Kapoenen
Eindelijk nog eens een wat langere giberscooo met heel veel leesplezier erin. Deze 2 maanden
gaan we er weer alles uithalen, veel verkleed komen, veel leuke thema’s en sowieso weer heel erg
veel sfeer, want dat wordt in deze tijden soms gemist. MAAR gelukkig niet op de scouts… wij
blijven het hier samen geweldig maken, dus kom zeker mee voor weer super leuke vergaderingen.

Zondag 4 april: Geen vergadering
Jammer genoeg is het vandaag geen vergadering
. Aan de andere kant nu kunnen jullie wel is een
keertje uitslapen als dat niet leuk is!!! Hier een paar moppen dat jullie toch nog iets hebben om te
doen
Een agent roept naar Pim. “Stop! Je hebt geen licht en geen bel!” “Aan de kant!” roept
Pim. “Ik heb ook geen remmen!”, Een man komt voor de vijfde keer een bioscoopkaartje kopen. De
verkoopster vraagt: “Ben je hier nu weer?” “Jazeker,” zegt de man. “Maar bij de ingang scheuren ze
steeds mijn kaartje kapot!”, De meester vraagt aan Dries: “Noem eens vijf dieren uit Afrika.” Dries:
“Twee apen en drie leeuwen, meester.”, Er staat een
nieuwe meester voor een klas. Hij zegt tegen de
kinderen: “Wie dom is moet gaat staan.” Na een
minuut staat Koen op. De leraar vraagt Koen: “Denk
je echt dat je dom bent?” Waarop Koen zegt: “Nee,
maar ik vind het zo zielig dat u de enige bent die
staat!”

Zondag 11 april van 9u tot 12u : Quizvergadering
Hey lieve kapoentjes,
Vandaag gaan we zoals jullie kunnen lezen lekker quizzen. Voor de kapoentjes die niet weten wat
dat is zal ik het even uitleggen: een quiz is een spel waarbij een quizmaster vragen stelt aan de
spelers die meedoen. Voor elke vraag krijg je dan punten en de speler of het team die de meeste
punten heeft verzameld wint. Dus maak jullie maar klaar voor een supertoffe, heel grappige en
aartsmoeilijke quiz. Je kan hier niet veel voor doen maar misschien helpt het wel om naar karrewiet
te kijken (dit is het nieuws op ketnet speciaal voor kinderen). Je kan ook nog eens naar de leuke
liedjes luisteren die tijdens de vergaderingen
gespeeld worden want er kan wel een
muziekronde in zitten of een filmronde of
misschien doen we helemaal geen quiz wie
weet… Wij kijken er alvast naar uit om te zien
hoe slim jullie wel niet zijn!Tot zondag!

Zondag 18 april van 9u tot 12u : Nederland vergadering
Oooh Dierbaar Nederland ooh heilig land der vaderen…. Oeps dat klopt niet helemaal. Wij kennen
eigenlijk onze noorderburen niet zo goed. En daar moet verandering inkomen. Wij gaan vandaag de
gewoontes van Nederlanders bestuderen en nadoen. Hoe zou dat zijn ? Klompen dragen, naar
windmolens kijken, niet naar het WK gaan? Nu kunnen we er nog wat mee lachen maar misschien
gaan we ook meer respect krijgen voor onze vrienden. Wat we ook gaan doen het wordt weer super
gek en leuk. Wisten jullie eigenlijk dat Nederlanders de
langste mensen ter wereld zijn, het is de fietshoofdstad van de wereld met meer dan 18 miljoen
fietsen in het land. Dat is meer dan 1 fiets per persoon!
En dat tussen 1815 en 1830 België en Nederland samen
één land waren. Achja genoeg weetjes voor nu als je er
meer wilt horen zien wij jullie zondag.
Tot zondag kleine Hollandertjes groetjesss de
leidinngggg x

Zondag 25 april: Geen vergadering, wij doen een verkoop
Beste ouders en kapoentjes. Dit weekend is het geen vergadering
omdat wij gaan zorgen voor een super geweldige hamburger
verkoop en nog veel meer. Dit doen we om geld in te zamelen voor
een leuk kamp. Wij laten hier nog zeker info over komen. Het zou
super zijn als jullie veel reclame maken en zeker zelf hamburgers
komen eten
. Wij denken persoonlijk dat dit heel leuk gaat
worden en dat het super lekker gaat zijn. Meer info volgt nog!!
Zondag 2 mei van 9u tot 12u : Avatar vergadering lucht
Hey lieve kapoentjes,
Hier zijn we weer met de 4de en de beste avatarvergadering !!!!!!!!!!!!!!!!
Deze avatarvergadering gaan we te werk met het element lucht!
We hebben al water, aarde en vuur gehad dus is het nu wel super logisch dat we te werk gaan met
het laatste element. Als jullie dit element onder de knie
krijgen dan hebben we alle elementen onder onze riem
zitten en zijn we bijna een volledige avatar. Er kan
natuurlijk maar 1 avatar zijn dus wie die ene avatar is
onder ons dat weten wij ook nog niet. Misschien komen
we het al te weten, misschien ook niet. Maar heel dat
avatar gedoe maakt niets uit zolang jullie het element
lucht nog niet kennen. Dus lieve kapoenen kom zeker
naar deze vergadering, het is van uiterst belang om dit
element ook te leren. Hoe we het gaan leren zal je wel
zien als je komt
TOT ZONDAG KAPOENEN !!!!!!!!!!!

Zondag 9 mei van 9u tot 12u : Epic meal vergadering
Jow jow kapoenen!!!!
Deze vergadering gaan we iets super groots maken.
Epic meal time betekend eigenlijk dat we zelf ons middageten gaan maken.
Hoe we dat gaan doen zullen jullie nog wel te weten komen als jullie komen.
Het enigste dat we al kunnen vrijgeven is dat het enorm groot gaat zijn.
Dus hou je al maar vast want zoiets groots
gaan jullie nog nooit gezien hebben.
Zoiets groots is wonderbaarlijk cool als het
echt helemaal gelukt is.
Dus wij hopen uit het diepste van ons lieve
leidingshartje dat het gaat lukken om dit
klaar te maken samen met jullie. Ons
teamwork gaat op 100% moeten zijn want
anders… mislukt het misschien!!
Dat willen we natuurlijk niet, dus kom
maar naar de scouts deze vergadering
zodat we met jou hulp alles tot een goed
einde kunnen brengen! Zeker komen is
dus de boodschap!
Dus tot dan lieve kapoentjes!!!!
Zondag 16 mei van 9u tot 12u : Corona vergadering
Hey allerliefste kapoentjes. Vandaag is het de enige echte
coronavergadering. Ik weet niet of jullie het al door
hadden maar ons land is nu al bijna een jaar lang
getroffen door dit stomme virus. Hierdoor konden wij
zelfs een kleine periode niet naar de scouts komen...
Maar nu jullie oma's en opa's stilletjes aan
gevaccineerd zullen worden lijkt het toch allemaal terug
een beetje leuker te worden. Wij gaan er vandaag alvast
het beste van maken en hopen dat deze pandemie snel
over zal zijn. Wij gaan op een veilige manier eens lachen
met corona en corona is laten schrikken van hoe geweldig
wij kunnen zijn. Misschien denk het virus dan: “Oei, die
zijn te leuk! Wij gaan er mee stoppen!” Allez, we kunnen
maar hopen hé
Tot zondag en stay safe!

Zondag 23 mei van 9u tot 12u : Minecraft vergadering
Hey allerliefste kapoentjes,
Zoals je al kan lezen is het vandaag minecraft vergadering. Voor de kapoentjes die dit superpopulair
computerspelletje niet kennen zal ik het even uitleggen. Minecraft is een spel waarin je moet
overleven door allerlei spulletjes te verzamelen en daar coole voorwerpen zoals zwaarden en bijlen
mee te maken. Met die voorwerpen kan je dan vechten tegen de gevaarlijke monsters zoals zombies
en skeletten. Wat je ook kan doen is met die spulletjes die je verzameld hebt een megacool huis
maken zodat je veilig bent voor de monsters. Nu horen we jullie al denken: "wat gaan wij nu doen
vandaag?" Kom naar de vergadering en kom erachter! Voor de kapoentjes die het spel spelen of
kennen: misschien gaan we wel de enderdraak verslaan! (je mag verkleed komen maar dat moet
niet)
Tot zondag!

