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SPELDAG	ZATERDAG	3	MAART	

	
Gegroet	Bosvogels!	

Een	ongewenste	gast	verstoort	de	rust	in	de	jungle.	Gelukkig	
kunnen	de	Bosvogels	deze	rust	herstellen!	

Op	zaterdag	3	maart	gaan	we	met	heel	de	scouts	op	avontuur	om	
de	vrede	in	de	jungle	te	redden.	Strijden	jullie	mee? 	

	
We	spelen	de	hele	dag	op	de	Flierenberg	in	Bouwel	van	10u	tot	
17u.	De	Flierenberg	bevindt	zich	in	de	straat	‘Bergen	te	Bouwel’.	
	
	
	 	
	
	

	
	

Vergeet	geen	lunchpakketje	en	drankje	mee	te	
nemen! 
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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. 

 
Kapoenentruien 

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! 

 
Scouting 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. 
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 Dag liefste kappies!!!! Hier is de nieuwe brief, 
hopelijk hebben jullie er ook weer zoveel zin in als 
ons J 
 
Het weekend van 23/24/25 is de hele 
leidingsploeg zelf op weekend dus moeten we 
jullie een weekendje missen! L 
 
Zaterdag 3 maart gaan we samen met alle 

takken mee op speldag! Zeker komen zodat de kappies goed 
vertegenwoordigd zijn! Verdere info hierover in het boekje. 
 
 

Zaterdag 10 maart is het jongens VS 

meisjes vergadering. We spelen een 

aantal spannende spelletjes waar jullie 

het tegenelkaar gaan opnemen. Voor de 

teams goed te kunnen onderscheiden mogen 

de meisjes zich in het roze aankleden en de jongens in het blauw. 

Wees van 14u tot 16u30 op de rimboe voor de ultieme battle! 

 

Zondag 18 maart gaan we ons verkleden in wat we later willen 

worden. Degene met de beste outfit krijgt een leuke verrassing! 

Jullie zijn allemaal welkom van 14u tot 16u30 op onze 

vertrouwde rimboe. 

 
 
Kapoenen 
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Zondag 25 maart (van 10u tot 12u deze keer) 
komen er enkele jins een stage vergadering doen! 
Wij zullen er ook zijn maar de vergadering zal 
volledig door de jins in elkaar gestoken zijn. We 
kijken er alvast naar uit J 
 
 
 
Zaterdag 31 maart (nog eens van 10u tot 12u ) doen 
we een Paasvergadering aangezien het de dag erna 
pasen is. In ons geliefde bos van de rimboe zullen er 
heel wat chocolade eitjes verstopt zijn die wij gaan 
zoeken! ( en opeten ;) ) 

 
 
Zondag 8 april komt er een andere leidingsploeg jullie entertainen van 14u tot 
16u30. Deze keer zullen wij er dus jammer genoeg niet bijzijn maar onze 
vervanging gaat goed voor jullie zorgen! J 
 
Zondag 15 april (deze keer weer van 10u tot 12u) doen we een brunch! 
Wij zullen het brood voorzien en jullie mogen allemaal iets van beleg 
naar keuze meenemen zodat we zeker genoeg hebben. Wij zijn alvast 
klaar om goed te smullen! 

 
 
Zaterdag 21 april is het kapoenendag op 
Kempekuren! Alle kapoenen van heel de 
kempen komen samen om de allerleukste 
spelletjes te spelen! Dit zal doorgaan van 9 
tot 17. Meer info volgt nog via mail.”  

 
 
 
Het weekend van 27/28/29 is het opendeurdag op de scouts, er is 
geen vergadering dan maar jullie zijn allemaal welkom om met mama 
en papa iets te komen eten of drinken! Er zullen ook veel mini games 
zijn om jullie de ganse dag bezig te houden! Komen is de boodschap!! 
(meer info in het boekje) 
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XOXO veel liefs, 
Nala, Veva, Gigi, Rikki & Toto 
 
Hallooooooooooooooooooooooooooo 
liefste kaboutertjesssssss!!  
 

We hebben ondertussen al veel avonturen beleefd op de rimboe, maar 
nog lang niet genoeg!!! Daarom verwachten wij jullie op zondag 18 
februari van 14-16.30 uur zodat jullie nog eens kunnen laten zien wie 

die bosvogels juist zijn!!!! 
 
Het weekend van 23–25 februari is jullie ubercoole 
leiding op Beireweekend! Wat dus wilt zeggen dat 
het dit weekend jammer genoeg geen vergadering is 
voor jullie. 
 

