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Voorwoord  
Van een lange jas en handschoenen naar een marcelleke en slippers, het lijkt wel 

alsof de lente overgeslagen werd dit jaar! De terasstoelen konden niet snel genoeg 
buiten gezet worden en het roomijs loopt als warme broodjes over de toonbank. 

Wat een geluk dat we bij de Scouts altijd in korte broek rondlopen, op alles 
voorbereid! Het doet ons dan ook veel deugd om iedereen terug met volle teugen 

van het zonnetje te zien genieten in onze geliefde Rimboebossen. Van 
Gargameljagende kapoenen over puttenschuppende jongverkenners tot 

baseballende jins, we zijn blij dat iedereen met volle teugen van het buitenspel kan 
genieten, iets dat toch niet zo evident lijkt in 2018. Ook waren we zeer blij om 
toch zoveel Bosvogelsympathisanten te zien verschijnen op de opendeurdag, 
desondanks het weer niet veel goeds voorspelde. Maar het beek dat ze groot 
gelijk hadden! Het is heel de dag droog gebleven, tot de leiding moest afbreken 

uiteraard… Naast de opendeurdag zijn we natuurlijk met z’n allen gaan laten zien 
wat we waard zijn op Kempekuren, het 3-jaarlijkse weekend voor alle Scouts en 

Gidsen van heel Gouw Kempen! Het doet steeds weer zo’n plezier om te zien wat 
een grote, -en vooral- hechte groep we wel niet zijn! Tussen die 1700 ander 

scouts zijn het steeds de Bosvogels die er uit springen omdat ze zo enthausiast 
meespelen en meestal ook winnen (iets waarvoor we al jarenlang bekend staan!). 

 

Geniet allemaal van het mooie weer en natuurlijk de zomerkampen! 
 

Een stevige linker, 
De Groepsleiding 
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Hallooooo liefste kaboutertjes, 
 
helaas moeten wij NU al onze allerlaatste brief schrijven voor 

jullie :(( 
maaaaaaaaaar niet getreurd want in juli gaan we natuurlijk nog op het coolste & tofste kamp 
ooit!!!!!! 
 
Onze eerste vergadering plannen we op zondag 6 mei van 
2 tot half 5. We hebben voor jullie een heus bosspel in 
petto... dus kom zeker eens piepen!! 
 
Wie op zondag 13 mei goede punten kan scoren zal 
een vette beloning krijgen!!!  
Een tip → ……… slijm??? , NIET TE MISSEN van 
half 2 tot half 5!  
 
Op zondag 20 mei spelen we eindelijk 1 tegen allen joehoeeee!! We verwachten een hele 
hoop enthousiaste kabouters op de rimboe van 2 tot half 5! 
 
Zondag 27 mei is de leiding al hard aan het leren voor de examens. Maar we willen ons 
natuurlijk nog wel goed kunnen amuseren met onze kabouters en daarom mogen jullie om 14 

uur naar tot scouts komen en kunnen de mama’s en papa’s jullie tegen 16.30 uur 
terug komen halen. Vandaag spelen we waterspelletjes YESSSSSS! 
 
Een belangrijk kenmerk van een scout is dat deze kan sjorren. Kom dus zeker op 
zondag 3 juni naar de techniekenvergadering van 9 tot 11u om dit te leren. We gaan 
alle kneepjes/knoopjes met hand en tand uitleggen aan jullie!  

Op vrijdag 8 juni zijn jullie welkom op onze Rimboe voor een glitter 
en glamour modellenvergadering! Begin al maar op voorhand al jullie 
poses te oefenen dames! Dit is jammer genoeg wel de laatste 

vergadering waar zowel Hollie, Wapsie als Wiwo alledrie aanwezig 
zijn :( Knuffels zijn dus ook steeds welkom van 19 tot 21u! Tot dan!  

Zondag 17 juni staat er jullie een verrassing te wachten! Wapsie 
neemt haar andere supertoffe vriendjes mee om met jullie te komen spelen! Het 
thema is Hawaï dus haal die bloemenslingers maar uit de kast! Uiteraard is het 
weer van 2 tot half 5.  

