
 

 

 
  
  

Jooow gang$ter$, het nieuwe jaar staat voor de deur 
dus is het weer tijd voor een nieuwe gibersco! Ben je  

benieuwd welke spectaculaire avonturen we deze maand 
gaan beleven?! Lees dan maar snel verder!!!  

  
  
 

Zondag 5 januari van 9 tot 12: Koning en koninginnen vergadering  

Jonkvrouwen en jonkheren  

Blink jullie schoenen, poets jullie tanden, kam jullie haren en maak je klaar voor een 
koninklijke voormiddag.  

Drie koningen drie koningen geef mij ne nieuwen hoed.  Mijnen ouwe is versleten ons 
moeder mag het niet weten, ons vader heeft het geld op de roooooster geteld.  

Een stuk dat als muziek in de oren klinkt en traditie gewijs elk jaar wordt gezongen aan de 
deuren van vele mensen. Normaal gezien doen ze de deur niet open of “hebben ze geen 
tijd.” Maar wie kan er nu nee zeggen tegen een paar schattige kapoentjes die voor wat 
snoep of een muntstuk voor hen staan te zingen?  

Daarom is de boodschap: warm je stem goed op, verkleed je als de best mogelijke koning of 
koningin en vergeet natuurlijk niet je ongelofelijk stralende lach mee te nemen.  Want wie 
wilt iemand met zo’n schattige lach nu geen snoepjes geven?  

We wachten op jullie komst,   

De kapoenenleiding.  

  



 

 

Zondag 12 januari van 9 tot 12: Film vergadering (€2 meenemen)  

Waarom is snoep in de bioscoop zo duur? Waarom kost een ticket zoveel? En die reclame, 
moet die zo lang duren? (In een echte bioscoop moet de prijs van een  bioscoopticketje verdeeld 
worden tussen verschillende partijen. Een groot deel van de centen van jouw ticket vloeit terug naar 
de film. Enerzijds naar de producent, de 
maker van de film en anderzijds naar de 
distributeur, diegene die de films verdeeld 
over de verschillende zalen. En ander deel 
van de koek is voor de cinemazalen zelf. Zij 
betalen hun personeel, energiekosten, 
onderhoud en andere kosten met de 
opbrengst. Ook Sabam wil een deel van de 
centen voor auteursrechten en zelfs de 
stad krijgt een klein beetje geld voor jouw 
ticket. )  

Maar vandaag is dit niet het geval, de Jins organiseren namelijk een filmvergadering met 
versnaperingen en veel meer, het wordt een audio-visueel spectakel. Neem hiervoor wel 
2 eurotjes mee, met dit geld worden de jins gesteund om in de zomervakantie op 
buitelands kamp te gaan.   

Vrijdag 17 januari van 18 tot 20: Quizvergadering  

Yow slimmerds!   

Het nieuwe jaar is al even bezig en op school loopt ook alles weer zijn normale gangetje en 
daarom doen we het deze week weer eens anders. We 
hebben namelijk geen vergadering op zondag (zoals 
gewoonlijk) maar deze keer is het vrijdag avond te 
doen! Waarom doen we zoiets? Jullie leidingskens 
zitten volop in de examenperiode. Elke dag studeren, 
studeren, studeren. Daarom is het deze keer eens niet 
op zondag, zo kunnen wij zondag de hele dag extra 
hard studeren. Maar vandaag gaan we quizen.We gaan 
bepalen wie de slimste mens ter wereld is! Of in ons 
geval... Wie de slimste kapoen ter wereld is! Weten 
jullie bijvoorbeeld hoe lang de chinese muur is? Of wat 
weet je over de belangrijkste nieuwsfeiten, de 
huwelijken/scheidingen/geboortes in BV-land? Als je 
het niet weet kom je het vandaag wel te weten! Tot 
vrijdag!!! -de quizmasters  

(ps. denk al eens na over een teamnaam ;)   



 

 

Zaterdag 25 januari van 13 tot 16: Hollywood vergadering  

Lieve kapoentjes  
   
Duik in de verkleedkoffer, zoek tussen je speeltjes, doorzoek je mama’s kleren, verzamel 
knuffels, … wij rollen de rode loper voor jullie uit. Vandaag maken wij van jullie de nieuwe 
Beyoncé, de nieuwe like me, …   
   
Hollywood is een stadsdeel van Los Angeles in de Verenigde Staten. Het werd in 1857 
gesticht als een onafhankelijke stad ten noordwesten van het centrum van Los Angeles. Het 
is voornamelijk bekend als filmstad en historisch centrum van de Amerikaanse filmindustrie 
door de aanwezigheid van al zijn studio’s, aanverwante bedrijven en filmsterren. Hollywood 
wordt vaak gebruikt als synoniem voor de Amerikaanse filmindustrie.   
  
Vandaag is het de bedoeling dat jullie je 
verkleden zo ver als je fantasie reikt. Én 
allemaal 1 item meebrengen dat jullie 
speciaal vinden. Je kan het zo gek niet 
bedenken, alles mag je meebrengen.  ! 
Breng geen dure of emotionele 
spulletjes mee. Zo weet je zeker dat er 
niet kapot of verloren gaat.   
   
Tot dan toekomstige filmsterren!  Toto x 
Kappa x Gigi x Takki   

 

Zondag 2 februari van 9 tot 12: Micro-macro 
vergadering  

Deze zondag is het micro-macrovergadering. Sommige tweedejaars 
kennen dit misschien al wel maar een kleine opfrissing kan nooit 
kwaad. Bij deze vergadering worden kleine dingen/spelletjes 
omgevormd tot grote spellen en misschien ook wel andersom. Alle 
kleine dingen kunnen immers tot grote gevolgen leiden. Denk 
bijvoorbeeld aan een pizza rond elke vinger… of een mier die jullie zou 
kunnen vertrappelen. K3 zei ooit ‘een reus wordt een kabouters, een 
muisje wordt een olifant, alles kan in …’  
   
Meer over de vergadering kunnen we helaas nog niet prijsgeven, de 
boodschap van dit tekstje is dus om vooral aanwezig te zijn en het zelf 
te kunnen ontdekken wat deze zondag allemaal te bieden heeft.   
   
Kijk zeker en vast het weerbericht nog eens na en voorzie jullie kapoentje van voldoende 
warme kleren aangezien de vergadering buiten zal plaatsvinden.  
Hopelijk zien we jullie allemaal verschijnen.         
  
De kapoenenleiding  



 

 

 
Zondag 9 februari van 9 tot 12: Brunchvergadering €2  
  

Een brunch is een combinatie van een laat ontbijt en een vroege middagmaaltijd. Het woord 
stamt uit het Engels en is samengesteld (een porte-manteau) uit breakfast (ontbijt) en lunch.  

Met andere woorden we gaan vandaag brunchen. Dit wilt 
zeggen dat je je thuis niet moet volproppen zodat je nog 
iets op krijgt tijdens de vergadering. De leiding voorziet 
lekkernijen maar er gaat natuurlijk geen drie uur aan een 
stuk gegeten worden, anders zouden we bij wijze van 
spreken beter terug naar huis rollen. Dus als je zin hebt in 
een ontbijt/lunch oftewel brunch en misschien wel een 
aantal leuke spelletjes moet je zeker afkomen!  

10-uurtjes mogen natuurlijk altijd nog worden meegebracht 
indien gewenst. Voor deze vergadering wordt 2€ gevraagd. 
Gelieve tijdig te verwittigen indien afwezig zodat wij er 
rekening mee kunnen houden bij het winkelen.  

Hopelijk tot zondag!!!  

De kapoenenleiding 

 Zondag 16 februari van 9 tot 12: Valentijn  

Een hoogtijdag als Valentijn, de dag dat 
Faunus Juno’s hand voor eeuwig in de 
zijne nam, heb ik niet nodig liefste, want  
   
vandaag is, net als elke dag, een dag 
waarop mijn liefde bloeit, waarop de liefde 
die ik voel als een cascade jou bevloeit  
   
Niet elke dag geef ik een roos, symbool 
van liefde, fijn en teer Want liefste, als ik 
dat zou doen,  
dan zijn er ooit geen rozen meer  
  
Ohh wat een mooi gedichtje om jullie allemaal warm te maken voor de meest liefdevolle 
vergadering van het jaar! Rozen, chocolade, melige muziek,... wat zou het leven toch saai zijn 
zonder een vleugje romantiek. Wij hebben al gehoord dat er al een paar koppeltjes zijn bij de 
kapoenen, en deze vergadering zullen er hopelijk nog veel meer romances ontstaan! Wij 
hebben cupido alvast opgebeld, hij was super enthousiast en neemt zeker zijn pijl en boog 
mee. De leiding zal ter voorbereiding veel romantische films kijken, toevallig Takki zijn 
lievelingsgenre! Hoe meer kapoenen er komen, hoe groter de kans dat je de liefde van je 
leven zal ontmoeten deze vergadering! allemaal komen dus!!   
  
Veel kusjes en knuffels van jullie liefste leiding xoxoxoxo  



 

 

Zondag 23 februari van 00 tot 99: Geen vergadering   

Hellooooooooo!   
   
Vandaag wat minder goed nieuws… jullie leiding zal er dit weekend niet zijn jammer genoeg.  
Jullie zullen zich waarschijnlijk nu wel vervelen op zondag voormiddag.   
Ik zal jullie wat tips geven zodat jullie toch weten wat doen. Dus   
- Je kan een mooie tekening maken voor Toto, die is bijna jarig ;)   
- Je kan in de tuin gaan spelen en wie weet een sneeuwman maken  -       

Ja kan jezelf neerploffen in de zetel met een chocomelk en een 
dekentje   

- Je kan een film kijken   
- Je kan mama en papa plagen   
- …   
We horen jullie al vragen ‘maar waarom zijn jullie er niet liefste leiding?’ Wel 
ik zal het jullie eens snel vertellen. Dit weekend gaan wij op weekend om het hele kamp in 
de zomer samen te stellen. Welke spelletjes gaan we allemaal spelen? En misschien wel 

de belangrijkste vraag, wat is het thema?   
Voor ons is het na dit weekend geen verrassing meer, voor jullie nog wel even. Nog even 

geduld en in spanning afwachten. Wist je trouwens dat het vandaag nog exact 182 
dagen is tot aan ons kamp! Wij beginnen alvast af te tellen!   

Maar euh lieve schatten we gaan nog verder plannen! Tot volgende week he!   
  
  
Zondag 1 maart van 9 tot 12: Ruimtevergadering   
  
Wow kapoenen, wij hebben belangrijk nieuws!   
  
Vandaag treden jullie in de voetsporen van Neil Armstrong; 
de eerste mens op de maan. “That's one small step for man, 
one giant leap for mankind”, waren zijn bekende woorden, 
zoals jullie hopelijk wel weten! De leiding heeft voor deze 
vergadering een deal gesloten met NASA: wij hebben hen 
de toestemming gegeven om jullie als testpersonen te 
gebruiken voor een experimentele en  
gevaarlijke missie naar de ruimte! Nu denken jullie waarschijnlijk oh nee wat doet de leiding 
ons nu weer aan?? Maar wij zijn zeker dat jullie allemaal dapper genoeg zijn om deze missie 
tot een goed einde te brengen! Wie weet heeft de NASA wel een grote beloning voorzien, 
zoals een echt astronautendiploma? Dat komen jullie natuurlijk alleen te weten als jullie naar 
de vergadering komen en deze levensgevaarlijke opdracht aannemen.   
  