Op zaterdag 3 maart is het eindelijk zover… SPELDAG →  
jippieeeeeee!! 
Voor verdere informatie over de speldag kunnen jullie de aparte brief 
in Den Bosvogel raadplegen. 
 
Zaterdag 10 maart  is het vergadering op verplaatsing. 
Als je wilt weten wat we op deze supertoffe namiddag 
gaan doen, moet je ZEKER komen!!! Afspraak om 14u 
aan de kerk in Vorselaar.  

 
Zondag 18 maart  gaan we nog eens lekker spelen op de rimboe 
van 14-16.30 uur. Vergeet jullie niet te verkleden als superheld  
Want vandaag is het SUPERHELDEN VERGADERING!!!! 
 
Op zondag 25 maart is het vergadering van 10:00-12:00 uur. 
Deze vergadering is weer een beetje bijzonder want er komt 

nog eens nieuwe leiding (de jins).. spannendddd. Laat eens zien aan 
de jins hoe tof jullie wel niet zijn!  Na 12u is het de officiële opening 
van het Natuurpunt Bos met eet/drankstandje door de jamboristen 
en er zullen ook begeleide wandelingen plaatsvinden. De ouders zijn 
dus zeer welkom om hier eens een kijkje te komen nemen!  

 
Kabouters 
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Zaterdag 31 maart gaan we lekker lollen op de rimboe. 
Kom ons van 14-16.30 uur tonen welke grappen jullie 
gaan uithalen op 1 april morgen!  
  
 
Zondag 8  April  is het leidingswissel. Dat wilt dus zeggen: keileuke 
spelletjes spelen met andere leiding van 14.00 tot 16.30 uur op de 
rimboe!  

 
 
Zondag 15 april is het eindelijk weer vergadering met jullie 
eigen supertoffe leiding van 14-16.30 uur op de rimboe. Kom 
allemaal verkleed als een oud bomma’tje!  
 
 
Het weekend van 20–22 april gaan we eindelijk 

nog eens op weekend hip hoi!!! En niet zomaar een 
weekend.. KEMPEKUREN!!!! 
Meer info over dit weekend volgt nog later. 
  

 
 
Op zondag 29 april  is het OPENDEURDAG op onze 
rimboe. Jullie vinden hier meer info over in Den Bosvogel.  
 
Zooooooo dat was het dan liefste kaboutertjes tot de 
volgende brief maar weer! 

Dikke kussen van jullie leiding 
xxxxxxxxxxxx 
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Yooooowlooow de welpen, 	
 
Hier is de laatste brief van het scoutsjaar! ☹  
Maar niet getreurd… Er komen nog hele toffe vergaderingen aan!  

 
• Zondag	18	februari	mag	je	van	14u	tot	16.30u	

naar	de	Rimboe	afzakken	want	daar	gaan	we	
vele	zotte	dingen	doen!	Trek	alvast	een	leuke	
carnaval-	outfit	aan!	
	

• Het	weekend	van	23,	24	en	25	februari	is	het	
GEEN	scouts	want	de	leiding	is	zelf	op	weekend.	
Onze	excuses!		
	

• Zaterdag	3	maart	is	het	speldag,	kom	zeker	af!	Voor	meer	informatie	à	zie	brief	
in	den	Bosvogel!	
	

• Zaterdag	10	maart	mag	je	je	nog	eens	goed	komen	uitleven	van	14u	tot	16.30u	
op	de	oude	vertrouwde	rimboe.	We	spreken	af	aan	den	boom.		
	

• Zondag	18	maart	hebben	we	speciaal	bezoek!	Als	je	
wil	weten	wie,	wat	of	hoe,	kom	dan	zeker	eens	piepen	van	
14u	tot	16.30u	op	de	rimboe.	

	
• Zondag	25	maart	komen	er	nieuwe	leiding	jullie	

vergezellen,	dus	wees	maar	braafjes!	De	nieuwe	leiding	is	
een	straf	team	en	zal	jullie	weleens	durven	uitdagen!	Kom	

alvast	als	een	echte	legerman	(helemaal	gecamoufleerd)	naar	de	scouts	om	het	op	
te	nemen	tegen	jullie	nieuwe	leiding,	van	10u	tot	12u!	
	
	

• Zaterdag	31	maart	is	het	paasbrunch!	Kom	af	van	
10u	tot	13u	naar	de	scouts	om	te	genieten	van	al	die	
lekkere	paaseieren!		

