
K A P O E N E N 
Jippiiiiiiiieeeeeeee een nieuwe gibersco!! Dat wil maar 1 ding zeggen kapoenen! 

Terug knotsgekke vergaderingen boordevol pret en plezier! En dit keer zijn er 3 leuke 

jins bij genaamd: Oesje, Stronk en Pablo! Zij gaan er samen met ons voor zorgen dat 

de vergaderingen nog leuker worden!!! Wij hopen jullie alvast terug te zien komende 

vergaderingen met een glimlach van oor tot oor! Indien dat lukt word het alleen 

maar leuker!! Daaaaaaaaag beste kapoenen tot de eerstvolgende vergadering!!!   

 

Zondag 4 maart: 9u-12u JINTRO VERGADERING 

Yow kapoenen, hopelijk zijn jullie al wat uitgerust na vorige week want we weten dat 

jullie al lang naar deze dag uitkijken dus daarom al een voorproefje! Zijn jullie klaar 

voor de allerleukste, coolste, grappigste, vermoeiendste en avontuurlijkste 

voormiddag ooit? Blijf dan zondag zeker niet lui in jullie bed liggen maar kom naar de 

scouts waar dit keer de vergadering niet door jullie leiding wordt gegeven maar door 

drie fantastische jins, die jullie een onvergetelijke 

dag zullen bezorgen. Doe zeker speelkleren aan 

want het zal er ruig aan toe gaan zoals onze Dikke 

Berta die sommigen van jullie weleens op de grond 

durft te gooien of de Schipper die jullie niet zomaar 

zal laten overvaren! Oppassen geblazen is de 

boodschap en niet aanwezig zijn is natuurlijk geen 

optie, tot dan!                                                     

Groetjes,                                                                                                              

Oesje, Pablo, Stronk en natuurlijk jullie leiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zondag  11 maart: Jongens versus meisjes vergadering van 9u tot 12u: 

Is het waar dat jongens niet kunnen dansen? 

En is het waar dat meisjes niet kunnen 

voetballen? Dat meisjes nooit vuil willen worden 

en jongens alleen maar willen stoer doen? Dat 

zullen wij vandaag eindelijk te weten komen! 

Wij gaan vandaag uitzoeken welk geslacht nu 

écht het sterkst is. Maar niet gewoon op de 

saaie normale manier jongens tegen meisjes… 

Maaaaar de jongens zullen moeten laten zien 

dat zij ook meisjes dingen kunnen en de 

meisjes ook jongens dingen. De jongens zullen hun handen uit de mouwen moeten 

steken om de meisjes te verslaan in dansen en de meisjes zullen hun beste beentje 

voor moeten zetten om de jongens onder tafel te kunnen voetballen. Duuuuuus 

jongens trek jullie mooiste jurk aan die vuil mag worden en meisjes gedraag je maar 

eens extra super stoer vandaag! Ja ja, jullie hebben het goed gelezen, meisjes 

komen verkleed als jongens en jongens komen verkleed als meisjes. Het wordt een 

soort gender-switch-battle! 

Zaterdag 17 maart van 10u tot 13u: Wouterdag 

Liefste kapoenen, vandaag is het zover: jullie gaan eindelijk eindelijk eens andere 

kapoentjes ontmoeten! Onze scouts is niet de enige scouts in de wereld, er zijn er 

namelijk nog heeeeeel veel andere. En vandaag gaan we enkelen van hen 

ontmoeten. Maar hoe dan???? Door te spelen natuurlijk!!!! We gaan namelijk de 

andere kapoenen van het district Morckhoven ontmoeten op deze wondere dag: de 

Kapoenen-en Wouterdag! Daar gaan we verschillende spelletjes spelen, waarbij we 

de andere kapoenen kunnen leren kennen en onze enorme passie voor scouts en 

spelen kunnen delen met elkaar. Beter dan dat wordt het niet, toch??? Dus trek je 

dapperste schoenen aan vandaag, doe je grootste glimlach aan en het belangrijkste 

van al: doe je DAS aan! Tot dan kapoenen!!!!!! (aan de ouders: 

het is heel belangrijk dat ze hun DAS aandoen op deze dag. Er 

lopen namelijk nog heel veel andere kapoenen, welpen en 

kabouters rond, en zo weten wij zeker dat ze bij ons horen!)  