Kom zeker verkleed als een echte astronaut, alien, jedi,...: alles wat met de ruimte te maken 
heeft! Wij raden ook aan om je kennis over planeten, ruimteschepen, vreemde alien-talen, 
fysica,... alvast op te frissen, zo ben je zeker voorbereid op wat er jullie te wachten staat!   
  
May the force be with you! Wij zullen ondertussen de details nog wat verder uitwerken met 
onze vrienden van de NASA. Tot dan! kusjes xxx de leiding  



 

 

 
  

Ouderhoekje  

- Als jullie kapoen er niet bij kan zijn, gelieve dit te laten weten   
- Een uniform bestaat uit das en bottinen   
- Doe altijd een jas aan want we spelen meestal buiten!   
- Kapoenen brengen een 10 uurtje (versnapering) en eventueel drankje mee  
- Het kamp is van 23 tot en met 28 juli in Bree! Neem ook zeker een kijkje op onze 

site waar je meer info over onze evenementen vindt!  
  

  

              Gigi       Toto    Kappa      Takki             

  



 

 

 
 
 
 

Hey hey Kaboutertjes!! 
We zijn er weer met een nieuwe gibersco voor de maandjes januari en februari. Deze 
gibersco is weer een superleuke met een zeer belangrijk weekend, namelijk de pitaslag. We 
zullen zorgen voor nog eens twee maanden met echt super mega veel plezier, en jullie 
moeten er dan alleen maar voor zorgen dat wij elke ochtend jullie mooie snoetjes mogen 
zien. Lees goed de tekstjes bij de vergadering want er is een betaalvergadering en bij de 
pitaslag zal er ook nog belangrijke informatie staan. 
 Tot op de vergaderingen, schatties!  
 
 
Zondag 5 januari van 9u - 12u: Driekoningen  
Driekoningen, driekoningen  
Geef mij een nieuwe hoed  
Mijn oude is versleten  
Mijn moeder mag het niet weten  
Mijn vader heeft het geld op de rooster geteld.  
Dag mijn allerliefste schatten!!! Hebben jullie vorige 
zondag goed uitgerust? Want het zal nodig zijn, vandaag 
hebben we jullie stemmen en schattige snoetjes wel heel 
hard nodig. We gaan namelijk voor driekoningen aan de 
huizen gaan zingen!!!! We gaan de mensen die 
opendoen blij maken met jullie mooi gezang (hopelijk) 
toch. Dus leer de tekst dat hierboven staat maar goed 
vanbuiten. Luister misschien het al eens op voorhand. 
En last but not least KOM VERKLEED als een van de 
drie koningen zodat we je bijna niet meer herkennen. 
Smeer je stembanden maar in en tot zondag!!!!! Kusjes 
Xxx! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Zondag 12 januari van 9u - 12u: Filmvergadering 
 
Helowkes kabouters. Wat zouden we vandaag doen? Wat denken jullie? We gaan een film 
zien!!! Jeeeeeeeeejj!!! We gaan ons 
samen knus in de zetel zetten en een 
filmpje opzetten die de Jins voor ons 
hebben uitgekozen. Misschien een 
popcorn der bij of een zakje chips. Maar 
het is dan nog wel vroeg hé dus 
misschien is dat niet zo een goed idee. 
Anders komen jullie allemaal thuis met 
veel te veel buikpijn en dat willen we 
natuurlijk ook niet. Het kan natuurlijk ook 
zijn dat onze Jins iets anders hebben 
voorzien maar dat weten we natuurlijk 
niet. Dus als je daarachter wilt komen moeten jullie zeker deze zondag komen en met ons 
mee van de film genieten en knuffelen. 
Tot dan!!! Kusjes XXXXXX  
Voor deze vergadering moeten jullie 2 euro meenemen. Laat zeker iets weten als je er niet 
bij kan zijn! 
Zaterdag 18 januari van 18u - 20u: Quiz 

 
Is de aarde rond? 
Zijn bananen krom?  
Zijn tanden botten? 
Wat voor een dier is Elmo? 
Hoe word je een zwerver? 
Word je van thee drinken dik?  
“Wat een domme, rare vragen zijn dat wel niet! Ik hoop dat ze op 
de grote kabouter quiz wel wat deftigere vragen gaan stellen!” 
Jazeker wel! De grote kabouter quiz gaat de beste, meest 
interessantste, grappigste, moeilijkste, gemakkelijkste, leukste … 

quiz ooit worden! Tijdens deze quiz gaan er verschillende opdrachten: thema’s bekeken 
worden, zodat we de ultieme kabouter kunnen vinden. Kom dus zeker naar den Bernie om 
zelf ook eens te kijken hoe veel kennis en wijsheid je hebt.  
Even een reminder dat dit een zaterdagavond activiteit is, dus je moet niet in uniform komen. 
Let wel op, we blijven op de scouts dus doe niet je zondag kledij aan!  
 
 
 
 
 
 



 

 

Zaterdag 25 januari van 13u – 16u: EHBO-vergadering 
Beste kaboutertjes, 
deze vergadering gaan wij jullie wat meer informatie geven 
over Eerste Hulp Bij Ongevallen. Feere, Kali, Juta en 
Zamba gaan een paar lessen nemen over EHBO en 
vonden het een tof idee om jullie dan ook eens wat bij te 
leren. Deze keer gaan we jullie leren wat te doen als er 
iemand flauwvalt, als er iemand stikt, als er iemand een 
allergische reactie heeft en nog veel meer. Een zeer 
interessante en educatieve vergadering zal dit worden, 
maar je zal ervan verschieten hoe actief deze vergadering 
nog zal worden.  
Allemaal dus zeker komen naar deze super coole 
vergadering, en je weet maar nooit, misschien kan de info 
die wij jullie deze vergadering meegeven wel eens een 
leven redden! ;) 
 
Zondag 2 februari van 9u – 12u: Pandemic 
Alarm! Alarm!  
Detectie van nieuwe ziektes! Begin operatie Barbossa! Professor Kali, Professor Feere, 
Professor Juta en Professor Zamba, we hebben jullie hulp 
nodig! 
Allerliefste kabouters, 
deze vergadering gaan we het eens anders doen. Wij, de 
professoren hebben namelijk nieuwe ziektes gevonden, jullie! 
Vandaag gaan wij jullie bestrijden terwijl jullie heel hard jullie 
best gaan doen om te evolueren en zo nog gevaarlijker en 
dodelijker te worden. Het zal geen makkelijke strijd worden 
voor ons, maar ook zeker niet voor jullie. Jullie gaan namelijk 
ook tegen elkaar strijden. Er kan maar één ziekte zegenvieren 
en de wereld overnemen! Kom naar de scouts klaar voor een 
vergadering vol met tactische zetten die slim uitgevoerd zullen 
moeten worden. 
Tot dan, kleine ziektekiempjes! 
 
 
Zondag 9 februari van 9:00-12:00: Eén tegen allen  
Dit is een vergadering die je niet wilt missen. Want wij, jullie leiding, dagen jullie uit. Jaja, je 
leest het goed! Wij dagen jullie uit! Voor de ultieme test. Het is niet zomaar een uitdaging 
nee nee, wij dagen jullie uit om al de gegeven opdrachten binnen de tijd uit te voeren. En dat 
is zeker geen gemakkelijke opgave. Daarom een extra motivatie. Als jullie al de opdrachten 
binnen de tijd kunnen maken, dan mogen jullie op kamp een opdracht verzinnen die wij 
moeten volbrengen. Jaja klinkt leuk he, maar dan 
moeten jullie wel eerst bewijzen dat jullie kunnen 
samenwerken. Bewijs dat jullie kunnen 
samenwerken en versla ons in deze ultieme test! 
Tot snel schatjes van patatjes!  
 



 

 

Zaterdag 15 februari tot zondag 16 februari: Pitaslag  

 
Zoë tjikketita, eet dikke Pita. 
Frieten, sla gedipt in brood met een scheut shoarma. 
Waar zou Zoë in hemelsnaam mee bezig zijn? 
Ontdek het allemaal samen als je meezingt met het refrein. 
(Oh Yeah-he) 
Zoë eet Pita (Zoë eet Pita) 
Zoë eet Pita (Zoë eet Pita) 
Zoë eet Pita (Zoë eet Pita) 
Zoë eet Pita (Zoë eet Pita) 
En dat doet ze zooooo. 
Dat doet ze zoooooo. 
Jaja, het is weer zover. Onze jaarlijkse pitaslag is er weer!  
Zoals jaarlijks gaan we dit weekend samen werken met de 
welpen. Dit weekend staat volledig in thema van pita’s verkopen. Probeer zoveel mogelijk 
pita’s te verkopen want de opbrengt van dit weekend zorgt ervoor dat we iets leuks kunnen 
doen op kamp! Het is de bedoeling dat je zaterdag of zondag komt helpen.  Wij vragen wel 
dat elke kabouter (en welp) minstens 1 dag komt helpen. Dit is een erg druk weekend dus 
we kunnen alle hulp (jullie hulp) zeker gebruiken. Wij hebben er in ieder geval al super veel 
zin in! En we hopen jullie voltallig aanwezig te zien! Tot snel!  
P.S.: jullie krijgen zo snel mogelijk een brief met verdere informatie op!  
 

Zondag 23 februari van ??u - ??u: Geen vergadering  

OOOOOOOOOOOO dit weekend is er jammer genoeg geen vergadering. We vinden het 
zelf ook heel spijtig, maar we gaan wel 
met de leiding iets anders heel leuk 
doen waar jullie zelf ook heef veel 
plezier aan gaan beleven. We gaan 
namelijk jullie super leuk tweede 
weekend en jullie groot kamp 
voorbereiden. We gaan beslissen welke 
spelletjes we gaan spelen, wat we gaan 
eten, om hoe laat jullie in jullie bedje 
moeten kruipen, hoe vroeg jullie moeten 
opstaan (zonder jullie leiding ’s morgens 
te ambeteren), hoe we jullie precies 
kunnen ambeteren en nog veel meer. 
Wij hebben er nu al zin in en we hopen 
natuurlijk jullie ook. Maar dat denken we 
nu wel. Dus blijf maar vandaag lekker 
lang in je bedje liggen. Daarna in de 
zetel met een dekentje om je heen 
misschien een warme chocomelk erbij en natuurlijk jullie lievelingsprogramma. 
Dus tot volgende week!!  
Kusjes jullie leiding XXXXX 
 



 

 

Zondag 1 maart van 9u – 12u: ladderspel  

 
Een ladder of leer is een klimgereedschap, bestaande uit twee bomen (of stijlen) met 
daartussen een aantal dwarsregels, de sporten. 
Er zijn twee soorten ladders: onbuigzame ladders en touwladders. Onbuigzame ladders 
kunnen ergens tegenaan worden gezet, of afhankelijk van de uitvoering, vrijstaand worden 

gebruikt. Touwladders zijn aan de bovenzijde bevestigd. Touwladders 
zijn moeilijker te beklimmen dan normale ladders. 
Speluitleg: Het spel wordt gespeeld volgens het principe van een 
laddercompetitie. Het doel van elke kabouter is, zo hoog mogelijk op de 
ladder komen te staan (figuurlijk gesproken dan) Een kabouter kan een 
trede hoger komen te staan door een andere kabouter uit te dagen in 
één van de opgelijste spelen. 
Wie een spel wint krijgt een bewijs van de opzichter en met dat bewijs 
kunnen ze naar de ladder gaan, waar ze een plaatsje hoger zullen 
gezet worden. De eerste kabouter die de top bereikt, wint het spel. 
Belangrijk: De kabouters mogen nooit twee keer na elkaar dezelfde 

uitdaging aangaan en bij voorkeur ook niet twee keer na elkaar dezelfde groep uitdagen. Als 
een kabouter uitgedaagd wordt, mogen ze de uitdaging niet weigeren, tenzij ze op dat 
moment al uitgedaagd worden door een andere kabouter. 
 

