt het een gekke beestenboel op de rimboe van 14 -16.30u. Jullie 
mogen allemaal verkleed komen als het schattigste/coolste/liefste/grootste/kleinste/… 
dier dat jullie maar kunnen bedenken! Eenhoorns zijn ook steeds welkom!  

 
 
 
Vrijdag 6/10 is het tijd om op schattenjacht te gaan! Doe zeker een 
dikke trui aan om samen met ons mee de schat te zoeken op de rimboe 
van 19-21u.  
 
In het weekend van 14-15 oktober is het helaas pindakaas geen scouts 
☹  jullie leiding is dan heel hard aan het werken op BosBeats en 
RimboeRock waar alle mama’s en papa’s zéér welkom zijn! 
 
Zondag 22/10 is het nog eens tijd om lekker buiten te komen en wat te ravotten na zo’n weekendje 
stilzitten! We gaan hollen/bollen/lollen/rollen van 14-16.30u! 
 
Ja lap. Weeral geen scouts?? Op 28-29 oktober is jullie leiding zelf op weekend en daarom 
kunnen wij -super duper jammer- geen spelletjes voorzien!  
 
Op 3-4-5 november gaan we op kabouterweekend!!! Jullie krijgen hier nog extra informatie 
over via het mailadres van jullie mama en papa. 
 
 
 

 
Kabouters 



 
 
Op zondag 12 november is het alweer de laatste vergadering van deze 
brief!! ☹  
En daarom sluiten we af met een knallende kookvergadering, smullen 
geblazen! 
Afspraak om 14 -16.30u op de rimboe.  
 
 
 
 
 
 
XXXXX jullie nieuwe, super-anonieme leiding 
 
 

 

 
 
  
 
	

 
 
 
 

 



 
 
 

Heeey Wel-pekes!  
  
 
 
Hier is de eerste brief van het komende scoutsjaar (joepie!! �)  
De gloednieuwe leiding heeft heel wat in petto voor jullie, dus zet deze data maar alvast in de 
agenda!  
 

• Zaterdag	9	september	ontdekken	jullie	wie	jullie	nieuwe	supercoole	leiding	is!	
(spannend!!)	We	verwachten	jullie	van	13u	tot	16.30u	op	de	Rimboe	voor	een	heuse	
dag	vol	zwier	en	plezier!!	Meer	info	op	de	brief	in	den	Bosvogel.	
	

• Zondag	17	september	kunnen	jullie	je	vriendjes	(van	op	school/	sportclub/	
tekenschool,…)	meenemen	om	ze	te	laten	zien	hoe	plezant	de	scouts	wel	niet	is!	
Neem	ze	maar	allemaal	mee	van	14u	tot	16.30u	op	de	Rimboe!	Op	diezelfde	dag	
kunnen	jullie	je	ook	laten	inschrijven!	De	leiding	voorziet	een	momentje	hiervoor	om	
16.30u!!	(Neem	zeker	je	identiteitskaart,	je	allergieën,	je	inentingen	en	belangrijke	
nummers:	huisdokter,	etc.	mee!)	
	
	

• Zondag	24	september	zijn	jullie	echte	 soldaten	
(verkleed!)	die	van	14u	tot	16.30u	zullen	 strijden	
op	de	Rimboe!		
	

	
	
	

• Zondag	1	oktober	trekken	jullie	best	een	sportieve	outfit	aan	
want	we	gaan	eens	testen	of	jullie	wel	echt	krachtpatsers	zijn!	14-
16.30u	op	de	Ribmoe!			
	
	
	

• Vrijdag	6	oktober	is	het	’s	avonds	te	doen!	Wij	verwachten	jullie	op	onze	donkere	en	
akelige	rimboe	van	19u	tot	21u!		
	

• Het	weekend	van	13,14	en	15	oktober	is	het	GEEN	scouts	want	jullie	leiding	geeft	
twee	knalfuiven!!	(BosBeats	&	RimboeRock)	Jullie	ouders	zijn	hier	zeker	en	vast	
welkom	om	van	de	Kempische	beats/	rock	te	genieten!	Voorverkoopkaarten	zijn	bij	

de	leiding	verkrijgbaar!	

 
Welpen 



• Zondag	22	oktober	zal	je	omgetoverd	worden	in	de	drakenwereld	waar	enorm	met	
vuur	wordt	gespuwd!	Wil	je	dit	niet	missen?	Zak	dan	af	van	14-	16.30u	naar	de	
dragonrimboe!		
	