Zondag 30 mei van 9u tot 12u : Game vergadering
Yow wassup kapoenen, wij als leiding kunnen ons heel goed voorstellen dat jullie jullie deze
lockdown soms wel heel hard hebben verveeld. Er is natuurlijk ook niet zo heel veel om te doen
buiten naar de scouts gaan met een paar vriendjes afspreken, of natuurlijk gamen. Wij kunnen ons
dan ook wel voorstellen dat velen van jullie allemaal topgamers zijn geworden, en als wij jullie
verhalen horen klopt dit ook helemaal. Op deze supertoffe gamevergadering vandaag mogen jullie
allemaal eens laten zien wat voor
een goede gamers jullie wel niet zijn
geworden. Jullie zullen al jullie
nieuwe skills vandaag zeker en vast
nodig hebben want er gaat hard
gestreden worden. Kapoenen die
soms videospelletjes spelen gaan
vandaag een voordeel hebben, maar
mensen die vaak
gezelschapsspelletjes spelen zullen
vandaag heel veel geluk hebben. Wij
hopen dat jullie er even veel zin in
hebben als ons, maar dat zal zeker
wel zijn. Ciaociao

Asjra, Xebo, Nala, Kika, Petro, Rikke en Zazou

Dit was dan weeral de gibersco
Vergeet niet om steeds goed na te lezen wanneer ze verkleed mogen komen.
Dat maakt het altijd super leuk!
Kom zeker in kleren die vuil mogen worden want dat kan wel eens gebeuren op de scouts.
Neem je mooiste glimlach mee
en blijf veilig in deze tijden!!
Tot de volgende giberscooo veel liefde van:

KABOUTERS
Dag schatjes van patatjes
Het is niet te geloven maar waar, dit is weeral de laatste gibersco van ‘t jaar. We vinden het
natuurlijk supermegajammer dat het scoutsjaar ten einde loopt, MAARRRRRRR…..
WE KOMEN WEL DICHTER BIJ ONS GROOT KAMP!!!!! Woehoewwww.
Wij zijn superenthousiast (voor moest het nog niet duidelijk zijn) en hopen dat jullie evenveel
goesting hebben in het kamp (en natuurlijk ook nog in de laatste vergaderingen die gepland
staan voor jullie).
Wij zien jullie snoetjes dus weer elke zondag zeer graag verschijnen.
Tot dan gappies! xxxx De leiding

Zondag 9 mei van 9u15 tot 12u15: Rad van Fortuin vergadering
Misschien kennen jullie het nog wel, misschien ook niet. Het
Rad van Fortuin was vroeger HET BEKENDSTE
spelprogramma van de Vlaamse tv. Onlangs wordt het ook
terug op tv uitgezonden onder de verkorte naam ‘Het Rad’,
vandaar dat je het misschien kent.
Vandaag staat onze vergadering dus helemaal in het teken
van het rad van fortuin. Kom allemaal naar de scouts met
jullie beste tactieken, want het lijkt allemaal puur toeval…
Maar niets is wat het lijkt. Winnen bij het scoutsrad van
fortuin, daar zullen skills voor nodig zijn!
Wij verwelkomen jullie dus zondag graag bij: Het Scoutsrad
van Fortuin!
Tot dan gabbers xoxo

Zondag 16 mei van 9u15 tot 12u15: Kookvergadering
🎶Bikke bikke bik, hap hap hap, eerst de soep en dan de pap en dan de pure chocolat!
Eten is gegeven, koken is gedaan, VAL AAAAAAN!🎶
Jawel kabouters, het is vandaag kookvergadering!! Gaan we spruitjes of witloof koken? of
eerder gewoon een simpel croqueske? Misschien gaan we een mega grote
chocoladefontein klaarzetten en zodat jullie de fruitjes moeten voorbereiden om ze in de
fontein onder te dompelen??!!

‘Leidinggggg, wat gaan we nu
klaarmakeeeeeen? Zeg het nu aaaal’
zullen jullie misschien nu denken. GE
ZULT WEL ZIEEEEEEEEN! :D
In ieder geval, kom zeker naar deze mega
toffe vergadering, want het wordt
smulleeeeeeen!
Wij hebben er alvast zin in! Tot zondag
meisjes!!

Zondag 23 mei van 9u15 tot 12u15: Alles op wieltjes vergadering
Vandaag gaan we iets super leuk doen! Alee we doen altijd iets leuk he ;)
Maaarrr vandaag gaan we dus heel onze vergadering op wieltjes doen. Jullie mogen
vandaag met de step, skateboard, driewieler, waveboard, winkelkar, fiets, of andere dingen
op wielen naar de scouts komen. Je mag super creatief zijn. Hoe meer wielen hoe beter.
Je kan ook zelf een zeepkist maken.
We gaan deze vergadering zien wie het beste kan rijden, wie de snelste is en wie de gekste
kunstjes kan doen.
Zie wel dat je je ding op wieltjes gemakkelijk ergens naar toe kan nemen.
Je mag ook altijd bescherming meenemen zodat we niet teveel gewonden kindjes hebben.

Zondag 30 mei van 9u15 tot 12u15: Överraskning möte
Euheum, euheum, euheum!
Aan allen die weten wat överraskning möte betekent,
proficiat! Aan allen die niet weten wat het betekent, ook
proficiat!
Vandaag gaat alles in teken staan van vage duidelijkheden
en onduidelijke concrete feiten, als jullie begrijpen wat ik
bedoel.
Wat dus zeker inhoudt dat er veel inhoud zit in de weinige
inhoud die we hebben gevonden tijdens het voorbereiden van
deze zeer olijke doch serieuze vergadering deze zondag.
Als je nog niet overtuigd bent van het wezenlijke nut van de
vergadering kom dan zeker om al uw twijfels in
vraagstellingen beantwoord te horen.
Tot strakskes,
Jullie leiding xx

Zondag 6 juni van 9u15 tot 12u15: Villa Kakelbont vergadering
Hey kaboutertjes,
Heel heeel lang geleden in een tijdperk hier ver vandaan waar er nog geen wifi of blauwe
tand bestond. Waar corona een mythe was en je nog gewoon met 200 000 mensen in de
woestijn kon samenkomen in het teken van een revolutie.
Daar, in dat tijdperk, woonde een meisje, met haren zo oranje als verse wortels die juist
van’t veld geplukt waren, met 2 vlechtjes waar zeker geen metalen draad in stak….ennnnn
2 huisdieren had. Deze 2 huisdieren waren haar beste vrienden genaamd Nelson en Witje.
Nelson was een aapje die ze had gekregen van haar stoere vader, het piraten stamhoofd
genaamd Efraïm. Witje was een wit paard met zwarte vlekjes dat zot was van suikerklontjes
en Pippi natuurlijk. Want we hebben het namelijk over onze stoere PIPPI
LANGKOUS!
In dit huisje, villa kakelbont, maakte ze van alles
mee en al deze avonturen zijn zeker en vast een
mooie leidraad om de vergadering van deze week
aan toe te wijden.Dus neem jullie jeugdigste
jeugdigheid mee en de glimlachendste glimlach!
Tot zondag!!
Jullie kabouterleiding

Zaterdag 12 juni: Kampinschrijving
Beste ouders, lieve kaboutersEIN-DE-LIJK is het zover, de langverwachte kampinschrijving!
Hier zullen jullie alle informatie over het zomerkamp meekrijgen en natuurlijk ook het
kampthema te weten komen. Er komt zeker nog een bericht/mail met alle praktische info
omtrent de kampinschrijving zoals bijvoorbeeld het uur van aanvang.
Je kabouter meenemen naar de kampinschrijving is geen must, maar het is wel superleuk
natuurlijk!
Hopelijk zien we alle ouders en hun kaboutertjes verschijnen op de
kampinschrijving. (Het wordt een topkamp dus niet meegaan zou zzzzeeeeeerrrrrr

jammer zijn) Tot dan!

THE

END
Niet alleen het einde van deze gibersco, maar meteen ook het einde van dit, toch wel
speciale scoutsjaar. Corona gooide af en toe wat roet in het eten, maar dat ontmoedigde
ons niet om ons elke zondagvoormiddag keihard te amuseren met jullie!
We hopen dat jullie ondanks alles toch genoten hebben van dit jaar en hopen jullie dan ook
volgend scoutsjaar terug te zien.
Maar eerst nog ons welverdiende kamp natuurlijk :))
Jullie leiding:

Welpen
Hallo daar jongens, het is weer tijd voor een gloednieuwe gibersco! Pak maar al snel je agenda
en plan elke zondagochtend de vergadering in zodat je zeker niets mist! Om de gibersco goed te
beginnen, overlopen we eerst nog eens de regels voor de vergaderingen: Kom altijd in perfect
uniform (tenzij anders vermeld in de gibersco), kom altijd op tijd en als je niet zou kunnen komen
door omstandigheden, laat het ons dan even weten via mail, bericht, whatsapp, duif, brief. Veel
leesplezier gasten!!