	
• Zondag	8	april	Zal	er	

weer	eens	een	nieuwe	leidingploeg	voor	jullie	staan!	Jullie	
supertoffe	leiding	gaat	zich	namelijk	amuseren	bij	een	
andere	tak!	Kom	af	van	14u	tot	16.30u	naar	jullie	
vertrouwde	stek.	
	

• Zondag	15	april	mogen	jullie	nog	eens	lekker	
normaal	(abnormaal)	komen	doen	op	de	scouts!	We	zien	jullie	van	14u	op	
16.30u,	op	de	rimboe	natuurlijk!	
	

 
Welpen 
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• Weekend	van	20,	21	en	22	april	is	het	Kempenkurenweekend!!!	Joepieeee!!!!	

Ons	laatste	weekend	van	het	jaar!	Dus	mis	dit	niet!!	Meer	info	volgt	in	mail!	
	

• Zondag	29	april	is	het	opendeurdag!	Jullie	mogen	met	de	mamie	en	de	papie	een	
kijkje	komen	nemen!	Meer	informatie	kan	je	hier	vinden,	in	den	Bosvogel!		
	

• maar	boven	van	14u	tot	16.30u,	want	dit	ga	je	zeker	
nodig	hebben!		
	

Muchos	saludos, 	
Ikki,	Raksha	(bamba),	Chill	&	Bagheera!		

JOOOOW LIEFSTE JONGGIDSEN! 
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Zaterdag
3 maart

• SPELDAG Voor	meer	infomatie	kan	je	in	de	aparte	brief	
kijken	in	den	bosvogel.

Zaterdag	10	
maart

• Vandaag	is	het	EI-vergadering.	'ei	wa	is	da?'	'ei	wa	doet	gij	
nu?'	'oh	my	god	ei!'	'majoh	ei!'	'eikes!'	zijn	dingen	die	jullie	
regelmatig	te	horen	zullen	krijgen!	van	14	tot	17u.	Neem	
allemaal	jullie	FIETSmee!!	We	spreken	af	aan	den	boom.	

Zaterdag	17	
maart

• Deze	vergadering	is	het	BAK-vergadering van	14	tot	17u.	
Breng	zeker	jullie	rijke	kook-ervaring	en	jullie	beste	
smaakpapillen	mee,	en	houd	jullie	vast	aan	de	takken	van	de	
bomen	op	dit	culinair	avontuur.

Zondag	25	
maart	

• Vandaag	is	het	JINSTAGE van	10	tot	12	uur.
• Geef	de	jins	maar	eens	goed	hun	vet,	dan	zijn	ze	goed	
voorbereid	om	zelf	in	de	leidingsploeg	te	komen!

Zaterdag	31	
maart

• Tijd	voor	een	'oldschool'	spelletjesvergadering.	Neem	
jullie	zakdoeken	en	piano's	maar	mee	want	vandaag	worden	er	
piano's	gelegd	en	zakdoeken	ge-ééntweedriet.	Van	14	tot	17u	
op	de	rimboe.

Zondag	8	
april

• Verandering	van	spijs	doet	eten!	Onder	dit	motto	
organiseren	we	vandaag	de	LEIDINGSWISSEL.	Blijf	niet	in	
spanning,	en	ontdek	welke	rare	kwieten	jullie	van	14	tot	17u	
gaan	entertainen	op	de	rimboe.
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Hierbij nog een mooie foto van Katinka en Charlotte. Zo kunnen jullie hen ook tijdens de 
week niet missen en kunnen jullie deze prachtige foto boven jullie bed hangen! 

 
	

 
 
 
   

 
 
 
 
 
Jonggidsen 

Ja sgoe! 
Om ter lelijkste 

kop trekken? 

Zondag	15	
april

• "Leeeeiiidiiiing,	wa	gaan	we	doen	vandaag?"
• "Sekni"
• Komt	maar	gewoon	zien.	van	14	tot	17u.