	
	
	

• Het	weekend	van	27-28-29	oktober	is	het	GEEN	vergadering	want	jullie	leiding	is	een	
supertof	jaar	aan	het	plannen	voor	superlieve	schatjes!	(zijn	jullie	dat?	�)	
	
	

• Zondag	5	november	gaat	het	allemaal	iets	moeilijker.	We	gaan	een	dag	vol	gebreken	
tegemoet!	Kom	maar	af	van	14-	16.30u	naar	het	revalidatiecentrum	op	de	rimboe!		
	

• Van	vrijdag	10	november	(19u)	tot	zaterdag	11	
november	(18u)	gaat	het	eerste	weekend	van	
start	op	de	vertrouwde	Rimboe!	Het	rad	van	
fortuin	zal	beslissen	waar	het	ons	brengt!	Tot	
dan!	(verdere	informatie	volgt	nog	in	mail).		
	
	
	
	
	
	
Adios	en	tot	later!		
Ikki,	Raksha,	Chill	&	Bagheera!		
	

	
	

 
	
	
	
	
	
	
	

										
	
	

 
	

 



 HEEEEEEY G IRLS <3 
Het i s  e inde l i j k  weer daar ,  het  n ieuwe scouts jaar ! ! ! !  

9  september  beginnen we met veel goesting aan de overgang. Zak 
allemaal af naar de rimboe De ouders zijn ook zeker welkom van tot 

13u30 om hun spruitjes aan te moedigen. Meer informatie in den Bosvogel! 
 
17 september  is het instapdag van 14u – 16u30 ,  dus nodig allemaal jullie vriendjes uit. De ouders zijn 
ook welkom vanaf 16u30 voor het inschrijven. Meer informatie op de affiche in den Bosvogel. 
 

23 september is het een superdupercrazywonkydonky  
vergadering van 14u-17u op de rimboe. 
Neem zeker en vast allemaal jullie f i e tske mee want  
het zal nodig zijn!  
 
29- 30 sept-  1  okt  Wadatte??? Nu al tijd voor het eerste scoutsweekend?? Meer info volgt 
nog. 
 

8-9 oktober geen scouts voor jullie boooeeeeh :’( dit weekend is de leiding jullie eventjes beu (huh nu al?) 
vandaar dat het geen scouts is. 
 
Het weekend van 14-15 oktober is het geen scouts. Jullie gaan de leiding moeten missen want wij 
moeten werken op Bosbeats en Rimboerock. Kom gerust op Rimboerock een kijkje nemen.  
 
21 oktober zie ma da ge vandaag goe beschermd bent want er gaan 
zware veldslagen uitgevochten worden van 14u-17u op de rimboe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Jonggidsen 



27-28-29 oktober  is het jammer genoeg geen scouts want jullie leiding is op weekend om logistieke 
plannen uit te dokteren om jullie een topjaar te geven.  
 

4 november is het spooky-scary- jummie for the tummie- 
halloweenbrunch  van 11u-13u . De leiding zal voor jullie lekker 
eten meenemen als jullie ons 2 euro bezorgen op de vergadering.  
 
1 1  november  is disco-dancy-fancy vergadering van 14u-17u .  
Smeer jullie dansbenen alvast maar in want het zal stevig dansen 
worden #fiësta loccoooo  

xoxo Dr ink maar wat water ,  w i j  z ien j u l l i e  l a ter !  Bye !  xD 
PS :  moeten w i j  voor  de vo lgende b r i e f  meer  roos  voorz ien? Of  we l  o f  n i  o fwa? xP 

 
 

	
	
	

 
	
	
	
	
	
	
	

				
	

 



Joooooow jongverkenners 
Hier den eerste brief van het jaar van jullie tot nu toe onbekende 
leiding. (Siked) 
Na een lange tijd van scouts te moeten missen zen we der terug om 
voor de nodige afleiding te zorgen dit jaar. 
 
We beginnen het jaar me den overgang op zaterdag 9 september. Meer 
informatie over de overgang kunnen jullie terugvinden in de aparte 
brief in de bosvogel. Be there or be ne loser. 

 
Het weekend daarop ist op zondag 17 september vanaf 2 uur te doen, en ge moogt is twee 
keer raden waar (we verklappen niks maar t begint me een r en eindigt op imboe). Het is dan 
instapdag dus pakt allemaal jullie lieftallige vriendjes mee. Ouders zijn vanaf half 5 welkom 
voor inschrijvingsmomentje. Meer info op aparte brief in den bosvogel! 
 