Voor de ouders zijn er nog 2 belangrijke puntjes: 

- De locatie waar dit leuke gebeuren doorgaat is op volgend 

adres: Frans Beirenslaan 2a, 2150 Borsbeek. 

- Voorzie uw kapoen alstublieft van 2 euro dit is voor een 

hapje en een drankje dat ter plekke voorzien word. 

 

 



Zondag 25 maart, géén vergadering! 

Liefste kapoenen en ouders,  
Na al die leuke, supertoffe vergaderingen die de leiding heeft gepland, is het voor de 
leiding wel eens nodig dat we wat rust hebben zodat we er de komende weken weer 
fris kunnen bij staan. Wij zijn namelijk met de leiding op weekend, dus is er geen 
activiteit gepland. Het is dus zondag 25 maart geen vergadering! Maar niet getreurd, 
wij laten jullie niet in de steek! Maak gebruik van volgende tips om 
een zondag zonder scoutsvergadering te overleven:  
Tip 1: Als je graag eens je mama of papa wilt verrassen, kan je een 
ontbijt op bed maken! 
Tip 2: Spreek met vriendjes of vriendinnetjes af om samen te gaan 
picknicken in het park 
Tip 3: Bij slecht weer kan je samen met de mama of de papa naar 
je lievelingsfilm gaan kijken in de bioscoop 
 
Ps. We zien jullie graag volgende week verschijnen op de 
paasvergadering! Als je zondag toch niets gepland hebt, kleur dan 
onderstaande tekening in en neem deze op de paasvergadering 
mee!  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 1 april van 9u tot 12u paasvergadering: 
Pieeeep Kapoenen!  
Horen jullie dat? De Paasklokken zijn aangekomen!!!  
Ruiken jullie dat? De Paashaas heeft heerlijke chocolade eieren verstopt!!!  
Wie van jullie heeft er thuis een konijn, want wie weet is dat wel de broer of het 
zusje van de lieve Paashaas!  
Oooh wij, de leiding, zitten alvast met lentekriebels in onze buik ( of misschien 
hebben wij al wat teveel chocolade eieren gegeten )  
Maar pas op, deze mooie lentedag kan heel 
verrassend zijn. Heb je de datum al gecheckt? 1 
APRIL !!! Wij zijn is benieuwd wat voor grappige 
fratsen onze zotte kapoenen gaan uitsteken. 
Vandaag is het dus DE dag om je beste grappen uit 
de kast te halen!  
Heb je al besloten wat jou lievelingssmaak van 
paaseitje is?  
Denk er maar eens over na, en onthoud: dit is 
geen grapje!!  
Veeeele kusjes, jullie leiding  
 
 



Zondag 8 april: géén vergadering: 
Hey hoi kapoentjes vandaag hoeven jullie je bed niet uit te komen. Ten eerste het is 
paasvakantie! Ten tweede jullie leiding is zelf niet thuis! En ten derde al die 
chocolade van de paashaas moet opgeraken! Jullie lezen het goed jullie moeten niet 
komen vandaag! Nu zullen jullie oren gespaard 
blijven van het gezaag van Bjambjam of de luide 
‘KRAAAAAK…’ die wordt geroepen door de leiding als 
er te veel gebabbeld word tijdens de uitleg van een 
spelletje (hihi) dus maak goed gebruik van deze extra 
dag rust en rust verder uit en hopelijk zien we jullie 
de volgende vergadering terug verschijnen!!!!  
Dikke kus jullie leiding!!!!!!!!!!! 
 