 
Dit was dan weer de gibersco voor deze twee maanden, maar vrees niet kaboutertjes het is 
zeker niet de laatste! Wij zijn nog niet klaar om afscheid van jullie te nemen zo in het midden 
van het jaar. Je kan je voorbereiden op nog eens twee maanden met super veel plezier en 
misschien zelfs het tweede weekend waar wij echt heel hard naar uitkijken (wij hopen jullie 
ook). We zullen nog wel eens zorgen voor twee maanden vol plezier, rust krijg je niet als je 

leiding van zo’n drukke maar toffe kindjes bent! ;) 
Tot de volgende gibersco kaboutertjes, we zien jullie super graag! 

XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Kali      Feere       Zamba      Juta 
 
 



 

 

WELPEN 
Dag lieve paté’kes!! Het is verdorie al 2020, een nieuw jaar. Nog 6 maanden dikke pret, 
maar we gaan niet doen alsof we aan het aftellen zijn, want dat zijn we eigenlijk ook echt wel 
niet aan het doen! Check deze Gibersco effe, want er staan pareltjes van vergaderingen in 
WHOHOOOOOW!!! 
See ya soon, maar geniet eerst van de leuke feestdagen en de onwaarschijnlijke 
hoeveelheid pakjes die jullie gaan krijgen! We zijn heeeeel benieuwd naar al jullie verhalen! 
Joepie Joepie!! 
Kusjessssss,  
Jullie favoriete leiding. 
Hier zijn nog een aantal belangrijke data ’s voor de ouders! Zet ze zeker in de agenda! 
 

15 en 16 februari  Pittaslag 
20 tot 22 maart  2de weekend 
11 tot 20 juli  Groot Kamp 

 
 

Zondag 5 januari: 3 koningen 9u-12u 
Het is al een jarenlange traditie. We trekken onze echte wandelschoenen aan, kiezen onze beste 
koning-outfit, we regelen een ster (die misschien kan ronddraaien) en we vertrekken vanuit het 
lokaal door de straten van Deurne. Inderdaad, WIJ GAAN DRIE KONINGEN ZINGEN!! 
De 3 koningen kent u allemaal van het kerstverhaal. We hebben Caspar, Melchior en Balthasar. Zij 
kwamen uit het verre oosten en trokken naar Bethlehem. 
En wie vonden ze daar? Pot-vol-koffie, KINNEKE JEZUS?! 
De verhalen gaan al zo lang door, dat ook Urbanus een 
liedje heeft gemaakt over deze wonderlijke gebeurtenis… 
Ik denk dat iedereen het wel kent! 
Jezeke is geboren, Halleluja hallooo 
Jezeke is geboren in een bakske vol met stro 
We hebben dus de keuze uit een aantal liedjes die we 
kunnen gaan zingen van deur tot deur, van huis tot huis, 
van raam tot raam, noem maar op. We gaan ons best 
doen zo veel mogelijk snoepjes binnen te halen, want 
komaan, dat is gewoon kei plezant!! We zien jullie allemaal graag op de eerste vergadering van het 
nieuwe jaar!!!!  

 
  



 

 

Zondag 12 Januari: Filmvergadering 9u – 12u  
Welpen, 
YESSS het is eindelijk 
FILMVERGADERING!! De vergadering 
die de meesten van jullie al eens wou 
doen. Bij deze, vandaag is het een heel 
andere vergaderingen dan al de andere 
vergaderingen. Deze vergadering is 
georganiseerd door onze jins.  
Welke vergadering? De naam zegt het 
natuurlijk al zelf! Onze jins organiseren 
een filmavond om een klein centje in te 
zamelen voor hun groot buitenlandskamp 
en wij zijn daarvoor uitgenodigd! Wij 
mogen op zaterdag 12 januari van 9u – 
12u  een mega leuke film gaan zien op 
onze scouts! Er is toch niets leuker om met je scouts vriendjes of vriendinnetjes een leuke 
film te zien met een lekker hapje en drankje?  
Wat nemen jullie mee? Vergeet zeker geen € 2 mee te nemen en uiteraard hopen wij dat 

jullie er allemaal bij zijn! Want wij kijken ernaar uit om jullie terug te zien! 😊  
Tot Dan!  

 
Zondag 19 januari: Robert E. Lee vergadering 9u – 12u  
Liefste welpen,  
Hebben jullie ooit al eens gehoord van de Amerikaanse generaal 
Robert E. Lee? 
Vandaag de dag, in 1807 is deze geniale strateeg geboren.  
Hij staat bekend als de opperbevelhebber van de 
geconfedereerde legers in de Amerikaanse burgeroorlog. Hij 
stond dan misschien aan de verliezende kant in de oorlog, hij 
zorgde voor de vertraging van de opmars van de Noordelijke 
troepen. 
Maar zoals elke strateeg ook maar een mens is, heeft hij in 
Gettysburg de belangrijkste slag verloren en daardoor ook de 
oorlog. 
Hebben jullie het in je om de strateeg genaamd Lee te 
overtreffen? Bewijs deze zondag dat jullie de beste strategen 
zijn en probeer om jullie strijd te winnen! 
Seeeeee yaaaaaaaa!! 

 
 
 
 
 
 



 

 

Zaterdag 25 januari: Chinees nieuwjaar 13u – 16u  
Jow welpen, Vandaag gaan we nieuwjaar vieren. We horen jullie al denken; “heu? Nieuwjaar is 
toch al geweest?”. Daarom vieren we ook geen gewoon nieuwjaar. Vandaag is het chinees 
nieuwjaar, dat ook wel bekend staat als het 
lentefestival of lentefeest. Dit jaar is het jaar van de 
rat. Eigenlijk zijn die Aziaten (Chinees nieuwjaar 
wordt niet alleen in China gevierd maar ook in 
verschillende Aziatische landen en landen waar er 
een duidelijke Chinese bevolkingsgroep aanwezig is) 
wel raar he? Waarom vieren die dat niet gewoon op 
2 januari?  
Wel beste welpen, het Chinees nieuwjaar wordt gevierd op de tweede nieuwe maan na 21 
december. Jullie vragen zich waarschijnlijk af waarom die Aziaten een eigen nieuwjaarsfeest hebben. 
Wel, dit is ontstaan meer dan 4500 jaar geleden. Volgens de legenden was Nian, een mensetend 
prooidier, een monster dat de bevolking van China opat. De bevolking van China had al snel door dat 
Nian gevoelig was voor de kleur rood en voor hard lawaai (daarom is er zo veel vuurwerk op Chinees 
nieuwjaar). Maar genoeg over de geschiedenis. Niet vergeten dat het dit weekend zaterdag 
vergadering is en NIET zondag. Tot zaterdag!! 

 
 
Zondag 2 februari: Ver’assing’ vergadering 9u – 
12u  
Yow Welpen 
Waaaat??  
De leiding maakt spellingsfouten? Nee hoor, je leest het goed… het is 
verassingsvergadering.  
Neen, met vuur wordt niet gespeeld, maar dat wil niet zeggen dat wij 
geen as gaan creëren vandaag. Het is winter dus moeten we ons 
opwarmen! Dus wat zou dat zijn… Een klein vuurtje, warme kleren, want 
oh wauw, het is nog altijd putteke winter, sjaal, handschoentjes… zie 
maar dat je warm genoeg aangekleed bent want we zijn heel de 
vergadering buiten!!  
Wisten jullie trouwens dat de Aarde de enigste planeet is 
waar vuur kan branden? Jaaaa inderdaad, CRAZY!!! Gelukkig 
dus dat we op de Aarde zijn, anders hadden wij iets helemaal 
anders moeten voorzien. OEF! 
Laten we tot de weergoden bidden dat ze geen roet in het 
eten strooien want zoals iedereen weet, de regendans werkt 
echt en eten smaakt niet goed met roet als kampkruiden. 
BTW, snappen jullie de foto’s? We zien het huis van VER, het 
ligt in AS en de persoon is aan het SINGen ;) humor van de bovenste plank weeral! 

 
 
 



 

 

 
 
Zondag 9 februari: Dikke vette pony 9u - 12u 
Welpen,  
Ooit al gehoord van de dikke vette pony? Nee? Niemand? Ik had niet anders verwacht van die jeugd 
van tegenwoordig. Wel, dat ben ik dus! Dé enige echte DIKKE VETTE PONY!! 
Ik ben niet alleen groot in omvang, ik hou er ook van om DIKKE 
vrienden te worden met iedereen. Goed in de omgang, zoals 
ze wel eens zeggen. Hiernaast speel ik al eens graag een VET 
spel. En waar kan dat beter dan op de scouts?! Nergens toch?? 
Awel, dat dacht ik ook! Daarom kom ik graag bij jullie de sfeer 
opsnuiven, want ik heb jullie hulp nodig Welpen! Ik heb héééél 
veel volk nodig en jullie tellen elk voor tien, dus dat is al een 
meevaller. Kom dus allemaal massaal af! I need you! <3 <3 <3 
Oké let’s go girls! Haal die partypoppers al maar uit de kast, want het wordt een knalvergadering!! 
Xoxo 
Dé DIKKE VETTE PONY 
(PS: wees lief voor me, het zal jullie lonen. Zo niet, dan word ik ontembaar en ik kan je verzekeren, 
dat wil je niet! ;) Maar behandel me ook zeker niet als een My Little Pony!!) 

 
Zaterdag 15 en zondag 16 februari: PITASLAG uren volgen nog 
Goed, serieuze business hier. Onze slag. We gaan de snelle vragen overlopen: 
Wat verkopen wij: PITA 
Waarvoor verkopen wij pita: voor ons kamp 
Ons kamp? Wij zijn niet mee? Voor super leuke 
activiteiten te doen op kamp!! 
 