Zondag 04/04/2021: ColruytGaatDichtVergadering van 9u30 tot 12u30

Hey welpen,
Colruyt Group (vroeger Etablissementen Franz Colruyt
N.V.) is een Belgisch bedrijf dat werd opgericht in 1928
door Franz Colruyt en heeft meer dan 230 winkels in
België. Spijtig genoeg gaat één van de bekendste
Colruyt-winkels in Deurne-Noord vanaf volgende week
maandag dicht. Gelukkig heb ik van mijn bronnen
vernomen dat dit maar voor een tijdje is. De winkel
wordt moderner, duur zamer en er komt en nieuwe
versmarkt. Deze Colruyt voorziet onze scouts al
jarenlang van het beste eten aan de laagste prijzen voor
al onze pita, croque en spettieslagen en vergaderingen.
Ook al sluiten ze niet voor altijd verdienen ze toch een deftig afscheid en dat zijn we deze zondag
van plan. Ook nog een klein weetje over de Colruyt van Deurne noord: Akela heeft daar 3 jaar lang
de rekken gevuld, als studenten job!! Hij is zeer verdrietig dat de winkel nu dicht gaat, zorg allemaal
dat je aanwezig bent om Akela te troosten!!
Zondag 11/04/2021: LockdownVergadering van 9u30 tot 12u30

Er was eens een duistere tijd, toen de hele wereld in rep en roer stond… Een tijd waarin
een merkwaardig klein beestje de hele wereld lam legde. Het beestje slaagde erin om
drie keer het land in lockdown te krijgen, een periode waar de bevolking niet
kon en mocht doen waarvoor ze gemaakt was, namelijk sociaal zijn.
Anderhalf jaar hield het virus de bevoliking onder de knoet, ze won de ene
strijd na de andere, overleefde al de maatregelen die werden genomen… de
homo sapiens kon nooit winnen.
Maar, na talloze pogingen om de samenleving tot haar vorige glorie te doen
wederkeren, hebben we vandaag die unieke kans om het beestje daar te
verslaan, waar ze het nooit heeft zien aankomen. Samen kunnen we er voor
zorgen dat deze derde lockdown de laatste wordt en dan zorgen we ervoor dat
de naam Covid-19 enkel nog in de geschiedenisboeken zal voorkomen.
Hopelijk zijn jullie allemaal aanwezig om deze laatste, ultieme slag mee te
voeren!

Zondag 18/04/2021: WereldbolVergadering van 9u30 tot 12u30

Oooh grote wereldbol, ik snap er niet veel van
Het is gewoon een wonder wat je allemaal kan
Je vliegt maar, je vliegt maar zonder te verdwalen
Je draait maar en je draait maar zonder motor of pedalen
Heyyoooo welpen, herkennen jullie bovenstaand tekstje
al? Dat is het refrein van een liedje dat Urbanus heeft
gemaakt. Het liedje ‘wereldbol’ is het lievelingsliedje van
Hathi, hij kent alle teksten van Urbanus vanbuiten!! Zoek
het liedje eens op op YouTube en dan kan je meezingen
op de vergadering. We spelen vandaag allemaal
spelletjes in thema van andere landen. Geloof het of niet
maar de scouts bestaat niet enkel in België, over heel de wereld spelen kinderen op zondag allerlei
spelletjes. Wij hebben met onze scoutsvrienden in China, Argentinië, Rusland en Zuid-Afrika gebeld,
en ze hebben ons hun leukste spelletjes uitgelegd!!! Zorg allemaal dat je erbij bent, niet te missen
kans!!! En zoals ze in Madagaskar zeggen: be there or be a vierkant eh

Zondag 25/04/2021: SchoolVergadering van 9u30 tot 12u30

Heeeeeeeeeeeey Welpen,
kunnen jullie soms ook niet genoeg van school krijgen? Wij in ieder geval
niet. Daarom is het deze zondag schoolvergadering! Nu vraag je je
misschien af: “Weer school? Maar ik heb al 5 dagen school per
week”. En natuurlijk heb je daar wel een punt, maar dit is niet
een schooldag zoals je die gewoon want het is en blijft de
scouts heh.
Het belangrijkste bij scouts is en blijft natuurlijk plezier
hebben, dus het enige huiswerk dat je hier hebt is goed
slapen en er zondag opgewekt staan!
Wat we gaan doen blijft natuurlijk een verassing. Maar een
ding is zeker, als je het wilt weten moet je maar afkomen
.
Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Misschien ga je
school nog wel leuk vinden.
Tot zondag!
-De Welpenleiding

Zondag 2/05/2021: SportVergadering van 9u30 tot 12u30

Hey boyss, op deze hoogstwaarschijnlijke zonnige zondagochtend is het
tijd voor alweer een vergadering van topkwaliteit! Aangezien het bijna
zomer is, moeten jullie en ook wij, de leiding, aan onze
summerbodies beginnen werken! We gaan eens goed sporten, al
die ongezonde boecht die we de laatste tijd hebben gegeten,
sporten we er allemaal af! Het is de bedoeling dat jullie allemaal
jullie beste sportkledij aantrekken, inclusief sportschoen want je
zal ze zeker en vast kunnen gebruiken! Dus deze vergadering
moeten jullie geen uniform aandoen. Omdat wij als leiding
supergoed voorbereid zijn, is dit tekstje geschreven nog lang voor 2
mei, en omdat wij geen glazen bol hebben in verband met het weer,
weten wij dus niet hoe warm het gaat worden. Check dus allemaal het
weerbericht, indien het warm wordt neemt ge een flesje water mee en smeert ge u in met
zonnecrème. Indien het gaat regenen, neemt ge een regenjas mee en smeert ge u niet in met
zonnecrème. Indien het gaat sneeuwen (zeer onwaarschijnlijk, maar je weet maar nooit; het is 2021
hé!), ge doet een skibroek en skijas aan, handschoenen zeker niet vergeten en als ge ski’s of een
snowboard hebt, moogt ge dat ook meenemen! Wij hebben er alvast zin in, en jullie onwaarschijnlijk
ook! Tot dan welpen!!!
Zondag 09/05/2021: TrickshotVergadering van 9u30 tot 12u30

Goeiemorgend lieve kinders, deze zondag een unieke
vergadering! Heel veel mensen hebben zich tijdens de
verschillende lockdowns heel hard verveeld. Velen
hebben nieuwe hobby’s ontdekt en een aantal daarvan
zijn in de wereld van het trickshotten beland. Voor wie
niet weet wat een trickshot is, even de definitie volgens
wikipedia: “Een trickshot is een schot op een biljarttafel,
dat onwaarschijnlijk of onmogelijk lijkt of aanzienlijke
vaardigheid vereist.” De term komt uit de biljart wereld,
maar dit wil niet zeggen dat je enkel met biljartballen
kan trickshotten. Op deze vergadering gaan we
proberen zoveel mogelijk next level trickshots te doen!
Als je goed voorbereid wil zijn op deze vergadering, kan
je al eens op YouTube even kijken naar trickshot filmpjes om inspiratie op te doen. Wij hopen dat
jullie allemaal naar de scouts komen en heel veel enthousiaste ideeën met jullie meebrengen! C
U @ onze scouts | be #

Zondag 16/05/2021: KomenEtenVergadering van 9u30 tot 12u30

Beste Welpekens,
Zijn jullie die koffiekoeken, boterhammen of cornflakes van
thuis ook allemaal zo beu?
Awel, vandaag krijgen jullie een van die weinige kansen om zelf
jullie geliefde ontbijt ineen te steken. De jongverkenners en de
Verkenners weten maar al te goed hoe het is om op kamp hun
eigen ontbijt te maken en wij vinden dat het nooit te vroeg is
om het te leren.
Het is aan jullie om na de vergadering met trots jullie net
vergaarde technieken te tonen en jullie ouders een
welverdiend ontbijt op bed te geven maandag!
Het enige wat jullie moeten doen om de ontbijtkusten van een
echte scout te leren is 2 euro meenemen om de geheime
ingrediënten te kunnen veroorloven en een goed humeur,
want wie een ochtendhumeur heeft, heeft nog niet bekan zin om een ontbijt voor anderen te
regelen!
Ondertekend,
Jullie Hongerige Leiding! (vooral Hathi eet erg graag een gebakken eitje en verloren brood in de
ochtend dus stel hem niet teleur)

Zondag 23/05/2021: KampThemaVergadering van 9u30 tot 12u30

Hey, weet jij het kampthema al? Nee? Misschien heb je al wel een
gokje maar weet je het nog niet zeker. Wil je het weten? Dan
hebben wij de oplossing.
Volgende zondag is het dus KampthemaVergadering, met wat
geluk kom je het daar het kampthema te weten en worden al je
vragen opgelost. Natuurlijk gaan we het niet zomaar vertellen,
want laten we eerlijk zijn, dat zou een korte en saaie vergadering
worden. Dan zit er nog maar een ding op, jullie moeten het
kampthema verdienen! Maar nu is de vraag natuurlijk hoe jullie
het kampthema kunnen verdienen. Heel simpel, zorg dat er
zondag zoveel mogelijk welpen opdagen want iedereen gaat
nodig zijn
. Hoe jullie het kampthema kunnen verdienen zullen
jullie zondag wel zien.

Groetjes en tot zondag!

Zondag 30/05/2021: BompaVergadering van 9u30 tot 12u30

Jow welpen,
Deze zondag kruipen we in de kleren van den bompa en de bomma. Zoekt u al maar de wandelstok
van uw opa , het geruite vestje van uw bompa of het kleed van uw moeke. Een hele namiddag
koffieklets en gestoef over uw kleinkinderen, maar ook heel wat wildere spellekes zullen aan bod
komen, want bomma’s en bompa’s zijn nog zeer actief de dag van vandaag!! Hier nog
ne klassieker om jullie voor te bereiden. Doeiiiii
Oma, als het weer feest is.
Ben jij er altijd bij.
Ik wil niet meer naar huis toe.
Want ik wil bij je blijven
Oma, als je geweest bent.
Voel ik me toch zo blij
Als plezier voortaan een schoolvak wordt.
Krijg jij een tien van mij.
Oma's aan de top.
Het feesten kan niet op.
Met oma's aan de top.
Treuren wordt een flop.
Want tranen zeggen stop.
Met oma's aan de top.