 
 
Zondag 15 april : géén vergadering: 
Joooooooeeeeeeeehooooooooeeeeeeeeeee beste kapoenen.  
Helaas is het weer geen vergadering (snif snif). Dit 
komt doordat wij…… jullie leiding, op 
planningsweekend zijn. Wij doen dit omdat wij jullie 
zomerkamp dan volledig kunnen plannen, regelen 
en de laatste puntjes op de ‘i’ zetten. Maar bekijk 
het positief zo kunnen jullie terug goed uitslapen en 
uitrusten zodat je weer een schoolweek kan 
overleven gevolgd door een scouts activiteit!!!! 
Daaaaaaaaag kapoenen tot volgende week!!!!!!!! 
 
 
 
Zondag 22 april van 9u tot 12u: Alles op wieltjes-vergadering 

Op deze zondagvoormiddag gaan we ons 

amuseren met allerlei dingen met wielen. Een 

wiel kan verwijzen naar verschillende dingen. 

Wiel is (volgens wikipedia) een jongensnaam, de 

naam van een dorp in Nederland, en de naam 

van een cartoonist. Daarnaast kan het verwijzen 

naar een soort kaas of een cilindrisch voorwerp 

dat rond een as kan draaien ten behoeve van 

voortbeweging. Voor alle duidelijkheid gaan we deze vergadering geen speciale soort 

kaas eten of reizen naar een of ander boeregat in Nederland. We gaan ons amuseren 

met de fantastische uitvinding van een oermens! Ooit had Bob (kan ook zijn dat hij 

Bart heette, het is al zo lang geleden) geen zin meer om zware stenen te voet naar 

zijn werk te brengen, dus vond hij het wiel uit om zijn leven minder zwaar te maken. 

Dankzij Bob kunnen we deze vergadering waarmaken! Liefste kapoenen, breng deze 

vergadering allemaal een voertuig op wieltjes (vb: step, fiets, skateboard, Gocart, …) 

mee!! Wij kijken er al naar uit, tot dan! Xxx 



 

Zondag 29 april van 9u tot 12u disney festival vergadering:  

Joehoew liefste kapoentjes xxxx Deze week hebben we weeral een topvergadering 

voorzien speciaal voor jullie: DISNEYFESTIVAL joepiejeej!!! Kom allemaal verkleedals 

jullie favoriete Disney personage, dan maken we er een sprookjesachtig feestje van. 

Liefst wel niet allemaal als Elsa van Frozen, een beetje creativiteit is altijd welkom he 

kapoenen. Als voorbereiding op deze vergadering kunnen jullie best nog eens die 

oude Disney klassiekers van onder het stof halen en deze allemaal bekijken (= goed 

excuus om heel de dag voor de tv te liggen). Denk hierbij aan bijvoorbeeld de 

Lionking, 101 dalmatiërs, Sneeuwwitje,…… en nog 53 andere. Om af te ronden nog 

wat interessante lectuur over The Walt Disney Company:  

The Walt Disney Company (Disney en Disney Associates) is een van de 

grootste mediaconglomeraten ter wereld, de grootste wereldwijde exploitant 

van themaparken en een marktleidende producent en distributeur 

van animatiefilms.Disney is opgericht op 16 oktober 1923 door Walt Disney en zijn 

broer Roy Oliver Disney als de The Disney Brothers Studio en heeft de meeste jaren 

van zijn bestaan Walt Disney Productions geheten. Pas op 6 februari 1986 kreeg het 

bedrijf de huidige bedrijfsnaam, die een neutraler beeld van het concern moest 

geven.Het concern heeft sinds 2 januari 1962 een beursnotering aan de New York 

Stock Exchange en maakt deel uit van de Dow Jones Industrial Average-index. Het 

hoofdkantoor is gelegen in de Walt Disney Studios in Burbank, Californië.  