 
Kabouters 
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dikke knuffel van jullie 3 lievelingen  
Wapsie, Wiwo en Hollie xxxxx 
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Hey hoi hey! 
 

Hier is de laatste brief van het scoutsjaar! �  
Maar niet getreurd… Er komen nog hele toffe vergaderingen aan!  
	

• Zondag	6	mei	is	er	iets	mysterieus	
gebeurd	op	de	rimboe…	Kom	maar	
eens	kijken	wat	voor	vreemde	zaken	
er	zich	voordoen	tussen	14u	en	
16.30u…	
	
	

• Zondag	13	mei	verwachten	we	jullie	
van	14u	tot	16.30u	op	de	rimboe.	Be	
there!	
	

• Zaterdag	19	mei	kan	je	de	leiding	vinden	op	de	rimboe	van	14u	tot	16.30u..	Of	
toch	niet?	� Kom	zeker	af! 	
	

• Zondag	27	mei	gaan	we	ons	amuseren	op	verplaatsing,	MAAAR	dit	is	natuurlijk	
nog	een	verrassing!	Als	je	wil	weten	waar	we	ons	gaan	amuseren,	kom	dan	van	
14u	tot	16.30u	naar	de	rimboe!		

	
	

• Vrijdag	1	juni:	vandaag	nemen	we	voor	een	
tijdje	afscheid	van	Raksha!	àà	à	à	à	à	à		
Als	je	dit	niet	wil	missen,	kom	dan	zeker	af	van	
19u	tot	21u!		

	
	
	
	
	
	
	
	
	

• Vrijdag	8	juni	gaan	we	het	nog	eens	gezellig	houden!	We	zien	jullie	van	19u	tot	
21u	verschijnen	op	de	rimboe!		
	

• Zaterdag	16	juni	gaan	we	nog	eens	lekker	de	rimboe	onveilig	maken	van	19u	tot	
21u!			

 
Welpen 



 7 

• Zondag	24	juni	is	het	de	laatste	
vergadering	en	dit	gaan	we	niet	zomaar	
voorbij	laten	gaan!	Haal	jullie	
constructievaardigheden	maar	boven	van	
14u	tot	16.30u,	want	dit	ga	je	zeker	nodig	
hebben!		

 
 
 

Zonnige groetjes, 	
Ikki, Raksha, Chill & Bagheera!  
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Gegroet JONGGIDSEN! 

 
PS: indien het eens goed weer is, sturen we op voorhand een mailtje om jullie zwemgerief 
mee te nemen.  

• Jullie	zijn	allemaal	welkom	om	gezellig	iets	te	
komen	drinken	op	de	Rimboe.	want	het	is	
Opendeurdagzondag	29	april

•Om	nog	wat	na	te	genieten	van	kempekuren	
gaan	we	van	14	tot	17u	op	de	Rimboe	nog	is	
meeten	met	onze	vrienden	die	we	daar	leerden	
kennen!	

zondag	6	mei

•Stop	maar	al	met	jullie	haar	te	kleuren!	want	om	uit	te	
rusten	van	het	jeugdige	enthousiasme	van	vorige	week,	
doen	we	van	14	tot	17u	
Bompa-en-bomma-vergadering!

zondag	13	mei

•Breng	vandaag	jullie	schup	maar	mee	(als	je	er	een	hebt)	
want	we	maken	een	teletijdsmachine!	van	14	tot	17u.zondag	20	mei

•Vandaag	Vangt	onze	Verduvelde	VerassingsVergadering	
aan.	Verwacht		jullie	aan	een	Vergadering	Vol	Verfroemelen,	
Verenneweren	en	Verfienen.	Van	19u30	tot	21u30	op	de	
Rimboe

vrijdag	25	mei

•van	20	tot	22u	op	de	Rimboe
maken	we	het	lekker	cosy	en	plezant!	vrijdag	1	juni

• Smeer	jullie	allemaal	maar	in	met	een	laag	vernis	zodat	
jullie	goed	waterbestendig	zijn!	want	er	vanuit	gaande	dat	
het	stralend	weer	is,	is	het	waterpretvergadering!	van	14	
tot	17u	op	de	Rimboe

zaterdag	9	juni

• Om	ons	goed	voor	te	bereiden	op	het	kamp,	en	zeker	paraat	
te	wezen,	is	onze	laatste	middagvergadering	
techniekvergadering	van	14	tot	17u	op	de	Rimboezaterdag	16	juni