Wij weten dat dit voor de 2e- en 3e-jaars natuurlijk 
heel bekend in de oren klinkt, maar de 1e-jaars 
misschien nog niet helemaal. Dit weekend gaan wij 
samen met die super lieve kabouters heeel veeel 
pita’s verkopen! We gaan pita’s verkopen alsof alles 
ervan afhangt!  
 
Het lijkt heel streng en het is precies heel strikt, maar 
dat is eigenlijk het leukste weekend ooit! We gaan 
heel veel lachen, er moet natuurlijk een beetje 
gewerkt worden, maar dit is echt super leuk! Er gaat 
nog een brief volgen zodat de mama en de papa goed 
weten hoe we het allemaal gaan doen. We hebben er al een heel goed zicht in, wij gaan dat kei goed 
doen!!  
 
GOOOOOOOOOOO WELPEN!!!! 

  



 

 

Zondag 23 februari: Geen vergadering    
Jow jow kinders 
Dit weekend zijn wij, de leiding, er niet. Wij zijn een heel weekend samen weg om iets te plannen. 
Maar wat??  
 
We zullen een paar tips geven: 

1. Wij gaan een thema plannen en veel spelletjes. 
2. Deze activiteit vindt plaats in een maand met 31 

dagen. 
3. De activiteit duurt 10 dagen. 

 
Meer tips dan dit gaan we echt niet geven want anders 
is het al helemaal duidelijk. Deze zondag kunnen jullie 
rustig uitrusten, lekker uitgebreid ontbijten met de 
mama en de papa, de broer en de zus, de nonkel en de 
tante, de hond en de kat, vergeet natuurlijk de papegaai en de struisvogel niet, GENIET ERVAN! Jullie 
verdienen dit na het harde werk van vorig weekend. Zie het als een cadeau van ons voor jullie! We 
zien jullie graag volgende week terug en dan vliegen we er terug in! YES YES YES 

 
Zondag 1 maart: Ontbijtvergadering 9u tot 12u  
WELPEN,  
Een scoutsjaar is nooit compleet als er geen ontbijtvergadering wordt gehouden. 
Duuuuuuuus, ja hoor, hier is die dan!! DE ONWAARSCHIJNLIJKE, ONGEZIEN LEUKE, 
ONDOORBREEKBARE ONTBIJTVERGADERING!!!! ‘Raksha, moeten wij al gegeten 
hebben voor wij naar de vergadering komen?’ nee lieve welpen, jullie moeten nog niet 
gegeten hebben! Wij voorzien heeeeeeel veeeeel lekkere dingen dus jullie gaan zeker 
genoeg gegeten hebben! ‘Raksha, moeten wij iets van drinken meenemen?’ nee lieve 
welpen, jullie moeten niets van drinken meenemen! Er is sowieso water op de scouts en 
jullie leiding voorziet nog ander lekker drinken, whohoow verrassing!!! ‘Maar Raksha, wat 
met eventuele allergieën?’ Wij gaan ons uiterste best doen om voor iedereen voldoende te 
voorzien en rekening te houden 
met jullie fiches! We willen dat 
iedereen gezellig samen kan eten, 
want dat is echt wel kei gezellig. 
We hopen jullie dus ook allemaal 
dan te zien met grote honger en 
neem 3 euro mee!! Als je niet kan 
komen deze vergadering, is het 
heel belangrijk dat je dit op tijd 
laat weten dat we weten hoeveel 
eten en drinken we moeten 
voorzien! Tot dan lekkerbekjesss 
TOT DAN!!! 

 



 

 

    Kaa  Raksha  Hathi  Bagheera 
 

 
  



 

 

Jong gidsen 
 

Hier se daar se hier is hem dan, de 3de gibersco van dit scouts jaar en de 1ste gibersco 
van 2020 

Dit wordt natuurlijk weer een super leuke gibersco waarin wij jullie een gelukkig 
nieuwjaar wensen en hopen dat al jullie dromen uitkomen in 2020 

 
 
Zaterdag 11 januari van 19u tot 22u: Filmvergadering 
Nu dat al de feestdagen voorbij zijn en jullie natuurlijk bekaf 
zijn willen jullie vast en zeker eens iets rustig doen. Iets zoals 
een film zien lekker in de zetel niks doen. Gelukkig hebben 
jullie zon fantastische scouts dat dit voor jullie geregeld wordt 
niet door jullie leiding deze keer maar door de jins. Wat 
betekent dit? Lekker een film zien met je vriendinnen en 
lekker snacks eten die de jins voor jullie gaan regelen. Dit 

betekent wel dat we 2euro vragen hiermee sponseren we de 
jins om op kamp te gaan. Dit is altijd een heel gezellige 
vergadering dus zeker afkomen is de boodschap 😊. Je mag 
ook altijd zeker een dekentje meenemen om lekker knus de 
film te zien. Welke film vraag je je nu af ik kan maar één ding 
zeggen. DE BESTE FILM OOIT.  
Tot dann !!!!!  
 
Zondag 19 januari van 9u tot 12u: Vriendinnetjesvergadering 
Hey hey jonggidsen! Naar jaarlijkse gewoonte is het 
vandaag weer vriendjesvergadering. Voor degene dat dit 
niet kennen zullen we het nog eens uitleggen. ‘Vriendjes’ 
houdt in; een relatie of verhouding tussen twee of 
meerdere personen. Vrienden helpen elkaar en 
aanvaarden meer van elkaar dan andere relaties. Een 
vergadering is een bijeenkomst van meerdere mensen 
die met elkaar spreken en/of afspraken maken.  
Dussssss simpel gezegd is ‘vriendjesvergadering’ gewoon 
een scoutsvergadering waarbij je een vriendinnetje mag 
meenemen die niet in onze scouts zit!  
C u op den Bernie  
Xoxo Jullie beste, leukste en grappigste leiding 
 
 



 

 

Zaterdag 25 januari van 13u tot 16u: schoolvergadering 
Beste kindjes,  
Neem je cursus op de bank op pagina 125. De les van vandaag zal gaan over de 
microscopie van de cel, meer bepaald over de mitochondria, ook wel de batterij van 
de cel genoemd.  
Jajaa, die leerkrachten. Ze moeten zo veel weten en kunnen en toch worden ze nog 
sterk onderbetaald. Ze hebben misschien wel veel vakantie, maar das toch wel 
terecht, zeker als ze zo’n snotneuzen als jullie in de klas hebben zitten. Dit klein 
pleidooi is er één van velen dat jullie mogen verwachten deze vergadering. Het is 
namelijk schoolvergadering!!! Yeeeeey. Speeltijden, lo-lessen, spellingsdictees… 
Noem maar op, deze vergadering zullen wij lesgeven in de tofste en meest 
interessante vakken die je je maar kan inbeelden! Geen saaie brol dus! Verkleden? 
Ja zene, liefst zo goed mogelijk. Zie zeker dat je stipt op tijd bent, anders krijg je 
een nota in de agenda van de prefect. Tot dan!  
SPOB 
 
 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Zondag 2 februari van 9u tot 12u: Vsco vergadering 
Hey lieve schatten! Vandaag gaan we ons helemaal omvormen tot een echt VSCO-
girl. (VSCO spreek je uit als visko)  
Voor degene die niet weten wie of wat dat is: VSCO girl is een type meisje dat 
gekenmerkt wordt door haar look. Ze gebruiken de app VSCO (vandaar hun 
naam). De app lijkt een beetje op Instagram.  
De meisjes dragen scrunchies, crop tops of oversized T-shirts, Vans of 
Birkenstocks, schelpenketting en een metalen drinkbus van Hydro Flask. Ze 
dragen ook veel lippenbalsem maar niet veel make up. Ze zijn ook heel hard bezig 
met het milieu. Daarom hebben ze altijd een drinkbus bij en gebruiken ze enkel 
herbruikbare rietjes. Het liefst zouden ze alle schildpadden van de wereld redden. 
De rugzakken die ze dragen zijn van Fjallraven Kanken.  
Ze gebruiken ook vaak de termen ‘and I oop’ dit wordt gebruikt als je verrast of in 
shock bent. Dit kan zowel positief als negatief zijn. 
en ‘sksksksksk’ wordt gebruikt om een lach uit te drukken. Het is met andere 
woorden de nieuwe ‘lol‘. Het woord kan zowel ironisch als gemeend gebruikt 
worden in een zin. 
Voila nu weten jullie al een beetje wat VSCO-girls zijn. 
Deze vergadering worden we allemaal voor 1 keer een echte VSCO-girl. 
Vergeet je zeker niet zo goed mogelijk te verkleden! Als je ideeën nodig hebt kan je 
altijd op het internet zoeken, daar staan genoeg voorbeelden   
Tot dan! Sksksks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Zondag 9 februari van 9u tot 12u: techniekenvergadering  
Beste kindjes,  
Dit is een ZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER belangrijke vergadering!!!  
Het is essentieel dat jullie de basistechnieken van de scouts fatsoenlijk onder de knie 
hebben, anders gaat ons paas- en groot kamp een regelrechte ramp worden! Het 
maken van de eet- en vuurshelter en eventueel een coole constructie hangt volledig 
van jullie af! De tenten kunnen opzetten is eveneens een cruciaal gegeven, anders zal 
je onder de romantische doch koude sterrenhemel moeten slapen.  
Het is ook gewoon superleuk om dit allemaal te kunnen, dus gaan wij het je deze 
vergadering allemaal aanleren (of opfrissen). Dit wordt sowieso een toffe 
vergadering, dus kom af in grote getalen.  
SPOB 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zondag 16 februari van 9u tot 12u: Valentijnsvergadering 
Yesyes het is weer Valentijn! 
De dag waarop ge beseft da ge gelukkig alleen 
bent of gelukkig samen bent met je vriendje of 
vriendinnetje (kan allemaal)  
Wacht nog maar even met een vriendje te zoeken. 
Jongens zijn toch stom. Vandaag gaan we 
Valentijn met allemaal mooie vrijgezelle dames 
die (nog) geen man nodig hebben. 
Hoe komt het eigenlijk dat Valentijn bestaat? 
Awel da ga ik jullie kort even uitleggen. Ik weet 
het zelf ook niet sorry... 
Het internet heeft me deze keer niet kunnen 
helpen. Er zijn namelijk verschillende 
verhaaltjes. 
Dit is wel een goede les voor jullie. Je bron niet altijd vertrouwen en meer dan 1 



 

 

bron lezen als je informatie nodig hebt over iets. 
We vieren dus op 14 februari Valentijn/ dag van de liefde. Ik heb nog altijd geen 
idee waarom. Misschien komen we het vandaag wel te weten. 
Wees er dus zeker bij! 
Alvast heeeeel veeeel liefde van jullie leiding xxx 
 
 
Zondag 23 februari van 9u tot 12u: Stadsvergadering 
Pfff zijn jullie dat ook niet beu altijd maar rondhangen aan de scoutslokalen. Zou 
er niks anders zijn dat we kunnen doen? Iets zoals? Misschien?? Jaaaaa wij 
hebben en fantastisch idee we gaan er is op uit. Naar de stad of gewoon in Deurne 
rondhangen en laten zien aan iedereen wie den Bernie is!! Ja hoor er is heel erg 
veel te doen rondom Deurne en in de stad. Er zijn veel leuke activiteiten maar ook 
erg veel interessante weetjes te vinden. W je nu weten wat dat allemaal is moet je 
zeker naar de vergadering komen he! Hier al een interessant weetje. Op het Wim 
Saerensplein staat er een monument dit is een vredesmonument ter nagedachtenis 
van een deel van het politiekorps in Deurne die op 14 januari 1944 opgepakt 
werden door de Duitse bezetters en naar concentratiekampen werden gestuurd. 
Meer interessante weetjes krijg je vandaag zeker te horen.  
Groeten van de beste leiding evveeer…  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Vrijdag 28 februari tot zondag 1 maart: Duodagen 
Jaweeeeeel het is Duodagen!! Het mega super tof weekend waar derdejaars van het 
begin van het jaar altijd al naar uitkijken. Nu is het eindelijk zover! Tijd om de 
andere jonggivers van het district te leren kennen. Jazeker, meisjes én jongens. Én 
je leert ze niet alleen kennen, je gaat er ook nieuwe vrienden en vriendinnen maken 
of zelfs meer dan dat...? Conclusie; een topervaring om nooit meer te vergeten en 
het beste van al is dat de we dit weekend binnen 3 jaar nog eens overdoen onder een 
andere naam: Giverdagen. Dus er is helemaal geen reden om jaloers te zijn op de 
eerste en tweede jaars die kunnen uitslapen dit weekend. Lees ook zeker de brief 
nog eens na die we via mail sturen naar jullie ouders. 
 