Zondag 06/06/2021: LaatsteVergaderingVergadering van 9u30 tot 12u30

Heeft er iemand een horloge bij want het is blijkbaar al laat
in het jaar. Als we op onze klok kijken zien we dat het kamp
stilletjes aan dichter en dichter aan het komen is. Zo laat
zelfs dat het al de laatste vergadering van het jaar is. De
tijd is snel gevlogen, maar je weet wat ze zeggen: “De tijd
gaat snel als je plezier hebt”. Natuurlijk staan wij zondag
weer klaar voor jullie om samen deze laatste vergadering
te beleven. Hopelijk vonden jullie het een tof jaar vol met
topvergaderingen, wij in ieder geval wel. Nu nog een goede
laatste vergadering zodat jullie verder kunnen tot het
kamp. We willen nog niet te veel verraden over deze
vergadering om het een beetje spannend te houden. De
boodschap is dus om zondag op het lokaal te staan!

Tot zondag!

Alright boys, dit was het dan voor dit jaar. Na de laatstevergaderingvergadering zijn er geen
vergaderingen meer gepland! Wij vonden het alvast een heel leuk jaar, ondanks alle tegenslagen
door het virus hebben we samen er het beste van gemaakt! Wij zien jullie heel graag terug op
kamp om samen het jaar af te sluiten!!!

Chill

Raksha

Hathi

Akela

-Jonggid$enHet paaskamp kan jammer genoeg niet doorgaan, maar al goed dat wij er dan voor hebben gezorgd
dat er nog heel wat leuke vergaderingen klaar staan zodat we ons nog goed kunnen amuseren!!!

Vrijdag 9 april van 19u tot 22u: fim vergadering
JOOWW Stoere grieten, Deze week is het op vrijdag avond vergadering. En niet zomaar een
vergadering! Film vergadering!!! Aangezien het vakantie is gaan we ons even goed ontspannen en
een filmpje kijken.

WEETJE:
Een film, rolprent of video is een serie opeenvolgend getoonde, stilstaande
beelden. Door de snelheid waarmee de beelden elkaar opvolgen en de
nawerking van elk beeld op het netvlies lijken ze een vloeiende en continue
beweging te vormen. Vaak is er ook geluid bij. De productie varieert van een
kleine handeling om een gebeurtenis vast te leggen in een kort filmpje tot
een groot project voor het maken van een langere film voor wereldwijde
vertoning in bioscopen.

Typisch wordt een verhaal uitgebeeld. De bijbehorende kunstvorm wordt
cinematografie (vaak kortweg cinema) genoemd. Film was oorspronkelijk
uitsluitend bedoeld om in de bioscoop vertoond te worden, maar de term
werd en wordt ook voor veel andere toepassingen van bewegend beeld
gebruikt.

Vrijdag 16 april: 19u tot 22u: kampvuur vergadering
Holaa chicas! Zoals jullie wel weten is scouts geen scouts
zonder...KAMPVUUR.
Knetterend hout, vriendenverhalen
Ambachtelijk, in de vlammen verdwalen
Mensen knus kletsend, dicht bij elkaar
Pratende hartstocht, de wind door het haar
Vurig verlangen, de werkweek opgebrand
Uitgelaten lach, ontspannend en amusant
Urenlang, tot ijskou de avond beroofd

rustig stervend, de laatste vlam gedoofd
Ja ja kampvuurvergadering it is :)
so be there want het wordt FUEGOO!!

Zondag 25 april van 12:45u tot 15:45u: Jentse is jarig
25 april is de 115de dag van het jaar (116de dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender.
Hierna volgen nog 250 dagen tot het einde van het jaar. Er zijn ook 2 belangrijke gebeurtenissen op
deze datum : In Venezuela vallen bij een grote opstand van gedetineerden in de José Antoniogevangenis in de oostelijke staat Anzoátegui zeker twaalf doden en elf gewonden. En een zware
aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter treft Nepal. Naast de hoofdbeving
waren er achttien naschokken, waarvan de zwaarste een kracht had van 6,7 op de schaal van
Richter. De trillingen van de aardbeving
waren tot in India, Pakistan, Bhutan, Tibet
en Bangladesh te voelen. Er vallen ruim
2.500 doden. Bovendien stortten
eeuwenoude Nepalese tempels in. Maar
het is vooral ook de verjaardag van Jentse.
Wooeeepp Woooeepp. Dus bereid jullie
maar voor op een goed feestje.

Zondag 2 mei van 9u tot 16u: Woudloperskeuken
Ola chickaass, het is tijd voor de allercoolste/ leukste activiteit van het jaar: WOUDLOPERSKEUKEN
jeeejj!!! Het is heel belangrijk dat jullie allemaal met de fiets komen, zodat we samen naar een leuke
locatie kunnen fietsen waar we vuur mogen maken. Voor de girls die nog nooit een woudloperskeuken
hebben gedaan, het principe is heel eenvoudig: jullie
worden in groepjes verdeeld en moeten dan samen een
lekker 3-gangen diner maken op een vuur (ineens al een
goeie oefening om uw kookkunsten tegen het kamp al wat
te verbeteren #geen rauwe fishticks meer aub ;) ).Verdere
details volgen nog! Denk al maar eens na over wat jullie
willen maken, de klassieke lookbroodjes of toch iets meer
avontuurlijkers? Wij zijn alvast de kookboeken van Jeroen
Meus aan het doornemen om inspiratie op te doen! Be
there or be vierkant xxxx

Zondag 9 mei: sportvergadering (uren nog niet bekend)
9 mei staat voor velen in het geheugen gegrift als de dag waarop onze Belgische voetbalheld Romelu
Lukaku (A.K.A Lakoeke) uit handen van Hervé Nzelo-Lembi de Ebbenhouten Schoen ontving, omdat
hij verkozen werd tot beste voetballer van Afrikaanse afkomst in de Belgische Jupiler Pro League. De
1m93-lange doelpuntenmachine die momenteel zijn voetbalcapaciteiten in het Italiaanse Milaan aan
de wereld tentoonstelt, is reeds uitgegroeid tot een icoon. We hebben 3 uur de tijd om uit te
groeien tot sportfenomenen die klaar zijn voor het hoogste niveau! (Dat lukt makkelijk).

Zondag 16 mei van 9u tot 12u: The hunger games vergadering
Euhm???? The Hunger what????!!!!

The hunger games is is een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 2012.

Het verhaal speelt zich af in de toekomst
in Noord-Amerika, waar zich een nieuw
land heeft gevormd, namelijk Panem. De
leider van Panem is de koelbloedige
President Snow. Oorspronkelijk waren dat
13 districten, maar in een opstand van 74
jaar geleden heeft het Capitool het 13e
district zonder genade afgebrand. Als een
herinnering voor de rebellen aan die
opstand, werden de Hongerspelen in het
leven geroepen als een soort straf. Dit
houdt in dat elk jaar van elk district twee kinderen tussen de 12 en 18 jaar, de tributen, moeten
deelnemen aan de Hongerspelen, bij deze "spelen" moeten de deelnemers elkaar doden tot er nog
maar één over is. Het volk wordt gedwongen hier op beeldschermen naar te kijken.
(Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=_rSH0ERUqo0)

Zaterdag 22 mei van 9u tot 12u: stadsspel
HET stad van België is natuurlijk wel ons oooo zo mooi Antwerpen. En ja hoor HET district van
Antwerpen is natuurlijk Deurne. Daarom gaan we vandaag wat rondtrekken door Deurne. Deurne is
een plaats in België en een stadsdistrict van de stad Antwerpen. Het is opgedeeld in 20 buurten.
District Deurne is het vierde grootste district en heeft het op een na grootste inwonersaantal van de
stad Antwerpen (district Antwerpen heeft het grootste aantal inwoners).
Deurne wordt vooral gekenmerkt door haar groene
omgeving van het park Rivierenhof. Aan de hand van
enkele schaarse gegevens weet men dat rond 836 de
streek grondig werd verwoest door Noormannen. In die
tijd bestond Deurne uit een nederzetting of gehucht op
de rechteroever van de Schijn, waar men nu de wijk
Deurne-Noord vindt. De 12de-eeuwse Eiendijk werd
aangelegd in een tijd waarin behoefte was om
Antwerpen via de vallei van de Potvliet en van de Schijn
behoorlijk te verbinden met de Kempen.
Dit was alvast een beetje geschiedenis over ons district.
Xoxo jullie leiding!!!

Zaterdag 29 mei: zwemvergadering (uren nog niet bekend)
Zoals elk jaar is er een zwemvergadering en dit jaar is dat
niet anders! Wohooooo!!!! Het is vandaag dus ne chille
dag. Trek uw mooie, leukste sportiefste bikini of badpak
aan. Dan kan je rustig een zwemmeke placeren, wa spelen
op de luchtkussen, (jongens ambeteren…) maar
belangrijkste van al u amuseren natuurlijk. Met dit warme
weer is er niks beter te doen en iedereen houd wel van een
gooi plonske.
Vergeet zeker allemaal jullie zwemgerief en een 2€muntstuk. Eventueel kan je een koekje meenemen voor na het zwemmen.
Wij kijken er zeer hard naar uit, hopelijk jullie ook!!!
Groetjes Marie, Margaux, Dustin en Jentse

Zaterdag 5 juni: laatste vergadering+kampinschrijving
Yow gasten, wauw het jaar zit er alweer op en dat vraagt om een litte fissa! Wij dachten dat het leuk
zou zijn om samen een gezellige BBQ party te doen als laatste vergadering! En na onze BBQ volgt
dan de kampinschrijving (hihi spannend welk kampthema zou het zijn???). Maar gelukkig moeten we
jullie niet lang missen na deze afscheidsvergadering, want hopelijk zien we jullie allemaal terug op
het kamp! Verdere info over de uren en andere details volgen nog, aangezien het allemaal nog een
beetje lastig is om in te plannen met die vervelende corona-maatregelen! Tot dan!! xoxoxo de
leiding

Dit was het dan de allerlaatste vergadering, maar niet getreurd er staat nog een suppppeeerr tof
kamp te wachten waar we het scoutsjaar nog kei leuk kunnen afsluiten. Wij hebben er alvast kei veel
zin in !