Dan ist al tijd voor de derde vergadering die op zondag 24 
september van 2-5 door zal gaan op onze welgekende 
zandvlakte. 
De week erna moet ge allemaal me jullie stalen ros, jullie harley 
trapson, trouwe tweewieler,… naar de rimboe komen. Voor 
sommigen onder jullie zijn hulpwieltjes toegelaten. We spreken 
af van 2-5 op de rimboe op 1 oktober.  
 

Het weekend erop is het geen vergadering en de week daarna 
jammer genoeg ook niet L. Jullie lieftallige leiding is dan kei hard 
aan t werken om Bosbeats en Rimboe Rock op te bouwen. Jullie 
zijn natuurlijk allemaal welkom om ne fristi te drinken op deze 
evenementen zolang da ge maar om 12 uur thuis bent. 
 
Het weekend erop wordt zooooooo show. Ge zult wel zien wa we 

gaan doen maar dan moet ge de zondag 22 oktober van 2-5 op de rimboe 
 
Het weekend erna is het wederom geen vergadering want jullie leiding is op weekend om het 
hele jaar te plannen #dasmevergaderenenal 
 
Dan gaan we een avondvergadering doen op 3 november van 8-half 11. Wa we gaan da zek 
ni, moet ge maar gewoon afkomen. #hashtagszijnstom 
 
En dan zijn we al aangekomen aan de laatste vergadering van dee boekske. Laat jullie 
manelijkheid maar achter en trekt uw mooiste rokske aan (ni verkleed telt ni) want t is 
meskesvergadering. Deze once in a lifetime experience zal doorgaan op zondag 12 november 
van 2-5 en vind voor de verandering plaats op de rimboe.   
Dees was t eerste mega-awesome-show-bangelijk-amazing-geweldig boekske van t jaar. We 
kunnen ook al mededelen da we het weekend van 24/25/26 november een hopelijk ietwat leuk 
weekend gaan doen. 
 

Ne	stevige	linker,	Piet	Jos	en	Louis	

 
 
 
 
 

Jong 
verkenners 

 



JoOooOww gidsen! 

 
Hier is hij dan. Dé eerste brief van dit nieuwe coole 

scoutsjaar. Wij hebben er alvast mega ongelooflijk verschrikkelijk 
veel zin in! 
We starten dit bangelijk scoutsjaar met de overgang. Hier verwelkomen 
we enkele nieuwen gidsen en nemen we afscheid van de oude garde die 
naar de jins overgaan. We wuiven enkele stoppende leidingen uit… MAAR 
VEEL BELANGRIJKER: dan leren jullie ONS (de nieuwe leiding) kennen! 
;) Dit alles gaat door op zaterdag 9/10 op de rimboe. Meer info hierover 
vinden jullie op de aparte brief in Den Bosvogel. 
 
JOEPIE INSTAPDAG! We starten met een allereerste volledige 
vergadering op zondag 17/09 vanaf 14u op de rimboe. Neem gerust een 
vriendinnetje mee dat ook eens wil komen proberen bij de Bosvogels. Ook 
jullie mama en papa zijn welkom vanaf 16u30 om de nieuwe leiding te 
leren kennen. Van deze gelegenheid maken we ineens gebruik om de 
administratie op orde te brengen (inschrijvingsgeld, medische fiche, 
updaten gegevens ledenlijst…). Op deze manier kunnen we het jaar 
zorgeloos van start gaan. Meer info ergens anders in den Bosvogel! 
 
Zondag 24/09 verwachten we jullie allemaal met de fiets op de rimboe 
van 14u tot 17u. Rarara wat gaan we doeeeen?! 
 

Op zaterdag 30/09 gaan we al eens testen wat 
voor vlees we in de kuip hebben. Warm die spieren 
al maar op, train die hersenen met de 
kruiswoordraadsels van de bomma, want wij 
verwachten jullie in T O P conditie van 14u tot 17u 
op de rimboe!  
<- Een kleine tip! ;) ;) ;) 
 

06/10 is onze allereerste vrijdagavond vergadering. Dat doen we 

natuurlijk in stijl. We toveren de rimboe om tot het nieuwe Las Vegas. 