 
 
 

Hier was dan alwaar de 3de gibersco 
Hopelijk hebben jullie een super start gehad in dit nieuwe jaar.  

Ook hoeveel bananen heb je gezien in deze gibersco laat het ons zeker weten in de 
whatsappgroep!!! 

Vergeet niet om altijd perfect uniform aan te hebben en op tijd te zijn 😉  
Belangrijke data: 

23 februari tot 1 maart: duodagen alleen voor de derde jaars!!! 
Vriendelijke groeten De Leiding x 

 
 
  



 

 

Jongverkenners 
 

Hierbij de nieuwe gibersco!!! 
Hou jullie al maar schrap want deze gibersco staat vol weetjes 

en veel interessante vergaderingen! 
Je gaat veel bijleren in deze gibersco over architectuur, Komen eten 

En nog veeeel meer! 
Ga maar snel lezen tot bij de vergadering boys!!! 

 
Zondag 05/01 Driekoningenvergadering: 9u tot 12u   
Yow kings! De eerste vergadering van 2020! Whoehoew! Hopelijk zijn jullie net zo goed aan 
2020 begonnen als de leiding. Veel succes met jullie goede voornemens dit jaar. Zet tijdig 
afbellen en lief zijn voor de leiding maar mee in het lijstje! Deze eerste vergadering van het 
nieuwe jaar gaan we terug naar een fenomeen uit het jaar 0. We gaan terug naar de 
beginperiode van Jezus! Toen dat die rare kerel met baard nog een schattig boeleke was. 
Toen liepen er drie gekken rond genaamd Caspar, Melchior en Balthasar. Die dachten dat 
het een goed idee was om een random ster te volgen. Doet da dus nooit hè jongverkenners. 
Zeker ni op tweedaagse! We willen jullie ni helemaal in Jeruzalem terug gaan ophalen.  Ma 
die drie kerels 
hebben dat dus 
wel gedaan. Het 
bleek een 
prachtig 
avontuur te 
worden waar 
2020 jaar later 
nog over 
gesproken 
wordt. Dus 
vandaag gaan 
we die drie 
gasten is in de 
bloemekes 
zetten (zie foto). Breng dus allemaal uw goud, wierrook en mirre mee want ik heb gehoord 
da da wel goeie cadeaukes zijn!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zaterdag 11/01 Filmvergadering: 19u tot 22u + 2 euro meenemen 
Hey Homeboys! Jaja jullie lezen het goed! Vanavond gaan 
wij lekker rustig een filmke zien dat de jins voor ons gaan 
klaarzetten. Dat betekent dus rustig onderuit schuiven met 
een snackske, een drankske en ja natuurlijk een mega 
bangelijke film!!! Het enige dat jullie moeten meenemen is 2 
euro. Ooh voor we het vergeten en er weer misverstanden 
gebeuren, jullie moeten niet in uniform komen vanavond! Doe 
iets comfy aan waarmee je gezellig in de zetel kan zitten 
want dat gaan wij ook doen zene. Allee see you tonight en 
niet te laat komen he of ge mist de film!  
 
 
 
 
Zaterdag 18/01 Gamevergadering: 18u tot 20u 
Yes,  
Heel het weekend gewoon thuis kassen das toch het beste ma dan zondag vroeg moeten 
opstaan om dan in de kou spellekes te gaan spelen das wel balen. Jullie super coole leiding 
heeft ervoor gezorgd dat jullie gewoon ook lekker kunt komen gamen met ons en al je 
vriendjes. Zaterdag gaan we een gamevergadering doen. Je mag alles meenemen wat je 
wilt. Dit gaat van playstation tot PSP tot WII. Alles wat je maar wilt. De leiding zal zelf al wat 
dingen voorzien, maar hoe meer jullie zelf meenemen hoe leuker dat het wordt. Ook 
gezelschap spelletjes mogen meegenomen worden. Hoe meer consoles en 
gezelschapspelletjes er zijn hoe minder lang je moet wachten tot je iets nieuws kan spelen. 
Hopelijk zien we jullie talkrijk met veel spelletjes. DUS SUPER BELANGRIJK: wij voorzien 
wat spelletjes en consoles, maar verwacht niet dat heel de Fnac er staat. Neem zelf wat 
leuke dingen mee. VRAAG HET UITERAARD EERST AAN DE MAMA EN PAPA OF JE 

HET MAG MEENEMEN 😊 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Zaterdag 25/01 Komen eten vergadering: 13u tot 16u 
Komen Eten is een culinair programma op de Vlaamse commerciële televisiezender VT4, 
met een voice-over van Peter Van Asbroeck. Sinds september 2012 werd Peter vervangen 
door Iwein Segers, die eerst ook reporter was. In 2015 werd Herman 
Verbruggen voorgesteld als de nieuwe commentator. Deze werd daarop in 2017 opgevolgd 
door Ivan Pecnik. Het programma is gebaseerd op de Britse programmaformule Come Dine 
with Me van ITV. De Nederlandse variant van het programma heet Smaken Verschillen en 
werd uitgezonden op Net5. In 2011 werd het programma uitgezonden door SBS6, ook onder 
de naam Komen Eten. Er bestaat ook een Duitse versie van het programma. 
Elke week zijn er vier nieuwe deelnemers, die het gedurende vier dagen tegen elkaar 
moeten opnemen. Zo is er elke dag een van de vier 
gastheer en moeten de andere kandidaten de gastheer 
punten geven op de "sfeer en gezelligheid" en het eten zelf. 
Dus boys jullie weten nu wat komen eten is dus maak jullie 
mentaal al klaar voor wat er gaat gebeuren! See you soon 
:D  
 
 
 
 
 
 
Zondag 02/02 Architectuur vergadering: 9u tot 12u 
Architectuur is de kunst en wetenschap van het ontwerpen van de gebouwde omgeving; 
inclusief steden, gebouwen, woningen, interieurs, landschappen, meubelen of objecten. 
Vroeger werd het woord bouwkunst meer gebruikt, dat nu voornamelijk nog voor 
de esthetische kant van het bouwen wordt gebruikt, terwijl bouwkunde met name voor de 
technische kant wordt gebruikt. Een bepaalde beoefenaar van de architectuur heet 
een architect. 
Volgens het vroegste overgeleverde werk over het onderwerp, "Over architectuur" van de 
Romein Vitruvius, is de architectuur gestoeld op drie 
principes: schoonheid (venustas), stevigheid 
(firmitas) en bruikbaarheid (utilitas). Ze kan dan 
worden omschreven als de balans tussen deze drie 
elementen, waarbij geen van drieën dus 
overheersend is ten opzichte van de andere twee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zondag 09/02 Micro macro vergadering: 9u tot 12u   
Zoals jullie allemaal denken zal deze vergadering in thema 
staan van de micro-economie en de macro-economie. Wij 
weten dat wij jullie moeten teleurstellen, omdat jullie allemaal 
met niets liever bezig zijn dan deze twee onderdelen van de 

economische wetenschap. ☹ Wij weten dat jullie graag 
bestuderen hoe de kleine individuele huishoudens beslissen 
hun schaarse goederen te alloceren, met een beperkt 
inkomen om zo hun hoogste nut te bereiken. We moeten 
jullie dus ook teleurstellen met het feit dat het magisch 
fenomeen van vraag en aanbod niet AANBOD zal komen 
deze vergadering. Dit is namelijk de reden waardoor 
goederen hun prijzen tot stand komen. Hoe meer vraag, hoe 
hoger de prijs kan gezet worden zonder dat dit al te veel effect zal hebben op de vraag. En 
hoe meer aanbod hoe lager de prijs zal zijn uiteraard. Maar zoals jullie weten heeft deze 
mooi vergelijking van Vraag en aanbod niet hetzelfde effect op elke soort goederen: luxe, 
levensnoodzakelijk, fristi…. 
Spijtig genoeg is het gewoon grote spelletjes int klein en kleine spelletjes int groot deze 
vergadering. Jammer dat we deze kans laten liggen en er geen tof economie leske van 
maken.  
Yuu de balle 
 
 
Zondag 16/02 GEEN (valentijns)vergadering: 00u tot 00u 
Hey daar boys, vandaag is het dus de vergadering 
van het jaar. Dé vergadering waarover jullie allemaal 
stuk voor stuk elke nacht over dromen. Eindelijk, op 
deze dag komen die dromen uit! Cupido is weer in het 
land en heeft ook dit jaar geen schrik om zijn pijlen af 
te schieten, maar niet op jullie weliswaar! Nu hebben 
we opgemerkt dat de jonggidsen supertoevallig ook 
Valentijn vergadering hebben! Dus niet de kans om 
met je crush te praten! Niet dé kans om een nummer 
te fiksen. Wij hopen dat jullie geen schrik hebben van 
de jonggidsen, zij zien er mooi  uit en hebben veel 
praatjes, jammer voor jullie echter want jullie hebben 
geen vergadering. Wij gaan dus niet kunnen laten 
zien op deze vergadering wie het voor het zeggen 
heeft bij de jonggivers! Als je niet geïnteresseerd bent 
in meisjes, want die zijn vies of stom of weetikveelwat, 
zorg dan dat je niet aanwezig bent op deze 
vergadering want niemand heeft interesse in meisjes. 
 