JONGVERKENNERS
Boys we zijn al aan onze tweede? en laatste? gibersco aangekomen. Binnenkort zou het paaskamp
er aan komen maar wees niet getreurd. We gaan zeker en vast proberen alle verloren tijd nog in te
halen.. Lees zeker deze gibersco zodat jullie goed geïnformeerd zijn over de komende
vergaderingen. Begin nu maar snel met lezen en tot op de vergadering!

Geen vergadering 4 april
Het is deze week geen vergadering en dat is jammer voor zo’n genereuze God als ik die niets liever
doet dan mijn wijsheid onder de stervelingen te verdelen. Omdat ik hoe dan ook zelfs via dit digitale
medium wil delen, vind u hier het werk van iemand die ook veel van delen houdt.
De rijkdom van de maatschappijen, waarin de kapitalistische productiewijze heerst, heeft de vorm
van een ‘kolossale opeenhoping van waren’, waarvan de afzonderlijke waar de elementaire vorm is.
Ons onderzoek begint dan ook met de analyse van de waar. De waar is in de eerste plaats een
concreet voorwerp, een ding dat door haar eigenschappen de een of andere menselijke behoefte
bevredigt. De aard van deze behoeften, of zij bijvoorbeeld in de maag of in de verbeelding hun
oorsprong vinden, doet niet ter zake. Evenmin gaat het hier om de vraag op welke wijze het ding de
menselijke behoefte bevredigt, hetzij direct als levensmiddel, dat
wil zeggen als verbruiksartikel, hetzij indirect als productiemiddel.
Ieder nuttig ding, zoals ijzer, papier, enzovoort, moet uit een
dubbel gezichtspunt worden bekeken: kwaliteit en kwantiteit.
Ieder dergelijk ding is een geheel van vele eigenschappen en kan
derhalve op velerlei manieren nuttig zijn. De ontdekking van deze
verschillende manieren en dus van de talrijke wijzen van gebruik
van de dingen is een historische handeling. Dit geldt evenzeer voor
de ontdekking van de maatschappelijke standaard voor de
kwantiteit van de nuttige dingen. De verscheidenheid van de maat
van de waren wordt gedeeltelijk veroorzaakt door het verschil in
de aard van de te meten voorwerpen, gedeeltelijk door de
conventie.

Pasen is al voorbij vergadering 11 april 13-16u
Yow boys
Het is weer zover, een nieuwe vergadering! De beruchte paasvergadering van de jongverkenners is
natuurlijk niet zomaar een vergadering, aangezien wij het totaal tegenovergestelde gaan doen! -Wa
dan?- zullen jullie nu waarschijnlijk wel denken? Awel, daar komen jullie deze zondag allemaal
achter! Het is alvast geen techniekenvergadering, of wel??? Nee, een techniekenvergadering is het
sowieso niet!
Het gaat in ieder geval een super toffe vergadering worden en wij hopen natuurlijk dat jullie in grote
getalen zullen afkomen! Ter voorbereiding van de
vergadering moeten jullie 3 vragen zo goed mogelijk
oplossen:
1. Hoelang is de gemiddelde giraffennek?
2. Wat is de diameter van de gemiddelde
voetbal?
3. Hoe heet de dichtstbijzijnde ster?
Degene die de antwoorden het minst juist heeft,
krijgt een voorsprong op de eerste ronde van de
vergadering. Tot zondag boys!
Tchauwkes baykes

Epic meal time vergadering 18 april 13-16u
Gordon ramsey, Wout Bru, Peter Goossens, Sergio Herman, Jeroen Meus... Wat hebben deze
mensen allemaal gemeen? Inderdaad! Ze zijn allemaal niks ten opzichte van onze kookkunsten!
Vandaag gaat een klein groepje van elite-chefs met als specialisatie low-budget-cooking,
ColruytCuisine en moleculaire gastronomie.
Jullie zullen aan de hand van ingrediënten en jullie
creativiteit een prachtige maaltijd creëren om
indruk te maken op deze elite groep. recept voor
deze vergadering:
Ingrediënten:
- Liefst alle leden
- Uniform (kookattributen mag, eventueel
verkleding zoals schort of chefhoed mag ook altijd)
- Culinaire kennis
- smaakpapillen
- een niet al te volle maag (alles mag op!)
Bereiding: duur: 3 uur
Stap 1: Beslissen wat we gaan maken
Stap 2: maken wat in stap 1 beslist is

Stap 3: Eten
Stap 4: meer eten

Star Wars vergadering 25 april 13-16u
Yoooow boikos
Deze zondag is het Star Wars vergadering, joepieee! Eindelijk nog eens een fatsoenlijke vergadering
zegt. Jullie zouden allemaal verkleed moeten komen als jullie favoriete Star Wars karakter. Dat kan
dus gaan van prinses Leia tot Chewbacca tot R2-D2. Aan jullie de keuze, maar het is dus wel echt
heel belangrijk dat jullie jullie verkleden!
Als jullie Star Wars nog niet kennen, dan raden wij jullie aan om alle Star Wars films eens te kijken.
Het kijken van die films mag jullie natuurlijk niet
afleiden van jullie studies, want die komen eerst he
boys. We willen nog wel eventjes een heel klein
taakje geven: doe elke dag een goed ding voor jullie
mama en papa, aangezien het elke dag moedertjesen vadertjesdag is (Niet enkel respectievelijk op 15
augustus en 19 maart)!
Geniet nog enorm hard van jullie week, tot zondag
boys!
Met vriendelijke groeten
Louis, Sander en Sander

De grote boze wolf show vergadering 02 mei 13-16u
Lang lang geleden in een tijdperk dat plaatsvond voor de geboorte van 2000 kinderen bestond er
een legendarische show. Deze show droeg de naam “ De Grote Boze Wolf Show” of DGBWS als je
coole afkortingen wou gebruiken. In deze show was er een Grote
Boze Wolf en deze wou steeds dieren opeten. Zo had je een
bepaald klein konijntje en zijn grote zus die hem beschermde. Maar
af en toe had de Grote boze wolf een kans om dit hulpeloze
schepsel te verslinden. Echter was er nog een derde variabele in
het verhaal namelijk “het schrijvers team van ketnet” deze
schrijvers zorgde er tekens voor dat door een of ander stom toeval
de wolf toch niet aan zijn trekken kan komen. De schrijvers in
kwestie hadden hiervoor 2 hoofd redenen,
1: het kleine konijntje was zeer geliefd bij de jongen kijkers
waardoor ze dus veel kijkers zouden verliezen indien het
konijntje opgepeuzeld zou worden,

2: de schrijvers in kwestie waren zeer racistisch ten opzichten van Grote Boze Wolven en haalden
dan ook veel plezier uit het kwellen van de wolf.
Zeg nee tegen het kwellen van de wolf!! Zeg nee tegen racisme!! Kom naar de scouts!!

Marginale vergadering 09 mei 13-16u
WEER EEN VERGADERING JONGUH!
Marginaal betekent zowel klein, onbelangrijk als zich aan de grens bevindend. Belangrijke
synoniemen van marginaal zijn onder meer: bijkomend, op de rand en de kantlijn betreffend. zo, nu
jullie de theorie weten is het tijd om dit in de praktijk om te zetten! jaja haal die marcellekes, petjes,
trainingspakken en slechte manieren maar boven want
vandaag laten we onze innerlijke marginaal los.
Door de corona gaan de meeste fuifkes en ravekes dus
moeten wij onze marginaliteit ergens anders kwijt. Bereid u
al maar voor op een vergadering boeren, hakken en
complete wanorde. Laat zien dat jullie de vettigste mannen
van de buurt zijn. Het meest opvallende aan marginalen is
natuurlijk de kledij. Kom zo marginaal mogelijk om te laten
zien dat jij de vettigste van den hoop bent.
Houdoeeeee

Taskmaster vergadering 16 mei 13-16u
Vandaag zoals gewoonlijk zijn er weer meesters (de leiding), trouwe volgelingen (de leden) en een
reeks taken die opgelost moeten worden. En toch is dit geen gewone vergadering, sterker nog ze
heeft zelfs een Engelstalige titel.
Deze vergadering wordt een lijdensweg voor de zenuwzieke die bij het woord stopwatch al
onmiddellijk voorover bukt om de zwaarte van het begrip tijd op zijn rug te torsten zoals Atlas dat
hem nu al enkele millennia voordoet met den bol klei die ons bevat en omarmt.
De koele kikkers onder ons zullen de parels zweet over hun voorhoofd voelen glijden en hun tanden
moeten klapperen mits zij geen solo aan hun knieën
willen gunnen (knieën zijn ijdele gewrichten, wees
gewaarschuwd).
Vandaag is de dag van de ultieme scheiding: de dwaas
van het genie, het kaf van het koren, de chiro van de
scouts en de rat van de hond. Edus weest aldaar of
weest een tweedimensionale figuur met vier
gelijke zijden en vier rechte hoeken tussen die zijden.