Jullie zijn allen welkom vanaf 20u tot 22u. 
Whoop whoop! Dit weekend is het dik feest! Kom allemaal jullie 
dansbenen loszwieren want 13 en 14/10 is het Bosbeats en Rimboe 
Rock! Maar, zie dat er nog wel iets overschiet van jullie, want op zondag 
15/10 verwachten we jullie allemaal op de rimboe om mee te komen 
opruimen. De leiding kan gerust een beetje hulp gebruiken bij dit top 
evenement! Het exacte uur waarop we jullie verwachten wordt later nog 
meegedeeld.  
By the way: Iedereen dat mee komt helpen heeft sowieso een 
toegangsticket tot het zotte bedankfeestje! ;)  

 
Gidsen 



 
Op zondag 22/10 zijn jullie allemaal wat 
gerecupereerd van afgelopen feestweekend. Daarom 
plannen we van 14u tot 17u een lekkere oldschool 
ventenvergadering in. Kom allemaal verkleed als de 
beste mannelijke versie van jezelf. Oksel -en 
beenhaar laten staan is toegelaten!!  

 
Oh no! L Het weekend van 27,28 en 29/10 is het geen vergadering! De 
leiding is dan zelf op weekend om de rest van dit scoutsjaar tot in de 
puntjes te plannen! 
Maaaarrr zaterdag 04/11 zijn we er alweer terug met een nieuwe bad-
ass vergadering van 14u tot 17u. Het Rimboe bos wordt een louche 
buurt… Kom allemaal verkleed als een echte maffia-baas zodat je bij de 
gang hoort! 
We eindigen deze eerste brief met super goed 
nieuws: het weekend van 10,11 en 12/11 
vertrekken we op ons aller eerste 
scoutsweekendddd! Save the date! Meer info 
hierover volgt nog in een aparte brief. 
 
Ziezo, we kunnen er weer eventjes tegen! 
Groetjesssss, 
Jullie nieuwe leiding  

	
	
	

 
	
	
	
	
	
	
	

										
	
	

	
 
 
 



 

Verkenners 



	
	
	

 



 
Dag	allerliefste	Jinnetjes!!	
Bij	deze	de	eerste	brief	van	dit	nieuwe,	awesome	scoutsjaar!		
(begin	maar	al	siked	te	worden	hehe)	
	
	
Nog	een	dikke	week	en	jullie	weten	eindelijk	wie	jullie	nieuwe	
leiding	zal	zijn.	Wil	je	dit	vanop	de	eerste	rij	meemaken	en	als	eerste	
het	heuglijke	nieuws	vernemen?	Kom	dan	op	zaterdag	9	september	
naar	de	OVERGANG!	Dit	zal	van	13u	tot	17u	duren.	Meer	info	op	de	

brief	in	den	Bosvogel!	
	
Op	zondag	17	september,	van	14u	tot	17u,	hebben	we	onze	eerste	echte	
vergadering	en	dit	zal	de	instapdag	zijn.	De	kans	is	klein,	maar	als	jullie	een	
vriendje	hebben	die	last	minute	toch	nog	een	scoutscarrière	overwegen,	
iedereen	is	welkom!	Het	is	in	iemand	van	ons	zijn/haar	jinjaar	al	zo	geweest!	
Bereid	jullie	alvast	voor	op	een	throwbackdag	van	formaat!	Meer	info	op	een	
andere	plek	in	den	Bosvogel.	

	
	
Zondag	24	september	zijn	jullie	van	14u	tot	17u	welkom	op	de	rimboe	om	te	spelen	met	één	
welbepaald	voorwerp.	Nu	jullie	nieuwsgierigheid	is	opgewekt,	zal	zeker	iedereen	aanwezig	
zijn!	BE	THEREEEEEEE	or		
	
	
	
	
Van	29	september	tot	1	oktober	is	het	alweer	tijd	voor	het	planningsweekend!	Hou	
dit	weekend	zeker	vrij	want	hier	worden	de	praktische	zaken	voor	de	rest	van	het	jaar	
besproken	en	de	verschillende	werkgroepjes	gevormd.	Praktische	info	zullen	we	jullie	tegen	
dan	nog	meedelen,	no	worry.	
	