Nee maar even serieus. Wij, jullie leiding, gaan dit weekend benutten om voor jullie super 
awesome kampen ineen te steken en gaan er dus jammer genoeg niet bij zijn. Gebruik deze 
zondag voormiddag dus om goed uit te slapen zodat jullie de volgende vergadering 
supergoed kunnen meespelen. Nogmaals: HET IS GEEN VERGADERING. Kusjes en 
warme knuffels, jullie leiding. XOXO 
 



 

 

 
 
 
Zondag 23/02 Nickelodeon vergadering: 9u tot 12u 
Nickelodeon (Nick) is een Amerikaans televisiedistributeur en tevens televisienetwerk dat 
zich voornamelijk heeft toegelegd op het produceren en uitzenden van kinderprogramma's. 
Het bedrijf is in het bezit van het mediaconglomeraat Viacom en beschikt over een 
wereldwijd netwerk van televisiezenders die dezelfde naam hebben en dezelfde 
programma's uitzenden. De programma's van Nickelodeon kenmerken zich voornamelijk 
door geweldloosheid, iets waar Nickelodeon zich in de kern ook mee wenst te 
onderscheiden van andere kinderzenders. De zender werd opgericht in 1977 onder de 
naam Pinwheel. Deze naam werd gebruikt tot 1979. Het kanaal is in veel verschillende 
landen te zien, waaronder Engeland en Duitsland. Daarnaast is Nickelodeon opgedeeld in 
verschillende blokken, waaronder Nick at Nite, Nick Jr., Hollywood Hang en Nick Play Date. 
Het algemene kanaal richt zich op kinderen van 7 tot 14 jaar. Nick at Nite is bedoeld voor de 
jeugd en volwassenen en Nick Play Date richt zich op peuters en kleuters van 2 tot 6 jaar. 
Hollywood Hang heeft tieners van 10 tot 17 jaar als 
doelgroep. Sinds 2006 wordt Nickelodeon 
beheerd door de eigenaar van de Viacom Kids 
& Family Group, Cyma Zarghami. Nick Jr. is er 
speciaal voor de allerkleinsten. 
 
 
 
Vrijdag 28/02 tot Zondag 01/03: Duodagen  
Het is tijd voor het weekend waar de 3de 
jaars al immens lang naar uitkijken! Ze 
hebben de afgelopen twee jaar steeds zitten 
balen dat ze niet mee mochten op 
duodagen, wij begrijpen dat! Duodagen is 
niet zomaar een weekend, nee het is HET 
weekend der weekends! Het wachten is 
eindelijk gedaan liefste derdejaars! Het 
wachten is eindelijk gedaan liefste 
derdejaars! Dit weekend mogen jullie de eer 
van den Bernie gaan verdedigen op 3BB! 
Hier nemen jullie het op tegen de 
derdejaars van alle andere scoutsen in ons 
district! Welke scoutsen zitten er dan 
allemaal in het district Morckhoven? Awel 
de Ranst, Wommelgem, Borsbeek, Aleydis, 
Pius X, Xaverius, 68, Rumoldus en natuurlijk de mooiste scouts van allemaal, den Bernie! 
Samen met de jonggidsen gaan we dit weekend dus de eer hoog houden van den Bernie. 
Want onthoudt altijd: Bernie is het licht! Voor de eerstejaars en de tweedejaars is er dit 
weekend geen vergadering. Jullie moeten nog even wachten totdat jullie op duodagen 
kunnen gaan … Alle verdere info volgt in een brief! 
 
 
 



 

 

 
Zondag 08/03 Legervergadering: 9u tot 12u 
Jaja zet jullie maar al schrap, want vandaag verandert jullie leiding in echte soldaten of beter 
nog paracommando's. Wij zetten alles in gereedheid om jullie tegen het einde van de 
vergadering op te leiden tot echte para's. Zorg dus zeker voor gemakkelijke kleding en 
schoenen die tegen een stootje kunnen! Geef acht! In de rij! Presenteer geweer! Links! 
Rechts! Links! Rechts! Het ideale moment om te tonen hoe sterk, dapper en stoer jullie wel 
niet zijn, waaant het is legervergadering! Wij zijn alvast benieuwd naar jullie verborgen 
talenten... Jaja Jv’s, dit bevel spreekt 
voor zich. Er komt namelijk iemand 
van ons Belgisch legertje op bezoek. 
Hij zal ons de kneepjes van het vak 
leren om te kunnen overleven in de 
natuur.  Trek dus zeker en vast lekker 
warme kleren aan want het leger is 
niet gemaakt om binnen te zitten ;) 
 
 
 
 
 

 
Dit was het jammer genoeg :’( 

Wij hopen dat jullie door deze vergaderingen een goede en leuke start hadden in 2020!De 
volgende gibersco zal weer bomvol zitten met leuke coole en magnifieke vergaderingen! 

Hopelijk komen jullie voltallig naar alle vergaderingen! 
Wij vonden deze maanden zo cool dat we er niet kunnen over ophouden. 

De volgende gibersco zal nog cooler worden dan deze. 



 

 

Hierbij sluiten wij de Gibersco af! 
Casimir, Robin en Brettley out. 

 

         GIDSEN 
Jow allerliefste gidsen,  
Jullie allerliefste leiding hier met den allertofsten gibersco tot nu toe vinden 
wij! We hebben eigenlijk sinds het begin van ons bangelijk scoutsjaar samen 
nog niet echt een mega zotte vergadering voor jullie gepland, met al die 
baldansvergaderingen en kerst en sinterklaasvergaderingen en met jullie 
examens enzo! Hoe goed den baldans ook was, wij zijn blij dat we er vanaf 
zijn eerlijk gezegd! Eindelijk wat meer tijd om met elkaar zotte toeren uit te 
halen! Echte girlie things! (ook een beetje rekening gehouden met onze 
eerwaarde heer Sir Nicolas uiteraard).  
Erg veel leesplezier en see you on de sundays é!!!!! 
Xoxo REN 
 

Zondag 5 januari: Drie koningen vergadering (9u-12u) 
Driekoningen, Epifanie of Openbaring van de Heer 
(Solemnitas Epiphaniae Domini in het Latijn) is een 
christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari wordt 
gevierd en waarop men de Bijbelse gebeurtenis 
(Matt. 2:1-18) herdenkt van de wijzen uit het 
oosten die een opgaande ster zagen en daarop de 
koning der Joden gingen zoeken. Ze kwamen in 
Bethlehem en vonden daar Jezus, de pasgeboren 
koning der Joden. Waarschijnlijk wordt hier gezinspeeld op het visioen van 
Bileam, de ziener in Moab die een ster uit Jacob zag opkomen (Numeri 24:17).  
Voila al een stukje geschiedenis gelezen, nu weten we waarom dit gevierd 
wordt en wordt het tijd dat wij ook is gaan vieren he.  
Wat verwachten we van jullie? Dat jullie je verkleden als prachtige 
koning(innen) zodat we wat cash kunnen gaan innen. Lol mopje, alleja 
misschien wel he. Wie weet wat we gaan rantsoeneren op onze lange tocht. 
We zien jullie dan!!  MET KOFFIEKOEKEN TROUWENS! (Ierste von de 
moand, ge kentet e gaste) 
Xoxo REN 

 



 

 

 
Zaterdag 11 januari: Filmvergadering  (19u tot 22u) 
Heyow! Beste gidskens,  
Dit weekend: Filmfest Bernie op de 
lokalen van onze alom welbekende 
scoutslokalen te Deurne! De jins 
organiseren dit elk jaar om nog wat 
centjes te verdienen voor hun crazy 
buitenlands kamp! Dit gaan jullie dus 
volgend jaar of de jaren erop zelf ook 
mogen organiseren en geloof mij, wij 
zijn er allemaal aan begonnen, das echt vet de moeite! Het jinjaar is voor ons 
echt het meest zalige jaar geweest van onze scoutsjaren als lid! Ge leert 
zoveel mensen kennen, ge doet mega plezante activiteiten en ge doet de 
gekste dingen eerst! Wij, de gidsen en jullie leiding vinden het dan ook erg 
belangrijk om onze liefste jinskes te steunen en hoe doen we dit beter dan 
samen gezellig naar een tof filmpke te kijken op zaterdagavond. Dit maakt 
ineens ook dat we zondag languit in ons bed kunnen blijven liggen! Ik zhweer, 
beste leven ofni ofwel ofni ofwel!!!!  
Wij zien jullie allemaal zaterdag, met 2 euries in jullie pollekes!!!! 
Oh ja! En voor moest ge het u afvragen! ‘nee, ik heb niet echt meegedaan in 
High School Musical’! 
Xoxo, 
REN 

 
Zondag 19 januari: Rani’s verjaardagsfeestje (9u-12u)  
Jaja zoals iedereen verjaart ook de leiding en 
dat mag wel gevierd worden met een hapje en 
een drankje, dus dat is ook exact wat we 
vandaag gaan doen.  
Die Rani wordt verdekke 20, das de helft van 
40 en maar 30 minder dan 50. Amai den tijd 
gaat snel. Hoe moeten Enya en Nicolas zich dan 
voelen? Stokoud zal wel passend zijn in dit 
geval.  



 

 

Het is zeker NIET DE BEDOELING dat jullie cadeaus meenemen!! Het is 
gewoon een gezellig samenzijn, vriendinnekes (en Nicolas) onder mekaar. Rani 
zal al wel genoeg krijgen thuis (verwend nest).  
Voila veel meer moet er niet over gezegd worden. Laat iets weten als je niet 
kan komen, erg belangrijk!  
Zet je mooiste glimlach op want het is feest en wij zien jullie graag (daar)!!  
 
Doei doei 
Xoxo REN  

 
Zaterdag 25 januari: Relaxvergadering (13u tot 16u) 
tot rust komen door iets prettigs vb: ik ontspan 
me voor de televisie.  
Synoniem: relaxen        Tegenstelling: inspannen  
het minder strak aantrekken vb: ontspan je 
spieren (alei Nicolas, ge moet oek wel lachen he 
gast, djeezus!) 
Huh leidingskes huh huh huh, nu weer al een 
relaxvergadering?? 
Ja seg mannekes, de leiding heeft net examens gehad, alleja nicolas heeft een 
drukke werk- of chillweek (tzal wel eerder da zijn geweest) achter de rug dus 
wij zijn ook wel eens toe aan een beetje ontspanning. En deze keer gaan we 
echt genieten!  
Als jullie maskertjes of iets anders thuis hebben liggen mag je dat allemaal 
meenemen. Hoe meer hoe beter. Dus wij hopen dan ook dat jullie er allemaal 
gaan zijn vandaag en dat we weer eens voltallig van elkaars gezelschap 
kunnen genieten. Met een tof muzieksken oep, massage hier en daar en dan 
wat shminken, jhawul!!!! goeie chillings jung!!!! 
Allright girlies, we zien jullie op het lokaal. Je moet NIET in uniform komen! 
Pyjama/onesie/ badfrak, alles mag!!! Woehoow!!!!! 
Doeeeiii, Xoxo REN 

 
Zondag 2 februari: Schaatsen (15u-17u) 
Joepie de poepie!!!!!  
Er is een overdekte schaatsbaan in Deurne, waarom de * wisten wij dat weer 
niet? Toch wel legit effe met zen drieën geweend omdat er dit jaar geen 



 