 

Zo genoeg gezeverd, zeker allemaal komen!! 
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Zondag 6 mei van 9u tot 12u: Vettige vergadering: 

Beste kapoentjes 

Handjes wassen voor het eten. Elke ochtend onder de douche. Snottepietjes niet met 

de handen maar met een zakdoek afvegen. Kleertjes wassen. In bad gaan. Tandjes 

poetsen. Niezen met de hand voor de mond. Poep afvegen. Altijd fris en lekker 

ruiken en schoon en gewassen zijn. Maar wie wil er nu eens niet lekker vuil zijn?  

Vandaag is het voor een keer anders… Dit is voor alle vuilbekken, moddervarkentjes, 

neuspeuteraars, viezerikken en zwijntjes. Denken 

jullie dat jullie weten wat het is om vuil te zijn? Zij 

die naar deze vergadering komen zullen écht 

ontdekken wat het is om vettig te zijn. Vettig is 

een motto, een levensdoel, een passie, een 

hobby! (etc). Geniet van die ene keer dat alles 

mag…  Zie dat jullie vuile kleren en een goed 

humeur aandoen en laat de vettige kapoen in 

jullie naar boven komen zondag!  

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooohn. De gibersco is al gedaan! (snif snif). 

Das nu eens echt spijtig! Hopelijk vonden jullie het heel leuk want wij vonden dat 

ook echt!! Maar niet getreurd omdat het altijd zo leuk is zullen wij jullie leiding 

ervoor zorgen dat er straks terug een nieuwe gibersco is! Zo kunnen we terug leuke, 

toffe, geniale en plezante vergaderingen maken voor jullie! Zo beste kapoenen wij 

gaan eens beginnen schrijven daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag,       

Dikke kus, 

jullie kapoenenleiding,  

 

                                   Gigi                 Pipa                Nala  

  

  

                  Polie           Zazou  

  

  

  

  

               Stronk           Oesje 

  

  

  

                 Pablo   BjamBjam 

 



Allerliefste kabouters, het is weer eens tijd voor een nieuwe gibersco, hip hoi, wat gaat het jaar toch 

goed vooruit. En we komen ook steeds dichter bij ons kamp dat plaatsvindt van 22 tot 31 juli. Wat 

jullie natuurlijk al weten want het staat al met dikke rode stift in jullie agenda genoteerd en jullie 

hebben daar ook al wel hartjes rond getekend en jullie tellen elke dag af. We weten natuurlijk niet of 

jullie dat echt wel doen maar we denken van wel omdat wij dat ook doen. Maar genoeg gekletst nu. 

WE VLIEGEN ERIN,                                            ! 

 

 

 

 

 

Zondag 4 maart van 9 tot 12: Parijsvergadering 

Liefste (b)engeltjes  

Zondag staat er weer een nieuwe vergadering voor jullie klaar, en niet zomaar een. Er staat namelijk 

ook een nieuwe leiding voor jullie klaar, vandaag nemen Joekie, Feere en Rikki eventjes een dagje 

vakantie ☺. Want vandaag zijn het Kali, Juta en Kuba die gaan zorgen voor jullie wekelijkse portie 

zondagplezier!!!  

Jullie vragen zich waarschijnlijk af wat wij nu eigenlijk bedoelen met ‘Parijs-vergadering’, we gaan 

natuurlijk nog niet alles verklappen maar het belooft een topvergadering te worden!  

Waaraan denken jullie als je Parijs hoort?  

Parijs, de stad van de liefde… oh nee toch niet nog eens met 

de welpen? Of zouden we een uitstapje doen naar Parijs? De 

croissants en baguettes, de Eiffel toren en de Seine niet te 

vergeten. Genoeg geheimzinnig gedoe, wat wij vandaag 

gaan doen is een échte modeshow, zoals we ze kennen uit 

Parijs!!! Zorg dat je zondag frisgewassen en geborsteld in 

ons modehuis Bernadette aanwezig bent, helemaal klaar om 

over de catwalk te paraderen.   