•Laatste	vergadering.	mee	te	brengen:	leuke	ideeën	voor	het	
kamp,	en	goenoeg	tranen	om	uit	te	wenen!	
van	20	tot	22u	op	de	Rimboezaterdag	23	juni
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29 mei is het opendeurdag op de rimboe. Het is dan geen 
vergadering maar jullie zijn allemaal welkom voor een hapje en 
een drankje of om deel te nemen aan 1 van de vele activiteiten 
 
6 mei mogen jullie van 2-5 op onze 
rimboe staan. Wat we gaan doen blijft 
nog even geheim maar zet uw beste 
beentje maar voor 
 
Het weekend daarna op 13 mei 

worden jullie wederom van 2-5 op onze rimboe verwacht. Zorg 
maar dat jullie eerst effe langs de bomma en bompa gaan want het 
is ouw meekes vergadering.  
Moet k dan ook menne wandelstok menemen? Ja jo!!! 
 
20 mei van 2-5 op de rimboe. Back. To. Basics. Vergadering. Wees. Er. Voor. Goede. Ouwe. 
Scoutsspelen. 

 
Dan worden jullie van 10-12 op onze scouts verwacht op 
27 mei. Breng de innerlijke Italiaan in jouw naar boven 
voor een lekker stukske pizza te bakken ;) 
 
De ene week vroeg de andere week laat. Jullie leiding heeft 
examens dus op 3 juni gaan we van 20-22 een goei filmpje 
checken. (Siked voor nog is Johnny English) 

 
Doordat jullie leiding nog examens (ja wij studeren) heeft gaan we voor 10 juni 
vervangleiding zoeken die jullie van 2-5 kan komen entertainen. Indien dit niet het geval is of 
de uren veranderen zal er nog een mailtje gestuurd worden.  
 
De leiding heeft op 17 juni al gedaan met de examens, maar jullie waarschijnlijk nog ni, dus 
van 2-5 op de rimboe. Instapvergadering dus, jullie zijn welkom voor een korte studeerpauze 
op de scouts en mogen komen en vertrekken wanneer jullie willen. Jullie krijgen de keuze 
tussen een luilekkervergadering of vrouwenspelen!!! 
 
24 juni 10-5u. Vlottentocht. Moeilijker moeten we 
het ni maken want meer info volgt nog via mail.  
 
Dees zal jammer genoeg de laatste vergadering zijn 
van dit jaar (ooooooh) maar niet getreurd want er 
staat ons nog een bangelijk kamp te wachten. 
 
Kusjes en lekjes xoxoxoxoxo 
 
Brakkes, Big-p, Brouwerke 
 

 
 
 
 
 

Jong 
verkenners 
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Dag gidsen! Hier zijn we met de allerlaatste 
brief van dit scoutsjaar. Zet deze datums alvast in 
jullie agenda want het worden nog enkele coole 
vergaderingen!! 
 
Zondag 6 mei verandert de Rimboe in een echte 
battlefield. Kom allemaal uitgedost in legerkledij. De strijd 
zal van start gaan om 2u en eindigt om 5u. 
 
Zondag 13 mei hebben we gekozen voor een heel ander 

soort vergadering na de battle van de week daarvoor. We doen namelijk een 
echte chirovergadering. Vergeet zeker geen 50 cent voor een vieruurtje! We 
verwachten jullie van 2 tot 5 op de rimboe.  
 
Zaterdag 19 mei (van 2 tot 5) hopen we stiekem dat het al goed weer 
gaat zijn. Kom allemaal met de fiets naar de rimboe en neem zwemkledij 
+ waterbestendige schoenen mee!  
 