 

schaatsvergadering zou kunnen zijn. Zegt da wel tegen niemand he! Wij 
hebben een reputatie hoog te houden!  
En dan zei er iemand dat dat er dus KEI hard wel is!!!! 
Wij zijn oprecht echt heel tevreden dat ze een 
tijdelijke schaatsbaan hebben! Dat wil tegelijkertijd 
natuurlijk wel niet zeggen dat wij alle drie evengoed 
kunnen schaatsen. De Nicolas bijvoorbeeld, met zijn 
lange zwieberbenen, ik zou niet verbaasd zijn als dieje 
mens direct tegen de keust ligt. En dat Rani de 
Nicolas wilt gaan helpen en er dan zelf over valt 
omdat ze hem niet meer zag liggen op de grond. Enya 
daarentegen! Wajow wajow wajow, die kan zelfs 
kunstsschaatsen!! Als jullie dit allemaal willen zien, 
aarzel niet en kom naar de schaatsbaan tegen 15 uur 
met 4 euries en wij showen jullie al onze ijzige kunstjes!!!! 
Ps: ik vond geen leidingske op schaatsen, maar ik vond deze * enge frietfoto 
van ons Rani wel echt de moeite om in de gibersco te zetten, 
danku,dankuwel,danku. 
Bayyyyyy gidskens, 
Xoxo REN 
 

Zondag 9 februari: Youtube vergadering (9u 
tot 12u) 
Jow liefste gidsen, 
Kennen jullie de bekende vlogger Nacolis Bëkerz al? 
Een griekse vlogger die bekend staat om zijn mooie 
blonde lokken en adonis lichaam!!! Zoek maar op!!!! 
Deze zondag, wij voelen het, gaat jullie favoriete 
vergadering van het jaar zijn!!! Wedden? 
Het is belangrijk dat jullie jullie op voorhand even 
uitlaten in de wereld van de youtuber, de vloggers en 
de andere dingen die je op youtube kan vinden. Wij 
zullen dat ook doen! Wie ons iets nieuws kan laten zien (voordoen, niet op de 
gsm) of iemand zegt die wij niet kennen, krijgen jullie van ons een voordeel! 
Dus belangrijk dat ge uw huiswerk doet!! Wij moeten eulemaal van onze 
sokken worden geblazen! En daar is veel voor nodig ze! (met de Nicolas 
zijn stinksokken, die vliegen minder snel de lucht in, snapte)  



 

 

Dus allemaal komen zondag!!!! Wulle hemme er * veel zin in JAWHUL!!!! 

XOXO REN 

 
Zondag 16 januari: Marginalenvergadering (9u tot 
12u) 
Jowww sistahsh from anotha mistahsh, 
Tis ierE me de Kenji en me Britanieke. Wij humme olle 
holp echt Kaaj hed nodig iksdrei. WoLDe gOllE ons 
miskIEN HEllepe? De Rest voLgt wul De ZonDAag, als ge 
Der Zijjt. BAiiiiiii iksdrei x3____- 
Oke, wa wasda gidsen, 
Het is duidelijk dat er hier om hulp wordt gevraagd. 
Volgens ons hebben die gewoon hulp nodig met het 
schrijven van teksten jung. Wa denken jullie? Of zou er 
echt iet zijn met de Kenji en Britanieke? Wij zijn er wel 
van overtuigd dat, wat er ook is met onze twee dikke 
vrienden, dat jullie die, samen met ons kunnen 
verderhelpen met hun probleemkes.  
Wat doen we? 
Allereerst, niet panikeren! Het komt allemaal goed met Kenji en Britanieke 
(tenminste als we al niet te laat zijn). 
Ten tweede, komt verkleed als marginalen (jongen/meisje)  dan voelen de 
Kenji en ons Britanieke zich waarschijnlijk direct thuis. 
En ten derde, aanwezigheid zou ook wel echt schoon zijn hihi!!!! 
Dus marginoalen!!! Tot zondag? 
Xoxo REN 
 

Zondag 23 februari: Epic meal time (9u tot 12u) 
WAJOW WAJOW WAJOW WAJOW (die is voor u, Mila 
V., becuz it’s one of yur feejvrit woordekes, snapte) 
EPIC!!!! MEAL!!!! TIME!!!!! JAWHUL!!!!! 
Wat gaan wij doen? Koken? Watte??? DA WETE NI!!!  
Gidsen, pleas pleas pleas, kom allemaal deze zondag voor 
de allerplezaaaangste vergadering van de eule weureld! 
Wij, de gidsen, staan wel echt legit bekend in de scouts 
als de grootste freters van den Bernie! Zelfs nog erger 
dan de verkenners blijkbaar! En wij zijn daar verdomme mega trots op! En 



 

 

vandaag gaan wij onszelf echt eens uitdagen! We weten allemaal wat onze 
grenzen zijn en waar we moeten stoppen (als het echt te veel wordt en ge 
een dutje nodig hebt na het eten). Vandaag gaan wij helemaal over onze 
grenzen gaan! En dat wilt zeggen! Niet 1 dutje erna, maar 2!!!!! En wat is er 
fijner dan een hele ochtend vettig en veel eten om dan in de namiddag platte 
rust te hebben in onze beddenbakskes met het (al niet meer zo) nieuwe 
seizoen van YOU te liggen. Wajow, heeft er iemand dat einde trouwens al 
gezien van seizoen 2? PLOTTWIST OFNI OFWEL OFNI!!!! 
Ale, want ik ben hier al over iets helemaal anders bezig! Das omdat ik zo 
excited ben woopwoop!!! Breng allemaa 2 euries mee voor de food!!!!! 
OH ja, vergeet niet af te bellen als ge niet komt! VOOR woensdag 
astemblieft want anders hebben wij eten voor u voorzien en moogt ge de 
week erna toch rustig betalen!  
See you de zondag gidskes, 
Xoxo, REN 
 

Zondag 1 maart: Jongensvergadering (9u 
tot 12u) 
Ja, hallow, tis ier me jullie favoriete leiding, de 
Nicolas é, 
Ik bel efkes om te zeggen dat jullie deze zondag 
zeker moeten komen, want wij gaan niet enkel mijn 
levensstijl aannemen voor een voormiddagske op 
de scouts maar het leven van al jullie boykes en 
beste vrienden, het andere geslacht. Jaja, kom 
dus verkleed in uw trainingspak, met een 
pet/muts/hoed op, haren scheren mag maar zijn 
zeker niet verplicht. Doe maar niet é Mila, ja gij, gij zou da nog doen ook 
he!!!! Ale, tot de zondag boys? 
Ja girls, met Rani en Enya hier é, 
Dat klinkt wel echt muug spannend, kga ni liegen! Wij zijn echt gigantisch 
benieuwd naar hoe het andere geslacht door het leven gaat! Eerlijk, en dat 
moogt ge weer tegen niemand zeggen, wij zijn echt al heel ons leven jaloers 
dat die gasten rechtstaand kunnen plassen. Als wij op zomerkamp op 
tweedaagse moesten, moest ge zo helemaal alleen in een boske met 1 velleke 
papier uw ding gaan doen. 1 ding! Not nice jung! 
Maar er zullen ook zeker dingen zijn waar wij dan weer in het voordeel zullen 
spelen, dat komen we zondag allemaal te weten!!!! 



 

 

See ya, xoxo REN 
 
ZOWZOW liefste gidsen, 
Onze derde gibersco van het jaar zit er alweer op! OOOOH ☹ veel te snel, 
vinden jullie ook niet? Soit, zo komen we alweer dichter bij paaskamp en 
groot kamp en oh girls! Daar hebben wij echt al een heel jaar naar 
uitgekeken! Want hoe een tof groepke zijn wij wel niet allemaal samen!!!! 
Even nog heel belangrijk voor dit jaar: 

 Kom elke zondag in perfect uniform, ge weet wat er aan vasthangt als 
ge dat niet doet!!! 

 Zeg aub af voor woensdagavond! Heel lastig als wij vanalles voorzien 
en er staat maar 7 man.  

 Voor betaalvergadering: als je niet laat weten dat je niet komt en wij 
verwachten u, dan betaalt ge de week erna toch de centjes. 
Vervelend, maar nodig!!   

 Elke eerste zondag van de maand  koffiekoektime!!! 
 Gsm’s geven we af in het begin van de vergadering en leggen wij in een 

bak, dit om bellende en smsende gidsen tegen te komen in het toilet. 
Het zijn maar drie uurtjes, we kunnen ook wel gewoon zonder denken 
we dan! En dan kunnen we echt genieten van elkaar hihi 

 Belangrijke data: 
Paaskamp: eerste week van de vakantie (6-10 april 2020) 
Groot kamp: Twee eerste weken 
 Verdere info volgt hierover uiteraard nog!   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

RUNI,                             NICULIS,                         ENYI 
 

Gibersco 3 - Water 
Water. Aarde. Vuur. Lucht. 

 Lang geleden leefden de vier naties in vrede samen, maar alles veranderde 
toen de vuurnatie aanviel. Alleen de Avatar, meester van alle vier de 

elementen, kon ze stoppen, maar toen de wereld hem het meeste nodig had, 
verdween hij. Honderd jaar ging voorbij en mijn broer en ik vonden de nieuwe 

avatar, een luchtmeester, genaamd Aang. Zijn luchtstuurtechnieken zijn 
geweldig, maar hij moet nog veel leren voordat hij anderen kan helpen. Maar 

ik geloof dat Aang de wereld kan redden! 
Met deze ongetwijfelde legendarische introductie beginnen wij onze 

ongetwijfelde net niet even legendarische, want laat ons eerlijk zijn niets kan 
avatar overtreffen, derde gibersco. Dus pak alvast maar de popcorn, cola en 

andere genotsmiddelen en bereid jullie voor op een nieuw avontuur!   
 

Zondag 05/01: 3-koningen vergadering 10-13uur 
Dus heren, jullie kennen ongetwijfeld het alom bekende Driekoningen verhaal. 
De drie koningen genaamd Caspar, Melchior en Balthasar vertrokken vanuit 
het oosten want ze zagen een opgaande ster waarop wijsde dat er een 
Koning der Joden geboren was. Nu, ‘wat gaan we vandaag doen?’ hoor ik 
jullie al zeggen. Geen zorgen, jullie super slimme, knappe, leuke en natuurlijk 
bescheiden leiding heeft weer wat in petto voor jullie. We gaan de traditie 
natuurlijk verder zetten en Deurne verwarmen met onze engelen stemmetjes. 
Alle bomma’s van Deurne zullen tranen van blijdschap als ze zo’n brave 
jongetjes verkleed zien. Ze zullen heel hard peinzen wat  hun lekkerste snoep 
is om dit dan te doneren aan jullie suikerbuikjes. 
 Dus ik stel voor dat jullie je stembanden al goed opwarmen. Kom ook zo 
goed mogelijk verkleed als een van de drie koningen (spreek dit goed af dat 
we niet 20 Melchioren hebben).    