Technieken vergadering 23 mei 13-16u
Hola Pola kindercola boys
Deze zondag is het één van de meest belangrijke vergaderingen van jullie hele scoutscarrière! Jullie
krijgen privéles in tenten opzetten, sjorren, driepikkels maken en knopen leggen van 2 pro’s en
Louis. Wij kunnen niet benadrukken hoe belangrijk (en enorm leuk) het is om deftig te kunnen
sjorren etc. Normaal gezien kunnen jullie dat allemaal goed oefenen op het paaskamp, maar
aangezien ons paaskamp niet kon doorgaan door die vieze, vuile, vettige corona, moeten wij
sowieso minstens één techniekenvergadering doen! Als jullie op groot kamp super coole shelters
willen bouwen en in een super cleane tent willen slapen,
moeten jullie dus sowieso komen deze zondag.
Verkleedkledij: kom allemaal als Bob de Bouwer. Het is
zeer belangrijk dat jullie als Bobberd komen voor de
tweede ronde van de vergadering!
Yoowkes en tot zondag!

Meisjes vergadering 30 mei 13-16u
Beste makkers
FOUT!!
Lieve vriendinnen, vandaag gaan jullie de wereld vanuit een ander standpunt bekijken. Waarschijlijk
hebben jullie het al geraden... jullie worden meisjes voor een dag!! Vandaag moeten jullie je beste
poses, looks en charmes in de strijd gooien. Maar vrouwen hebben meer dan alleen een uiterlijk.
Het wordt tijd dat jullie inzien dat
vrouwen even intelligent, sterk en
grappig zijn als mannen. En hoe doen we
dat beter dan zelf uitvinden hoe het is
een meisje te zijn. Dus vergeet de dure
operaties en trek je mooiste jurkje om
helemaal los te gaan met de meiden! Wij
kijken er alvast naar uit om jullie mooiste
meidenoutfit te zien!!
kusjes jullie bff's

Sport vergadering 06 juni 13-16u
Sport, ah fijn, kunnen we is actief zijn. Voetballen, basketten, pingpong, kaarten, schaken, ...
Er zijn tal van sporten voor alle mensen ter wereld. Dit was vroeger echter niet het geval. In de tijd
van de oude Grieken waren er slechts een paar activiteiten die het label Sport mochten dragen. De
activiteiten die dat label hadden werden van tijd tot tijd op de proef gesteld doormiddel van een
soort hunger games namelijk "de olympische spelen". Deze spelen werden vooral gehouden om het
volk in beweging te houden want de oude Grieken deden dat helemaal niet veel. De uitdrukking
"een zittend gat" of voor de geleerde "μια καθιστική τρύπα" komt immers van de ouden Grieken.
Ook uit de eeuwen oude verhalen kunnen we afleiden dat de Grieken een lui en tam volk waren. In
plaats van hun vijand aan te vallen en al lopend (actief)
de strijd in te trekken groeven ze zich in bij een berg
doorgang zodat ze meer "kans" hadden maar eigenlijk
gewoon omdat ze te lui waren om naar de vijand toe te
gaan. Ook deden ze niks liever dan in een warm bad me
20 kerels te gaan zitten voor een halve dag en smeten ze
de actieve baby's in een diepe put,. Dit allemaal omdat ze
blij en trots waren op hun passieve samenleving en dit
graag wouden behouden.
Dat is wel genoeg geschiedenis voor vandaag, pak da wij er wel een actieve vergadering van maken
en een oeroude wedstrijd van maken.
Mogen de beste en vooral actiefste winnen.

Na heel wat avontuur en toch wel wat gevaarlijke vergaderingen, is het dan toch afgelopen met deze
gibersco. Met spijt in ons hart moeten we zeggen dat dit al de laatste van het jaar was.
Maar niet getreurd, het kamp komt er nog aan. En jullie kunnen al zeker zijn dat we dan alle verloren
tijd dubbel en dik zullen inhalen.
Hopelijk heeft iedereen genoten van deze gibersco en is iedereen klaar voor de komende avonturen.
Alvast voor iedereen een prettige vakantie toegewenst van jullie leiding!
Sander, Sander en Louis

Gidsen
Heey,
Eindelijk is er weer een gibersco na zoveel maanden. Nu kunnen jullie weer goed op
voorhand weten wanneer er een vergadering is en kunnen jullie goed op tijd afbellen
wanneer jullie niet kunnen komen.
We hebben in deze gibersco weer 8 super leuke vergaderingen in gestopt en 2 mega
kampen. Het thema voor het paaskamp is voor jullie al bekend maar het thema voor het
groot kamp is voor jullie nog een raadsel maar misschien komen jullie er sneller achten dan
jullie denken ;)
Zondag 4 en 11 april van 13u30 tot 16u30: Geen vergadering
Amai dat is een goed begin van de gibersco, ineens geen vergadering en dat wel twee keer!
Toevallig is deze eerste vergadering paaszondag. Dus deze zondag ochtend zullen de
meeste van ons gezellig met hun gezin rond te tafel zitten om lekker te brunchen. Of
misschien gaan jullie wel paaseitjes zoeken… zo niet kan je nog altijd de 10 verschillen in
de onderstaande afbeelding vinden. ( als je de verschillen gevonden hebt, duidt ze dan
even aan en stuur de afbeelding met de gevonden verschillen door naar ons en misschien
krijg je deze pasen een extra paasei :)). En dan de week erna weer geen vergadering, maar
alleee! Normaal gezien gingen we 12 april op paaskamp vertrekken, dus is er geen
vergadering op deze zondag. Daarnaast is het ook paasvakantie en dan is er nooit een
vergadering. Ook al gaan we dit jaar niet op paaskamp, hebben we beslist om zondag 11
april geen vergadering te organiseren. Dan kan iedereen even genieten van zijn
paasvakantie! Ik denk dat we dat allemaal hebben verdient!

- 18 april: paasweekend
Zoals jullie allemaal wel weten mag ons
paaskamp niet doorgaan. Na lang wachten
en veel hopen heeft de regering beslist om
geen kampen te laten doorgaan. Maar
omdat de regering en covid al zoveel van
ons hebben afgepakt gaan we nog wel iets
doen. Wij hebben beslist om een
paasweekend te organiseren. Hoe zal dit
verlopen? Dit is eigenlijk zoals een
scoutsweekend, maar zonder
overnachtingen en op de scouts zelf. Dus
vrijdagavond zal er een avondactiviteit zijn, nadien gaan jullie thuis slapen. Zaterdag na
het ontbijt worden jullie terug verwacht en zal de dag verlopen zoals elk scoutsweekend.
Dan voor het avondeten gaan jullie terug naar huis tot zondag na het ontbijt. En zondag
namiddag is het paasweekend gedaan. De concrete uren en afspraken zullen nog
gecommuniceerd worden met jullie en jullie ouders. Maar zo hebben we toch nog iets van
weekend gedaan dit jaar.
Wij kijken er al naar uit!

Zondag 25 april van 13u30 tot 16u30: Jongens Vergadering
Bad boys, bad boys whatcha gonna do?
Whatcha gonna do when they come for you?
Bad boys, bad boys whatcha gonna do?
Whatcha gonna do when they come for you?

Ja ja het is eindelijk zo ver, jongens
vergadering! Kom verkleed als een jongen,
welke jongen dan ook! Een marginale gast,
een nerd, een sporters type, een gamer, ne
gast dat denkt dat hij graaf is omdat hij gucci
heeft en veel gouden ringen en kettingen aan heeft… Je mag zelf kiezen, leef je maar
uit! Vandaag is de dag dat wij ons eens als varkens mogen gedragen, niet onze benen
moeten kruisen als we zitten, boeren en scheten laten wanneer we maar willen en er
trots op zijn, …
Deze zondag verwachten we dus een hoopje verkenners in de plaats van gidsen. Bereid
je goed voor, verkleed je goed, observeer misschien je papa/ broer deze week! dan
maken we er samen een top vergadering van!