Op	zondag	8	oktober	zijn	jullie	van	harte	welkom	(lees:	KOMEN	IS	DE	BOODSCHAP,	ALLE	
HULP	IS	NODIG)	om	jullie	arme	leiding	te	komen	helpen	bij	den	opbouw	van	het	leukste	
evenement	van	het	jaar,	jullie	kunnen	het	al	wel	raden	zeker	(voor	de	domkoppen:	
rimboerock	en	bosbeats	natuurlijk).	We	verwachten	jullie	om	10u	en	morgen	naar	huis	gaan	
als	we	klaar	zijn	(rond	5uur).	Diegene	die	zaterdag	niks	te	doen	hebben	mogen	op	dezelfde	
uren	ook	steeds	komen	helpen!	Niet	verplicht	maar	wel	hard	geapprecieerd!		
	
Dit	weekend	is	er	uiteraard	GEEN	vergadering,	want	jullie	leiding	
is	heel	hard	aan	het	werken	op	rimboerock	en	bosbeats.	Al	
gaan	we	ervan	uit	dat	we	jullie	dat	weekend	niet	volledig	
moeten	misschien	en	zullen	we	jullie	weleens	zien	passeren	
tijdens	dit	legendarische	feestweekend!		
	
Op	zondag	22	oktober	hebben	we	voor	de	verandering	nog	eens	een	gewone	
rimboevergadering	gepland,	van	14u	tot	17u.	Alhoewel	dit	voor	de	meisjes	toch	niet	zo’n	

 
 
 
 
 
 
Jins  



gewone	vergadering	zal	worden,	want	iedereen	mag	de	vent	in	zich	naar	boven	halen!	Laat	u	
dus	maar	is	goe	gaan	met	die	plaksnorren,	dassen,	bretellen,…		
	
Van	27	tot	29	oktober	zullen	jullie	de	leiding	spijtig	genoeg	weer	moeten	missen,	want	dit	
keer	zijn	wij	op	weekend,	druk	bezig	met	het	scoutsjaar	te	plannen.	(wenen	is	toegestaan)	

	
	
Jullie	mogen	je	tranen	stilaan	drogen,	want	op	zondag	5	november	staan	we	om	14u	weer	
klaar	op	de	rimboe	voor	een	superleuke	vergadering!	Kom	zeker	met	de	fiets	en	neem	nog	
zekerder	een	opgeladen	GSM	mee!	
	
Zondag	12	november	staat	al	de	laatste	vergadering	van	deze	brief	op	de	planning!	Dit	
speciaal	moment	gaan	we	vieren	met	een	klein	hapje	(ETEN!!!).	Twijfel	dus	niet	en	maak	dat	
je	om	14u	op	de	rimboe	staat!	

	
	
	
	
Dit	was	onze	eerste	brief	al,	hopelijk	hebben	jullie	tot	nu	toe	al	een	
heeeel	klein	beetje	plezier	gehad!	
	
Kusjes,	knuffels	en	lekjes	
	
Bamsie,	Betsy,	Birkie	en	Billy	xxxx	

	
	



Belangrijke data 
 

Be langr i j ke data :   

17 september: Intsapdag (zie info vooraan.)  

13 en 14 oktober: BosBeats en RimboeRock 

28 en 29 oktober is het geen scouts: Leiding is op weekend.  

 



		

Informatieleiding 
 



Wistjedatjes  
Wist je  dat…  

De bosvoge l s  afsche id  gaan nemen van 
14 enthous ias te l e i d i ngen .Maar ook 8 
n ieuwe le i d ingen hebben b i j  gekregen?  

 
A l l e  kampen weer SUPER waren en dat  
ve len van de bosvoge l s  moo ie  totems 

hebben gekregen?  
 

Dat het  d i t  jaar  de v i j ventw in t igs te 
ver jaardag i s  van R imboeRock .   

 
Dat Fr ie  en Mops hun l i e f s te k le ine l eden 

het  hardst  gaan m issen van a l l emaa l ! ! !  
#Fr ie&Mopsa l s redactr i cesvandenbosvoge l  

 
	
	
	
	
	



Groepsleiding 
	
	
Toon	De	Preter		
0477/89.34.01	
	
Wouter	Van	der	Schraelen	
0471/56.02.66	
	
Merijn	Wuyts	
0473/60.99.64		
	

Algemene	mail:	groepsleiding@bosvogels.be		

	

 

Nuttige adressen 

Onze	eigen	website	,	
Hierop	vind	je	de	brieven,	foto’s	extra	info,...	http://www.bosvogels.be/		

De	site	van	het	verbond,	hier	vind	je	alles	op	terug	i.v.m.	scouting		

www.scoutsengidsenvlaanderen.be		

	
		