 

 

Zaterdag 11/01: Film vergadering 20-22u 
 

Naar jaarlijkse gewoonte is het ook dit jaar weer film vergadering. Omdat we 
weten dat jullie na de verlof periode weer even moeten wennen aan school 
"werk" laat staan het effectief iets doen me uwen dag. Dus geen paniek deze 
vergadering is speciaal om nog even in die verlof/feest periode te blijven. We 
gaan ons "amuseren" door met iedereen in 1 lokaal te blijven zitten gedurende 
de hele vergadering. "Wat gaan we dan doen in dit lokaal?" hoor ik jullie net 
opgestarte breinen denken. helemaal geene zak eigenlijk, gewoon het 
onszelve zo comfortabel mogelijk maken en languit kijken naar 1 van de vele 
klassiekers die onze film geschiedenis rijk is.   

Desondanks jullie niets moeten doen tijdens deze vergadering dient er een 
kleine voorbereiding vooraf te gebeuren, huiswerk als ge het zo wilt noemen. 
Zorg ervoor dat je voor de vergadering begint zeker "2euro" in u hemd steekt. 
Dit is omdat de jins deze film vergadering organiseren en zij voorzien de 
hapjes en drankjes voor jullie. En aangezien voor niks de zon op komt vragen 
zij hier 2 euro voor.  

Dus doe dit en strompel zaterdag af naar het lokaal om gezellig met iedereen 
niks te doen.  

Zondag 19/01: Epic Meal Time vergadering 9-12u 
Epic mealtime voor zij die het kennen proficiat voor, zij die het niet kennen ook 
proficiat. Deze vergadering houdt eigenlijk in dat we iets EPIC gaan 
klaarmaken op het lokaal. Wat dit kan zijn is een dorp uit pannekoeken, wafels 
met straten uit peperkoek en rivieren van chocolade. Even waarschijnlijk is 
een hele vergadering spenderen aan het bemachtigen van fastfood en hierme 
een lasagne maken. Ook kan het een sneeuwman van gehakt bedolven 
ondere rood sneeuw (tomatensaus) en overal mannetjes van brood 
betekenen. Het komt er op neer dat je het zo zot nog ni kan bedenken of het 
is een mogelijkheid tijdens deze vergadering.  

Ondaks onze lange jaren ervaring en zeer knappe koppen is het zeker 
mogelijk dat tussen jullie de volgende Harley Morenstein zit. Dus als iemand 
van jullie zotte ideëen heeft of gewoonweg iets apart maar super lekker kent 
mag dat altijd doorgezonden worden per mail, whats’app, facebook, snapchat, 
instagram, postbode, duif of paard. Zolang het maar tot bij ons geraakt. 

Zeker komen dus en liefst met veel honger.  

 



 

 

 
Zaterdag 25/01: Stadsspel 12-16u 
Uit ondervragingen bleek dat jullie zeer graag nog eens een stadspel doen 
dus bij deze vervull en wij jullie gebeden. Let op deze vergadering is zoals 
boven vermeld op ZATERDAG en van 12U tot en met 16U. Dat is een zeer 
belangrijk detail, hieruit kunnen jullie  afleiden dat de leiding een hekel heeft 
aan zondagsdienst we misschien wel de tram pakken naar een stad. Want het 
is niet omdat er stad spel staat dat het DE stad is he jongens. Alhoewel een 
stadspel in DE stad graaf en gieren is is er ook veel plek om jullie kwijt te 
spelen zeker als we in de buurt van de schippersstraat zouden stoppen. 
Echter wees niet getreurd. Er zijn meerder "mooie" plaatsen omtrend ons 
prachtige lokaal. Zoals het rivierenhof: daar waar vele lopers hun conditie 
bijschaven met al die goeie nieuwjaarswensen. Boekenberg park, wat zijn 
naam dankt aan de boeken verbrandingen van de 2de  wereld oorlog. Het 
shopping center:  Het center bij uitstek om te shoppen. Plaats genoeg in deze 
prachtige wereld om onze vergadering te laten doorgaan lijkt me.  

Aangezien we ons deftig willen verplaatsen voor het geval we alles in de 
nabijheid doen (wat zeker niet het geval moet zijn) willen we wel dat iedereen 
met de fiets komt deze keer. 

Dus actie en avontuur gegarandeerd deze vergadering. 

Tot dan! Sarge.  

  



 

 

Zondag 02/02: English Lord vergadering 9-12u 
De english lords zijn al in zeer veel films voorgekomen en is eigenlijk een 
verzamel naam voor de nobellieden van Engeland. Zij zijn alle mensen die de 
titel baron, duke, earl,... dragen. Zij waren vroeger De mannen die het te 
zeggen hadden, als ge vroeger ne armen boer waard had je dat waarschijnlijk 
te danken aan het feit dat zijn wachten elke maand/week naar u kwamen om 
u taxen te komen innnen. Want ge moest veel tax betalen om op de Lord zijn 
land te mogen boeren.  

Enkel was er vaak niemand bezig met het comfort van de gewone burger. Het 
enige waar de Lords mee bezig waren was het bekomen van meer land, 
rijkdom en invloed.  

Het was enkel wanneer er een rebelie was dat de hogere machten de situatie 
van u en u lord kwamen bekijken en vaak maakten ze dan helft u familie af om 
dan te zeggen beken u misdaden maar of ge zult er meer 

voor boeten.  

Een goeie (misschien net iets minder 
historische)  film over dit principe is 
"Braveheart" 

Zeker kijken dus voordat de vergadering begint 
en ge weet alles wat er te weten moet vallen 
voor deze vergadering.  

     Tot dan! Sarge. 
 

Zondag 9/02: Chiro vergadering 9-12u 
C-H-C-H-I-C-H-I-R-O wij zijn een toffe bende, wij zijn van de chiro. Wij weten 
allemaal dat de schandelijkste gezongen leugen is sinds Bing Crosby ons 
vertelde dat hij droomde van een witte kerst terwijl hij heimelijk droomde over 
Geraldine zijn rondborstige overbuurvrouw. Maar wees niet getreurd, wij 
zullen voor eens en altijd onze superioriteit bewijzen op de meest 
overtuigende en licht door de renaissance geïnspireerde manier de imitatio et 
aemulatio of in simpelere woorden de parodie. Voor het imiteren is het dus 
aan te raden verkleed te komen als een lid van de grootste (maar niet de 
beste) jeugdbeweging van ons land. Hoe korter de broek hoe beter hoe luider 
het zingen van belachelijke liederen hoe schoner en hoe boerser het gedrag 
des te overtuigender. Dus om te macrameeën en om daarna nooit meer te 
zagen over zondags vroeg opstaan kom allen naar het lokaal .  
  



 

 

Zondag 16/02: Avatar vergadering 9-12u 
Lang geleden leefde de vier naties in vrede samen maar alles 
veranderde toen de vuurnatie aanviel. Deze krachtige openingszin is in 
vele gevallen al genoeg om de dames of heren zomaar wild te jagen. 
Naast het ultieme afrodisiacum en de toetssteen waaraan alle andere 
series ten einde alle zaken getoetst zullen worden, gaat deze quote 
zeer waarschijnlijk binnenkort boven onze poort hangen (bron: Adam). 
Dit zijn al meer dan genoeg redenen om eens een vergadering in 
elkaar te steken rond dit thema ook al weten wij allen dat dit 
schouwspel eenmalig aanschouwen al voldoende reden met zich mee 
draagt om  de rest van de gibersco te vullen met een doordacht essay 
omtrent de motieven van Aang of de langzame persoonsontwikkeling 
van Zuko. Wees gerust slechts één van jullie zal naar huis gaan met een 
ontsierende brandwonde aan het gezicht, de rest zal hoogstens erg 
getraumatiseerd zijn. Dus komen voor de thee en blijven voor de 
brandwonden is de afsluitende boodschap van deze gibersco en wellicht van 
het scoutsjaar. 
 
Zondag 23/02: Dovy Keukens vergadering 9-12u 
Ik ben Brecht Sekeris en al vier jaar schrijf ik giberscotekstjes alsof ze voor 
mezelf zouden zijn. Eindelijk een verklaring voor al die incoherente, dwaze, 
slecht geschreven en belachelijke teksten. De ouders en leden van menige 
jaren kunnen zich eindelijk als één blok scharen achter één doel: die 
belachelijke paljas nooit meer een tekstje laten schrijven. Na deze bekentenis 
kan ik net zo goed verklappen wat de ware toedracht van deze vergadering 
opbiecht. De scouts staat op de rand van het faillissement. De leidingsfeestjes 
met als thema Russische oligarchen, Saudische prinsen en Amerikaanse 
bedrijfsleiders zijn weliswaar in goede aard gevallen bij de leiding maar 
jammer genoeg niet bij onze portefeuille. In alle eerlijkheid zullen de 
champagne-kaviaar avonden op kamp er ook wel niet al te veel goed aan 
gedaan hebben maar zonder die luxe hou ik het geen twee weken vol op een 
kamp met jullie hoor. De bedoeling is dus simpel we gaan onze kas spijzen 
door keukens te installeren bij de bevolking van Deurne. We wachten tot er 
niemand thuis is en installeren snel een keuken waarvan ze achteraf een 
rekening in de bus krijgen. Voor zij wiens handen niet in staat zijn tot allerlei 
praktische zaken, niet getreurd jullie organen zijn zeker ook goed te gebruiken 
(in de letterlijke zin weliswaar).  
  



 

 

Zondag 01/03: Wuppertaler Schwebebahn vergadering 9-12u 
Het leven is een verplaatsing van het bewustzijn door de tijd en gelukkig voor 
ons verplaatst het leven zich niet met De Lijn. Anders waren jullie drie 
charmante leiders wellicht peuters geweest en jullie schavuiten waren nog 
maar een ondeugende blik van de postbode geweest. Vandaag gaat dus over 
verplaatsingen: van A naar B, van hot naar her en uiteindelijk de laatste 
bootreis over de Styx (levenstip: neem kleingeld mee, Charon houdt niet echt 
van schooiers). Toevallig is deze dag ook de verjaardag van iets dat niet uit 
vlees en bloed geboren werd maar uit Staal en Duitse koppigheid, de 
voorgenoemde Wuppertaler Schwebebahn. Deze hangende monorail is zo 
belangrijk dat ze het omliggende stadje er naar vernoemd hebben.  Daarom 
hebben we onze vergadering over verplaatsing vernoemd naar deze gigant 
van de verplaatsing en hopen we dat jullie je verplaatsen naar het lokaal. 
P.S. Als onze vergadering over verplaatsing verplaatst wordt zullen wij onze 
mondelinge uitdrukking verplaatsen naar de digitale wereld om jullie te 
verwittigen. 

 
En zo eindigen we dan alweer een gibersco. De derde welliswaar. Maar niet 

getreurd de vierde staat al klaar.  Het is ondertussen 2020 en dit betekent dat 
er vanalles staat aan te komen. Giverdagen, paaskamp, groot kamp en zo 

veel meer. Hopelijk heeft iedereen genoten van deze gibersco en kijken jullie 
al uit naar de volgende! 

Groetjes jullie verkennerleiding 
Arno, Brecht en Sander 

 
 