Zondag 2 mei van 13u30 tot 16u30: Dag van de arbeid
Het is
Agent
Parkeerwachter
Barman
Apotheek Schoenmaker
Acteur
Straatverkoper
vuilnisman
Visagiste
Ijsschepper
Schoonheidsspecialiste
vandaag een speciale dag namelijk de dag van de arbeid. We gaan dus vandaag elk
beroep vieren dat er bestaat. Hoe leuk is dat wel niet! Het is dus de bedoeling dat jullie
verkleed komen in een beroep dat jullie graag zouden willen vieren. Dit helpt misschien
wel ter inspiratie:
Arts
Jurist
Verpleegkundige
Laborante
Visser
Dokwerker
Ambulancier
Secretaresse
Directeur
Tandarts
Marktkramer
Bakker
Tuinman
Bloemist
Archeoloog
Psycholoog
Therapeut
Onthaalmoeder
Café uitbater
Ober
Kok
Sommelier
Kassierster

Vrachtwagenchauffeur
Buschauffeur
Landbouwer
Paardenfokker
Kantoorbediende
Bouwvakker
Loodgieter
Gids
Elektricien
Bewaker
Buitenwipper
Kapitein
Stewardess
Taxichauffeur
Inpakster
Strijkster
Marketing manager
Poetsvrouw
Onderzoeker
Piloot
Circusartiest
Beerput Ruimen
Boef

Beenhouwer
Model
Slotenmaker
Redacteur
Journalist
Hondentrimmer
Schilder
Legen zakkenvuller
Vroedvrouw
Regisseur

Kom zeker goed verkleed meiden en tot dan!
Kusjes! XXX

Zondag 9 mei van 13u30 tot 16u30: Casino
Een namiddag vol bluffen, verliezen, winnen, liegen, competitie, jaloezie… Dat kan maar 1
ding betekenen we gaan naar de Casino. Wat moet je doen om je voor te bereiden om naar
de casino te gaan? Hier een kort lijstje:
1.
Kom chique, elegant gekleed! In een casino wil je niet in je jogging of uniform
aankomen. Denk er wel aan dat we nog steeds op de scouts zitten, dus kom niet
met je beste kleedje of broek of rok en met je mooiste schoenen. De scouts blijft een
plaats waar schoenen snel vuil worden, net als kleren. Volgens de maatregelen
moeten we ook steeds buiten blijven, dus kleed je warm aan, kom niet enkel in je
kleedje zorg voor verschillende laagjes of een jas.

2.

Werk aan je pokerface:

We geven je graag alvast enkele
tips:
a.
Hou je wenkbrauwen en
lippen onder controle. ...
b.
Controleer je ademhaling. ...
c.
Raak je neus en oren niet
aan. ...
d.
Hou je lippen samen en je kaken ontspannen. ...
e.
Beperk je oogbewegingen tot een minimum. ...
f.
Neem een ontspannen houding aan.
3.
Doe wat opzoek werk en leer al enkele spelletjes zoals: poker, blackjack,
roulette, eenentwintigen, kingen,...
Zondag 16 mei van 13u30 tot 16u30:Hippie
Je bent jong! Je bent
duurt elke dag
wild!
superlang.
En je voeten staan niet
Want zaterdagavond,
stil!
da`s waar ik naar
verlang!
Je bent hip! Je bent
Doe met me mee. Dan
cool! Kom nu maar uit
je luie
gaan we swingen! Doe
met me mee. En
stoel en
liedjes zingen!
Doe de hippie-shake!
Het is nieuw! Het is luid!
Doe het links, doe het
Zet je radio nu maar uit!
rechts, en shake je blij!
Die housebeat. Heeft
Doe de hippie-shake!
afgedaan! Want de
Doe de hippie, happy
hippie-shake komt
shake met mij! Van
eraan!
maandag tot vrijdag. De
tijd kruipt te traag
vooruit.
Doe de hippie-shake!
Doe het links, doe het
Maar zaterdagavond
rechts, en shake je
dan gaan we lekker uit!
blij! Doe de
hippieshake! Doe de
Doe de hippie-shake!
hippie, happy shake
Doe het links, doe het
met mij!
rechts, en shake je blij!
Van maandag tot
Doe de hippie-shake!
vrijdag. De tijd kruipt
Doe de hippie, happy
te traag vooruit. Maar
shake met mij! Van
zaterdagavond Dan
maandag tot vrijdag
gaan we lekker

uit Doe de hippie-shake!
Doe het links, doe het
rechts, en shake je blij!
Doe de hippie-shake!
Doe de hippie, happy
shake met mij! Doe de
hippie-shake! Doe het
links, doe het rechts, en
shake je blij! Doe de
hippie-shake! Doe de
hippie, happy shake
met mij! Doe met me
mee... de hippie-shake.

Vandaag mogen jullie verkleed komen als het eerste woord van de titel van dit liedje.
Probeer echt jullie beste te doen. We zullen er anders eens een wedstrijd van maken. Om
ter zotste kleden en wie wint komt er misschien nog iets speciaals.
Gidsen ik zou zeggen tot zondag en verkleed komen he!!!!
Kusjes XXX
Zondag 23 mei van 13u30 tot 16u30: Badeendjes vergadering
De eerste vergadering van de laatste gibersco. Hiermee
gaan we dus ook de laatste maanden van dit scoutsjaar
in. We hebben elkaar nog niet veel gezien, maar wij zijn
al super content met de momenten dat we samen al
hebben gehad. Het is niet altijd even gemakkelijk
geweest en niet alles is even vlot verlopen, maar we
hebben het beste ervan gemaakt.
Maar nu even over iets anders, badeendjes vergadering.
Wat hebben ze nu weer verzonnen, 3 uur spelletjes over
badeendjes? Ja, inderdaad! Wat we gaan doen dat blijft natuurlijk een verrassing. Zoals
jullie wel weten heb je badeendjes in alle kleuren, vormen en maten dus wij verzekeren u
het wordt een vergadering vol kleuren, vormen en maten. Jullie moeten niet verkleed
komen, dus kom je dan in perfect uniform. Wat is perfect uniform nu weer? Hemd, das,
groene rok/short en botinnen. Ja je leest het goed botinnen hoort bij een perfect uniform :).
Dus maak je maar al klaar voor een kleurrijke vergadering rond badeendjes.

Zondag 30 mei van 13u30 tot 16u30: Stadsspel
Een scoutsjaar zonder deze klassieker is geen goed scoutsjaar
geweest dus hebben we dit er ook maar in gezwierd in onze
planning. Zo als altijd gaat dit door in Antwerpen. Natuurlijk
gaan we wel een beetje moeten zien of dat mogelijk is met de
corona maar anders doen we het gewoon in Deurne en
verzinnen we er wel iets op. Dus gene stress het gaat nog altijd
even leuk worden als altijd. Misschien zelfs wel een beetje
sexie wie weet. We verwachten jullie dan wel om 13u30 in
Antwerpen op het Astridplein aan de inkom van het centraal
station en als de vergadering niet doorgaat in het stad dan
laten we jullie dat zo snel mogelijk weten.
Tot dan!
XXX

Zondag 5 juni van 13u30 tot 16u30: Charlotte B-day
Even voor de duidelijkheid is mijn verjaardag op 6 juni, dan wordt ik 21 jaar!
Spannend he 21 jaar, toch al wel oud aan het worden :). Maar elk jaar kan ik mijn verjaardag
kort vieren met mijn lieve leden. Want mijn verjaardag valt altijd rond de laatste vergadering.
Wat natuurlijk de laatste vergadering iets leuker maakt. We kunnen niet triest zijn voor de
laatste vergadering, want wie is er nu verdrietig als het mijn verjaardag is. Natuurlijk is het
een kort verjaardagsfeestje want zoals jullie allemaal wel weten is het ook altijd examen
tijdens mijn verjaardag. Maar mijn verjaardag is dan weer de perfecte pauze!
Dus veeg je tranen al maar weg en zet
een grote glimlach op, warm je
stembanden op voor een
verjaardagsliedje en trek je uniform
maar aan! Spring op je fiets of in de
auto en kom richting het lokaal voor het
beste feestje (het enige feestje) van
het jaar. En we maken er een
onvergetelijke afsluiter van! En vanaf
dan kunnen we beginnen aftellen naar
het kamp, wat ook zooooo leuk gaat worden!
Ooooh dit was het dan onze 2de maar ook laatste gibersco van dit jaar maar niet getreurd
het jaar is nog niet voorbij want er komt nog een mega leuk kamp aan dus niet vergeten dat
jullie de 3de jaars verwacht worden op 17 juli en de 1ste en de 2de jaars 2 dagen later dus
19 juni. Het kamp is wel jammer genoeg al gedaan op 30 juni.
Even nog in kort de belangrijke punten die jullie niet mogen vergeten:
- Bel/whatsapp op tijd af als je niet kunt komen.
- Kom altijd in perfect in uniform (dus ook botinnen)
- Als je verkleed moet komen kom dan ook echt verkleed
- Paasweekend: 16 - 18 april
- Groot kamp: 17(3de jaars)/ 19(1ste en 2de jaars) tot 30 juli
Kusjes jullie leiding

Jana

Charlotte

Corona

Gibersco verkenners
April-Mei
Het is weer zover het is weer gibersco,
kijk hoe het eerste boekske leest!
De leiding die schrijft, dat maakt ons bekend,
vergaderingen zullen er komen, vergaderingen in het
land!
Wat een geluk en zing het maar luid:
"vergadering, vergadering, ga nimmer meer voorbij!"
Het is weer zover, het is weer gibersco,
wacht eens nieuwe vergadering komen aan.
Een vergadering over sport, een vergadering die je
kent,
laat het maar horen, hef het maar aan!