20-21-22	
april

• Dit	weekend	gaan	we	mee	op KEMPENKUREN.
Meer	informatie	volgt	later

Zondag	29	
april

• Dit	weekend	is	het	Geen	scoutsvergadering.	Om	de	leegte	
op	te	vullen	zijn	jullie	allemaal	welkom	op	de	opendeurdag!
Extra	informatie	vind	je	terug	op	de	affiche
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Jow	jow	jow	liefste	JV’s	
	
Hier	zijn	we	dan	weer	me	het	nieuw	boekske.		
Jammer	genoeg	moeten	we	dit	eerste	boekje	zeggen	dat	jullie	
leiding	op	weekend	gaat.	Het	weekend	van	23-25	februari	is	het	
dus	geen	scouts.	L	
	

De	week	erna	is	het	wel	weer	scouts.	Zaterdag	3	maart	is	het	speldag	jeej.	Meer	info	
hierover	staat	in	de	aparte	brief	in	Den	Bosvogel.	
	
9	maart	mogen	jullie	goeie	wandelschoenen	aandoen.	
Zorg	ook	dat	ge	de	kaart	kunt	lezen	want	we	gaan	op	
dropping.	We	spreken	af	om	19:30	op	de	scouts	en	willen	
daar	terug	zijn	om	22:00.	We	spreken	af	aan	den	boom.		
	
18	maart	worden	jullie	allemaal	van	2-5	verwacht	op	de	
scouts	met	de	fiets.	Neem	zeker	ook	een	schup	mee	en	iets	dat	waarde	heeft	voor	u	maar	
wa	ook	7	jaar	onder	de	grond	mag	liggen.	

	
Dan	zijn	we	al	aangekomen	op	25	maart.	Er	komen	dan	
enkele	vriendelijke	jins	jullie	van	10-12	entertainen.	
	
Ruiken jullie ook popcorn? Kom vrijdagavond 30 maart naar 
de rimboe van 20h tot 22h om te ontdekken waardoor dit 
komt!” 
	
Dan	zijn	we	al	aangekomen	op	zondag	8	april.	Het	is	dan	

leidingswissel.	Wat	jullie	dan	gaan	doen	blijft	nog	een	verassing	maar	zorg	dat	je	van	2-5	op	
de	rimboe	bent.	
	
15	april	is	het	de	geweldig	coole	maar	ook	beetje	enge	keldervergadering.	Zorg	maar	dat	
jullie	siked	zijn	om	van	2-5	door	te	brengen	in	onze	eigen	scoutskelder	
Het	weekend	van	20-22	april	kunnen	jullie	ons	vinden	in	de	Hoge	Rielen.	We	gaan	dan	
namelijk	op	het	amazing	coole	weekend	genaamd	Kempenkuren.	Meer	info	hierover	volgt	
nog	maar	hou	de	datum	dus	al	vrij.	
Het	weekend	daarna	is	het	jammer	genoeg	geen	vergadering	L	Jullie	leiding	is	dan	hard	aan	
het	werken	op	de	opendeurdag	van	de	scouts.	Jullie	zijn	dan	natuurlijk	allemaal	welkom	om	
iets	te	komen	drinken	of	mee	te	doen	aan	de	activiteiten.	
Dat	was	het	dan	weer	voor	dit	boekje	zorgt	dus	maar	allemaal	da	ge	genoeg	naar	de	rimboe	
komt	;)	
	
Peace-out	
Brakkes,	Big-p,	Brouwerke	
 

 
 
 
 
 

Jong 
verkenners 
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Dag schatjes van patatjes! 

Hier zijn we weer met een nieuwe brief, HOERA! 
We starten alvast met een kleine rechtzetting. Omdat we zaterdag 10 
februari onze papierslag hadden, is onze rendez-vous met de verkenners niet 
kunnen doorgaan… Maar niet getreurd! We hebben deze gewoonweg 
verplaatst naar zondag 18 februari van 2 tot 5 op de rimboe. Spaar dus 
nog wat chocolaatjes en rozenblaadjes want de verkenners zien deze 
valentijnsvergadering helemaal zitten !. 
Het weekend van 24 en 25 februari is het geen scouts en gaan jullie ons 
eventjes moeten missen. De leiding gaat dan zelf op weekend. Even tijd om 
ons zelf wat te belonen na al dat harde werk voor de scouts! 

3 maart gaan we er terug dubbel en dik voor want dan is het SPELDAG! Meer info 
hierover volgt in een aparte brief. Save the dateeee! 

 
Op zaterdag 10 maart gaan we lekker ravotten op verplaatsing. Kom van 2 tot 
5 naar de Flierenberg in Bouwel (bos van Bouwel). Dezelfde locatie als de 
speldag! 
 

Zaterdag 17 maart van 2 tot 5, gaan we een bangelijk spel spelen. Hiervoor is het 
belangrijk dat jullie allemaal verzamelen met de fiets op de rimboe! Be there or be 
nen onnozeleir!  
 