 

 



 

Zondag 11 maart van 9 tot 12: Alles op wieltjes 

Allerliefste kabouters, 

Aan de titel van de vergadering kan je al raden wat we deze 

zondag gaan doen. Deurne en omstreken onveilig maken 

natuurlijk! Jullie mogen deze vergadering iets meenemen 

dat op wieltjes rijdt, rolt… Zoals bijvoorbeeld een step, 

skatebord, rolschaatsen, … We zullen eens aan iedereen 

laten zien hoe goed en elegant wij, de kabouters van den 

Bernie, ons kunnen verplaatsen op wieltjes. Vergeet wel 

niet dat het soms gevaarlijk kan zijn, zo op wieltjes. Neem 

daarom een helm en elleboog- en kniebeschermers mee als 

je dit thuis hebt. Als je valt, dan doet dit niet zo veel pijn 

he! Feere zal dit ook goed kunnen gebruiken want die is 

soms nogal onhandig. En als die dan op wieltjes staat, dan 

kan dat wel eens fout aflopen! Als je Feere dus wilt zien 

vallen dan moet je zeker naar de vergadering komen deze 

zondag! 

 

 

Zondag 18 maart van 10 tot 13u: Wouterdag -> €2 meenemen + andere lokatie 

Beste kabouters, vandaag staat er weer een hele speciale vergadering op het programma. 

WOUTERDAG!! De meeste onder jullie zullen al wel weten wat dit is, maar voor zij die het misschien 

al wel een beetje vergeten zijn zal ik het nog eens uitleggen. Op de wouterdag komen alle kapoenen, 

kabouters en welpen van de 9 verschillende scoutsen uit ons district samen om spelletjes te spelen. 

Superfijn toch! Er zullen dus super veel vriendjes zijn vandaag. Misschien ken je er zelfs al enkele van 

op school, wie weet! Omdat onze lokalen net iets te klein zijn om met heel deze bende te spelen, 

spreken we af in het fort van Borsbeek vlak bij het jeugdhuis Tuitvlucht (Frans Beirenslaan 2a, 

2150 Borsbeek). Het is belangrijk dat jullie 

daar stipt om 10u door jullie ouders afgezet 

worden. Ze kunnen jullie daar dan ook terug 

oppikken om 13u. Jullie zullen op deze fijne 

dag ook een hapje en een drankje krijgen, 

breng daarom dus ook 2 euro mee. Om jullie 

tussen al die andere kabouters van andere 

scoutsen niet kwijt te geraken moeten jullie in 

perfect uniform (met das!) klaar staan. Wij 

hopen dat jullie massaal aanwezig zullen zijn 

om die andere scoutsen te laten zien wat voor 

toffe en stoere grieten den Bernie bij de 

kabouters heeft zitten! Tot dan! 



 

Zondag 25 maart van 00:00 tot 00:00 uur: geen vergadering  

 ‘Oh NeE’, ‘KoMaAn He SeG!!’, ‘WaT mOeTeN wIj Nu DoEn?’ ‘Ik MiS dE sCoUtS nU aL!!’ 

We weten het, we weten het, allerliefste kabouters. Wij vinden het ook heel jammer dat we jullie 

deze zondagochtend niet gaan kunnen zien en dat we geen spelen met elkaar kunnen beleven deze 

week! willen jullie graag weten hoe dit komt? Dat ga ik nu eens lekker niet vertellen se!!! (mopje 

hihi) Awel, dit komt omdat heel de leidingploeg (dus alle leiding van 

ALLE takken) zoals elk jaar een weekendje weg gaat! Naar waar, dat 

weten we zelf ook nog niet! (spanneuuuuund) Dus mochten jullie iets 

opvangen over onze geheime locatie, kabouters hebben geen 

geheimen voor elkaar he, toch? 