Deze blije boodschap heeft jullie harten waarschijnlijk weer eens gevuld met een grote blijheid,
eindelijk zijn jullie onbenoemde wensen vervult, eindelijk is ‘het’ digitale vakblad en
nieuwsbericht terug, lees maar snel door om de prachtige vergaderingen van deze maanden te
lezen; kortom: hype!
Bij deze hype hoort echter ook diep verdrietig nieuw, het is de laatste gibersco van het jaar, voor
de derdejaars zelfs de laatste van hun scoutcarrière om hun te laten stilstaan bij de gezegende
leeftijd die ze bereikt hebben zal de rest van de gibersco in thema zijn.

Zondag 25/04: ontbijtvergadering

9:45-12:45

Een scoutsjaar is nooit compleet als er geen ontbijtvergadering wordt gehouden. Duuuuuuuus, ja
hoor!! Het is tijd voor een lekker ontbijtje, het is tijd voor de onwaarschijnlijk, ongezien leuke,
ondoorbreekbare ontbijtvergadering. Wat is dus de
bedoeling: kom met een lege maar naar het lokaal, enorm
belangrijk. Wij zullen verschillende dingen voorzien die
klaargemaakt/gegeten kunnen worden, dus laten we
zeggen dat het een BRUNCH vergadering wordt. Voor de
mensen onder ons die brunch niet kennen: brunch is een
samentreksel van BReakfast en lUNCH. Dus we gaan eten
tussen ontbijt en middageten. Daar komt het op neer. Wat
is wel belangrijk? Dat jullie ons laten weten of jullie met
allergieën zitten of lactose of… We proberen hierin zo
goed mogelijk te voorzien voor jullie, dus als er echt iets is
waar je niet tegen kan, laat het zeker weten! Btw, neem ook nog een centje mee (€2,5). Dag en
bedankt, en tot zondag!!

Zondag 02/05: 1 mei Vergadering

9:45-12:45

Op 1 mei word traditioneel het feest van de arbeid
gevierd. Dit sinds in 1880 op deze datum een
algemene staking was om te vragen voor een
algemene achturige werkdag. Hoewel jullie allemaal te
lui zijn om een deftige job te vinden en wij twee
(lang)harige werkschuw tuig zijn, staat de
vergadering vandaag toch in thema van deze speciale
feestdag. We zullen dan ook deze helle dag rondlopen
met rode vaandels, elkaar kameraad noemen, op
zelfgemaakte podiums gaan staan en vurige speeches
houden. Hopelijk komen jullie op grote schaal bijeen
om ons te steunen bij deze actie, geen zorg, we hebben
bij de gerechtelijke instanties alle legale documenten
aangevraagd. Deze staking is ons grondwettelijk recht en kan pas beëindigend worden om
12:45. (P.S. we zullen niet echt staken tijdens de vergadering, dit is gewoon inkleding, als je wilt
ontdekken wat we gaan doen moet je maar is komen kijken, hopelijk tot dan, MVG de leiding)

Zondag 09/05: sportvergadering

9:45-12:45

Ohjaaaa beste kindjes, het is weer onze befaamde sportvergadering! Op deze onwaarschijnlijk
leuke vergadering hebben we verschillende sportspelletjes! We gaan dansen, springen, zingen,
baseballen, voetballen, estafette spelen, koningsbal, lopen, softball, basketbal, dammen, hockey,
korfballen, turnen, handbal, hockey, petanque, karate, judo, klimmen, worstelen, gewichtheffen,
bodybuilding, waterspelen, rugby, schaken, schieten, tennis, taekwando, volleybal,…
Natuurlijk kan dit niet allemaal in 1 enkele vergadering gestopt worden. We hebben dus een
keuze moeten maken van welk we graag gaan doen. Als je dit wil weten, ben je zeker en vast
welkom op deze zonnige zondag. Doe wat sportieve kleren aan en we gaan helemaal losgaan!!
Al een kleine tip, luister heel goed naar het
liedje van Samson en Gert:
‘ochtendgymnastiek’!! Jullie zullen het nodig
hebben!
1, 2, 3, 4, HUP NAAR ACHTER, HUP NAAR
VOOR
1, 2, 3, 4, EVEN RUST EN DAN WEER DOOR
1, 2, 3, 4, LINKS EN RECHTS EN SPREID EN
SLUIT
1, 2, 3, 4, ADEM IN EN ADEM UIT

Zondag 16/05: kuifjevergadering

9:45-12:45

Kuifje is een belgisch stripfiguur verzonnen door tekenaar Herge. In de stripverhalen
van Herge trekt kuifje op pad naar verre landen met zijn hond Bobbie en beste vriend
Kapitein Haddock. Kuifje is vooral ook bekend als een stijlicoon; zijn outfit van een
pofbroek met hoog opgetrokken sokken en een wit hemd met blauwe debardeur is
tijdloos, we spreken zelfs nog niet van zijn o zo kenmerkende kuif, een haarstijl die nooit
uit de mode gaat. Deze vergadering gaat dus over deze mystieke kuif en de persoon die
ze heeft. Wat drijft hem? Wat
wilt hij in het leven? Waar
komt hij vandaan? Waar gaat
hij naartoe? Waarom heeft
Jommeke zijn outfit gestolen?
Wat is zijn oordeel over deze
diefstal? Waarom hebben wij
zoveel vragen voor hem?
Waarom gaat deze
vergadering over hem? Deze
vragen en nog veel andere
zullen opgelost worden
tijdens deze vergadering.

Zaterdag 22/05: mafiavergadering +kampinschrijving
Maffia is een geheel van Italiaanse geheime criminele organisaties,
georganiseerd in afdelingen. Om aan de term 'maffia' te voldoen,
moet een criminele organisatie over vier verschillende segmenten
beschikken: een criminele, culturele, politieke en economische.
Een persoon die tot de maffia behoort wordt een maffioso
(meervoud maffiosi) genoemd. De belangrijkste organisaties in
Italië zijn de Cosa Nostra op Sicilië de ‘ndrangheta in Calabrië, de
Camorra in Napels en de Sacra Corona Unita in Apulië.
De term wordt tegenwoordig ook gebruikt voor de georganiseerde
misdaad in het algemeen. Onder elkaar spreken maffiosi nooit
over hun organisatie in termen van "maffia", eerder gebruiken ze
termen als "de Familie". Ook hebben ze het soms over "onze
organisatie". Ze noemen zichzelf ook geen maffiosi maar "Uomini
d'onore" of "mannen van eer".
Kom wat chiquer gekleed, wat wilt zeggen geen uniform.
Na de vergadering is er ook een Kampinschrijving meer
informatie volgt!!

18:30-20:30

Vrijdag 28/05: Bompavergadering

18:30-20:30

Kijk, we weten allemaal dat jullie tijdens de vergadering vooral zo weinig mogelijk willen doen.
Liefst u niet te veel zorgen maken over
het leven; beetje boiten al dan niet met de
poulekes. Gewoon vibing met de boys.
Welke groep mensen leeft er gedurende
de dag zo: bompa’s (senioren met een
meer politiek correcte term). Vandaag is
het de dag om u in te leven met u
grootouders en zo veel mogelijk te leven
zoals zij. Kom dus allemaal verkleed in
een bompa pet, een hemdje, een ‘door
ons bomma gebreien’ debardeur,
grijsgekalke haren en met een paar
visbokalen als bril naar de scouts om
eindelijk vervroegd op pensioen te gaan en de examenperiode voor enkele uren achterwegen te
houden, in onze tijd was da toch allemaal wa makkelijker zenne.

Vrijdag 04/06: BBQ

18:30-20:30

Hallo bonjour!! Dit is al de laatste vergadering van dit jaar???!!!! HEU WAT? Ineens?? Dat jaar is
voorbij gevlogen! Wat gaan wij doen die laatste vergadering? WEL, wij hadden het idee om een
bbq te doen met z’n allen, lekker gezellig, wat bijpraten, die jammere examens even vergeten
want die komen er weer aan en we hebben er allemaal kei veel zin in (NOT). Wij voorzien een
gezellig bbq, met goed gezelschap. Kom dus zeker om nog een babbeltje te maken met uw mede
groupies.
Wat is de bedoeling van deze bbq? We
stellen voor dat iedereen een vleesje (of
veggievleesje) meeneemt. We vrezen
dat we anders niet aan ieders wensen
gaan kunnen voldoen, wat jammer zou
zijn. Dus neem zeker uw vleesje mee of
spreek onderling af wat jullie zouden
meenemen. We willen natuurlijk ook
niet te veel overschot van eten hebben!
We zien jullie allemaal graag dan!! xox

Tja dat was het dan. Het einde van dit weeral eens spijtig verkort scoutsjaar. Of toch van
de vergaderingen die zullen gegeven worden. Hopelijk vonden jullie het allemaal toch
een klein beetje leuk. Het jaar is gelukkig nog niet helemaal voorbij, het leukste deel
moet nog komen zelfs: HET GROOTKAMP!! Hiervoor zullen er nog brieven uitgedeeld
worden en andere administratieve rompslomp. Maar we hopen dat jullie in grote
getallen aanwezig zullen zijn. Hopelijk tot dan.

Belangrijke data eindejaar.
Kampinschrijving

22/05

Grootkamp 3e jaars
Grootkamp 1e en 2e jaars

2/7/2021-16/7/2021
4/7/2021-16/7/2021

Met allerliefste groetjes van je kapoenen

Luna

Bas

xxx

xxx