Zaterdag 24 maart gaan we jullie sjorskills nog eens van onder het stof halen. Kom mee 
bouwen van 2 tot 5 op de Rimboe!  
 
Tijd om eens lekker moppen te gaan tappen! Ter voorbereiding van 1 april verwachten 
wij jullie allemaal op zaterdag 31 maart op de rimboe. Kom allemaal van 2 tot 5, 
verkleed als een sierlijke aprilvis.  
 
Zondag 8 april is het leidingswissel en zal er een kersvers team voor jullie klaar staan. 
Wie? Dat gaan we natuurlijk nog niet verklappen! Kom zeker eens kijken van 2 tot 5 op 
de rimboe. 
 
Zondag 15 april, van 2 tot 5 op de rimboe, nemen wij de leiding weer over. Jullie 
zullen Laurent zijn snoeteke vast heel erg gemist hebben! !  
WHOOP WHOOP!  
Het weekend van 20,21 en 22 april is het KEMPENKUREN! Hou dit weekend alvast 
volledig vrij. Meer informatie hierover volgt via een aparte brief. 
Na dit spetterende weekend is het geen vergadering maaaaar jullie zijn wel allemaal 
welkom op de opendeurdag op zondag 29 april. Kom zeker even langs voor een 
hapje, drankje en een gezellige babbel. In ‘Den Bosvogel’ vinden jullie hier een affiche 
van terug. 
Ziezo, we kunnen er weer even tegenaan! 
Kusjes en lekjes, 
De gidsenleiding: Laurent, Elien & Karen 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Gidsen 
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Brief Verkenners februari – april 

Gegroet, hier zijn we weer met de nieuwe patatten! 

Deze brief verzekert weer weekends vol scoutsplezier 

(joepieee). 

Zoals reeds vermeld op de vorige brief, starten we met slecht nieuws voor 

jullie want het weekend van 23-24-25 februari is het geen scouts. De leiding 

is op beireweekend!  

Zaterdag 3 maart verwachten we jullie terug voor de speldag! Meer info volgt 

hier nog over in een aparte brief op de site! Houd dit dus in het oog 😉 

Zaterdag 10 maart van 14u – 17u doen we een oldschool vergadering op de 

vertrouwde rimboe. Maakt uw kiekenborst maar nat! We spreken af met de 

fiets aan den boom.  

Zaterdag 17 maart: 14u – 17u: Weer een vrolijk weerzien tussen de leiding en 

de verkenners (joepieeee). Het gaat door op de plaats die begint met een R 

en eindigt op imboe. Wat kan dat toch zijn? Wij verwachten alle briljante 

gasten die dit raadsel kunnen oplossen. 

Kom op 25 maart van 10 tot 12 naar de Rimboe en neem allemaal een oranje 

voorwerp mee! 

Zondag 1 april: 14u – 17u: We verwachten jullie knappe kopjes allemaal op 

de rimboe. Nee dit is geen 1 april mop, of toch wel? Ofni? Ofwel?  

 
 

 
Verkenners 
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Zondag 8 april: 14u – 17u: Deze vergadering zullen andere leiding 

ontdekken hoe leuk de verkenners wel niet zijn (of toch niet? Ofwel?), want 

het is leidingswissel! Spanneeeeeeuuuund. De afwezigen hebben ongelijk!  

Zondag 15 april: 14u – 17u: Deze vergadering krijgen we hoog bezoek, 

allemaal bekende gezichten. Wie zouden dat toch zijn?  

Het weekend van 20-21-22 april is het KEMPENKUREN! U komt toch ook!? 

Bereid u voor op een beestig weekend met alle scoutsen van de Kempen! 

Meer info volgt nog! 

Ten slotte: Weekend van 27-28-29 april: Is het helaas geen vergadering voor 

de verkenners omdat het dan de opendeurdag is! Iedereen is welkom! Meer 

info voor de opendeurdag komt ook nog op de site te staan!  
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Jins 

Da	begint	hier	al	goe….	Het	weekend	van	23	tot	25	februari	kunnen	jullie	
andere	hobbies	beoefenen,	want	jullie	leiding	is	zelf	op	weekend!		
	
Zaterdag	3	maart		is	het	speldag,	yes!	Oud	zijn	en	kunnen	winnen	van	
iedereen,	yes!	Ai,	ze	splitsen	ons	op	in	gemengde	leeftijdsgroepen,	dju!	
Aha!	Valsspelen	is	ook	spelen,	yes!	Meer	info	elders	in	Den	Bosvogel!	
	