Zaterdag 26 mei spreken we op de rimboe af van 2 tot 5. Voor deze ene 
keer is het toegestaan om jullie GSM mee te nemen naar de vergadering (niet verplicht). 
Als je hem meeneemt, zie dan dat hij goed is opgeladen! 
 
Wauw, dan is het al juni! De laatste maand van dit scoutsjaar gaat van start. We beginnen 
op zaterdag 2 juni van 2 tot 5 op de rimboe. Zorg dat je zeker en vast slechte kleren 
aan hebt! 
 
Vrijdag 8 juni wordt het tijd dat we beginnen werken aan onze summer body. Daarom 
doen we een fitness-avondvergadering van 19:30 tot 22:00. Kom sportief gekleed naar 
de rimboe! 
 
Omdat juni examenmaand is, doen we op zaterdag 16 juni een rustig ontbijtje. We 
verwachten jullie van 9u tot 11u op de rimboe. Daarna heeft iedereen het nodige 
krachtvoer gehad om er stevig tegenaan te blokken! We vragen aan de eerste jaars om 
een voorgerecht mee te nemen, de tweede jaars voor een hoofdgerecht en de derde jaars 
zorgen voor een dessert. Be creative! 
 
Zaterdag 23 juni doen we een instapvergadering van 2 tot 5 op de rimboe. Kom gerust 
als pauze tijdens het studeren even uitwaaien op de rimboe want het is de allerlaatste 
vergadering L  
 
Ziezo dat was het voor dit scoutsjaar. � Niet getreurd! Er komt een mega 
bangelijk kamp aan. Dit zal doorgaan van 20 t.e.m. 29 juli. Meer informatie 
volgt in een apart kampboekje, ssssspannenddd!! 
Kusjes en lekjes, 
De gidsenleiding: Laurent, Elien & Karen 
 
 
 

 
Gidsen 

!
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 Kak me verkenners, 
Zaterdag 5 mei van 9-16 uur is het 
papslag. Kom allemaal naar de 
Vaartkom, dit is net achter de 
brandweer op de Parking ;)  
Zondag 13 mei gaan we naar de zee, 
iedereen neemt mee: 
• 10 euro’s voor den trein + zakgeld voor een ijsje 
• Schup 
• Mega awosome item voor op 

het strand 
• Ne gsm voor de mama te laten weten da ge later thuis 

ga zijn omdat we de trein gemist hebben. 
We spreken af aan station in herentals om 9 uur. 
Iedereen is terug thuis om… 

Zondag 20 mei is het Pinkvergadering, van 2 tot 5 is het weer te doen op de Rimboe 
’t Kan weer ni op want op zaterdag 25 mei gaan we oep Vlottentocht. Zwembroek en iets om 
te eten moet ge mee pakken. Voor vertrek en einduur volgt nog meer info. 
Vrijhouden dus die dag. 
Zondag 3 juni; van 2 tot 5 gaan we VISSEN. Iedereen neemt een 
visvergunning mee vlaams en waals gewest. Dit is af te halen bij de post en 
helemaal gratis voor de jeugd. Als ge iets van visspullen hebt 

moogt ge die mee pakken.  
 
 
 
Zaterdag 9 juni, We doen is iets anders. We gaan met zen allen 

Gamen. Verplicht: nitendo/mariobross/sonic/gameboy/pokémon/fifa- outfit ;) Place to be: 
Rimboe van 20u – 22:30!  
Zaterdag 16 juni van 2-5 is het instapvergadering. Dit wilt zeggen dat onze harde studenten 
onder elle mogen komen en gaan wanneer ze willen.  
Zondag 24 juni is het al weer onze laatste vergadering. Dit is toch een moment 
om de goeie oude herinneringen boven te halen. 2-5 op de rimboe om nog is 
goe zot te doen. 
Veel kusjes en vergeet het aller belangrijkste niet in uw agenda te zetten en dat 
is het Kamp: 
We zijn weg van zondag 29 juli tot woensdag 8 augustus op weg, Be-Prepped. 
Senne, Pallie en Bert 

 
 

 
 

 
Verkenners 

!



van 10u tot 12u



16 juli - 2 augustus: Jins



0479/74.67.43
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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  

 
  