Maar dit zorgt er dus wel voor dat we elkaars snoetjes pas volgende 

zondag terug kunnen zien! Wees dus zeker niet al te getreurd, 

volgende week weer met nieuw spelverkeer!!! En dan zorgen wij 

ervoor dat we de volgende vergadering dubbel zoveel plezier zullen 

maken!!! Veel groetekens, de beste kabouterleidingskes die er  

bestaan!  

PS: hiernaast nog een leuke inkleurplaat voor mochten jullie ECHT 

ECHT ECHT niet weten wat jullie deze zondagochtend gaan doen! (: 

 

 

 

Zondag 1 april van 9 tot 12: paasvergadering 

‘GELUKKIGE VERPAASDAG TO YOUUUU, GELUKKIGE VERPAASDAG TO YOUUUUU, GELUKKIGE 

VERPAASDAG LIEFSTE KABOUTERSSSS, GELUKKIGE VERPAASDAG TO YOUUUUUUUUUUUU!!!!!’ 

AAAAH!!! Pasen!!! OnZe FaVoRiEtE fEeStDaG vAn HeT jAar!!! 

Hey kaboeters!!!! Se, als wij aan Pasen denken, dan denken wij 

aan konijntjes met leuke hemdjes aan (zo die met bloemetjes, 

ge kent ze wel), de klokken, aan gezellig samenzijn, aan rugpijn 

hebben van dat heel de tijd bukken maar vooral aan 

CHOCOLADE! Chocolade met nootjes, met marsepein, met 

likeur, wij vinden alles lekker!!! Bovendien hebben wij dit jaar 

de eer gekregen om samen met de paashaas (jawel, de 

paashaas!) een vergadering in elkaar te steken, dat kan niet 

zomaar iedereen zeggen hoor! Wij zouden het dan ook echt 

superduperfijn vinden als onze lieve kabouters allemaal 

aanwezig zouden zijn op deze speciale dag!!!! Want HALLO, 

KOMAAN, wie lust er nu geen chocolade? (hihihi, wij dus alvast 

wel he (: ). De paashaas heeft ons alvast laten weten dat hij jullie ENORM graag wilt leren kennen, 

dus ge weet wat u te doen staat he schattekes van patattekes!!! Groetekens!!!                                                                                                      

(de egel hiernaast lust liever appeltjes denk ik, maar wij verkiezen toch chocolade ze!) 



Zondag 8 april: geen vergadering 

Mijn favoriete egeltjes, ik heb heel droevig nieuws vandaag 

want het is helaas… Geen vergadering! 

Boehoehoehoehoehoehoehoehoe snik snik snik 

boehoehoehoehoe. Het goede nieuws is wel dat het nu 

paasvakantie is en jullie waarschijnlijk toch niet zouden 

kunnen komen omdat jullie allemaal nog ziek zijn van alle 

chocolade die jullie al hebben verorberd de voorbije week. 

Hopelijk hebben jullie tegen volgende week jullie lesje wel 

geleerd en de chocolade niet meer allemaal in één keer 

opgegeten. Over leren gesproken: dit heeft Wikipedia te 

zeggen over chocolade: 

Chocolade (ook wel: chocola) is een lekkernij gemaakt van cacao, die wordt gewonnen uit 

cacaobonen, de pit van de vrucht van de cacaoboom (Theobroma cacao). 

Chocolade is in de hele wereld geliefd. In België en Nederland is chocolade te koop als repen, maar 

ook verwerkt in producten als pralines (bonbons), koekjes en ijsjes. Tevens is het losse cacaopoeder 

te koop. Chocolade is eveneens een ingrediënt van veel soorten snoepgoed.  