Zaterdag	10	maart	is	het	hoogdag	in	het	Nederkempische	uigaansleven:	Jinfected!	Jullie	
worden	om	‘s	ochtends	om	10u	verwacht	aan	de	Volle	Vaart	en	kunnen	na	het	opruimen	
terug	naar	huis	rond	6u.	Zondag	mag	je	lekker	lang	uitslapen	van	het	harde	werken!	
	
Zondag	18	maart	gaan	we	iets	crazy	bouwen!	Kom	dus	allen	van	11	tot	18	naar	de	Rimboe	
en	maak	u	klaar	om	stevig	te	sjorren!	
	
Zondag	25	maart	heeft	iedereen	zijn	jinstage!	Dit	van	10:00	tot	12:00	omdat	in	de	namiddag	
het	feestelijke	opening	is	van	het	Molenbos	(lees:	RimboeBos)	door	Natuurpunt!	Onze	
Jamboristen	bieden	een	drankje	aan	en	je	kan	begeleide	wandelingen	volgen,	siked!	
	
Vrijdagavond	30	maart	spreken	we	af	om	21u	op	het	Astridplein	om	eerst	wat	actieve	
spelletjes	te	spelen	en	erna	naar	de	Drive-In	cinema	te	gaan,	na	de	film	mogen	jullie	naar	
huis!	
	
Zondag	8	april	komt	andere	leiding	jullie	entertainen!	‘s	avonds	is	het	jincafé	waar	jullie	allen	
verwacht	worden!	“Hoe	op	ne	zondag?!”		“Ja	op	ne	zondag!	‘t	Is	vakantie	he	seg!”	
	
De	avond	van	zaterdag	14	april	is	het	van	20:00	tot	22:00	vergadering!	Neem	allemaal	een	
zonnebril	mee!	Zeeer	belangrijk!	Tot	dan!	
	
Het	weekend	van	20	tot	22	april		is	het	tijd	om	jullie	beste	kant	te	laten	want	het	is	tijd	voor	
Kempekuren!	Een	3-jaarlijks	weekend	voor	alle	scoutsgroepen	van	heel	de	Kempen	en	altijd	
garantie	voor	een	top-weekend!	
	
Het	weekend	van	27	tot	29	april	is	het	geen	vergadering	omdat	jullie	moeten	(lees:	mogen)	
komen	naar	de	opendeurdag!	Neemt	u	ouders	en	vrienden	maar	mee!	
	
Vele	lieve	kusjes	en	knuffels,	
Team	Veusseleir	

	

	
	
	

 
 
 
 
 
 
 Jins  
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Belangrijke data  
 

Belangrijke data: .  

23-24-25 februari: Beirenweekend à Geen scouts voor de leden.  

3 maart: Speldag 

10 maart: Jinfected  

20-21-22 april: Kempenkeuren  

29 april: Opendeurdag 

KAMPDATA:  

Grote kampen:  

2-11 juli: Jongverkenners  

11-20 juli: Jonggidsen  

20-29 juli: gidsen 

29 juli –7 augustus: verkenners  

Kleine kampen:  

23 juli-29 kabouters 

29 juli – 4 augustus: welpen 

4 - 8 augusuts: kapoenenkamp 
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Informatieleiding 
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Photobooth  
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Wistjedatjes 
Wist je dat	de kapoenen een heel leuk kerstfeestje gehad hebben en zelfs een 

eigen liedje gemaakt hebben? 

Wist je dat Lexi van de kapoenen heel veel popcorn kan eten? 

Wist je dat de Julles al wa beter kan pompen. 

Wist je dat de gidsen de beste cupcakes kunnen maken?  

Wist je dat Frie en Cora het heel leuk vonden om nog eens leiding te zijn?  

Wist je dat Cédric van de kapoenen HEEL graag in de plassen speelt!!  

Wist je dat de gidsen beter zijn in baseball dan de jongverkenners. 

Wist je dat de jonggidsenleiding hun leden heel goed kennen: Als het regent 

MOETEN we binnenspelen!  

Wist je dat Emma van de gidsen een knolselder heeft gekregen bij het 

kerstfeestje?  

Wist je dat de jins een HEEL goede kerstboomverbranding hebben gehad. 

Dankjewel voor jullie steun!!!  
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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		

	
		