 

 

Zondag 15 april van 9 tot 14u: Stadsspel, lunchpakket, €2,5 of vervoersbewijs van de Lijn 

Vandaag, liefste sinjoortjes, gaan wij onze horizonten eens verleggen. Want we brengen week na 

week de vergadering door in Deurne. Daar is op zich niks mis mee maar er is een mooiere plek waar 

we vaker zouden moeten komen. Allé ja, mooiere plek is een beetje een understatement, ik bedoel 

natuurlijk magnifieke stad, bron van talenten, een 

architectonisch pareltje, het absolute 

centrum van de hele wereld! Alhoewel dat ik niet 

begrijp dat buitenstaanders vinden dat wij Antwerpenaren dikke 

nekken hebben. Het zal wel uit jaloezie zijn zeker. Wij hebben 

vandaag dus het geweldige voorrecht om de koekenstad te verkennen 

en dat gaan we dan ook vol overtuiging zijn. Daarvoor is 3 uur 

natuurlijk niet genoeg dus duurt de vergadering vandaag tot 14u in 

plaats van tot 12u. Hoera! Neem dan wel een lekker lunchpakket mee want op een lege maag kan je 

de stad niet verkennen. We moeten daar natuurlijk ook geraken en hoe beter dan op ons geliefde 

stalen spoorvoertuig: tram 5. Neem dus ook een geldig vervoersbewijs of 2,5 euro mee vandaag. Trek 

alvast je perfect uniform aan en oefen je beste AN (in dit geval geen algemeen Nederlands maar 

Antwaaaaaarps Nederlands) 
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Zaterdag 21 april van 19u tot 21u: inbrekersvergadering 

Zijn jullie klaar om de spannendste avond van jullie 

leven te beleven, want vanavond gaan we 

inbreken. Voor jullie echt kunnen inbreken zijn er nog 

een paar dingetjes waarop je je moet voorbereiden. 

Eerst en vooral zorg je ervoor dat je zo onherkenbaar 

mogelijk bent. Als je donkere kleren aandoet en je je 

gezicht camoufleert dan kan niemand je herkennen. Je 

mag ook geen geluid maken, dus misschien kan je al wat 

gebaren oefenen die belangrijk zijn bij een inbraak. Zoals 

bijvoorbeeld een signaal voor opsplitsen, lopen, er is 

iemand...  

Zo, nu ben je bijna klaar om eraan te beginnen, het 

enige dat je nog moet doen is de volgende code ontcijferen met behulp van onderstaande foto.  

 

👈👈💀      👆🏴👈👎👈        🖐💀👌🌞👈😐👈🌞 

🖐💧      💧❄🏴👈🌞         😐🏴💣💣✌       💧❄👈🌞😐     

😐🏴💣💣✌       💧😞🖐💣       👈💀    ✌😞👈🌞❄.          

 

PS: vergeet geen handschoenen want vingerafdrukken zijn de 

grootste vijand van een inbreker.  

 

Zaterdag 28 en zondag 29 april: pitaslag, verdere info volgt nog 

Schatjes van patatjes! Om te voorkomen dat we op kamp droog brood moeten eten, gaan we dit 

weekend proberen om zoveel mogelijk pita’s te verkopen. Zo verdienen we massa’s centjes waar we 

op kamp superleuke dingen mee kunnen doen! Dit doen wij natuurlijk niet alleen, de welpen gaan 

ook op kamp en ook zij hebben centjes nodig. Dus we doen deze slag gewoon samen! De leiding 

zorgt ervoor zorgen dat al de ingrediënten die nodig zijn om deze heerlijke broodjes gevuld met het 

sappigste vlees ter wereld aanwezig zijn. Jullie taak is om zo veel mogelijk mensen op te trommelen 

om te komen genieten van deze pita’s. Wie kan je zo al vragen? 

Om jullie een beetje inspiratie te geven som ik hier al enkele 

zeer goede gasten op: mama, papa, broer, zus, oma, opa, tante, 

nonkel, nicht, neef, vriendjes, vriendinnetjes, buurman, 

buurvrouw, tandarts, postbode,… Kortom iedereen die je kent 

mag komen eten! Dan wordt deze slag zeker een groot succes! 

Wist je trouwens dat egels ook graag pita eten? Tot op de 

pitaslag e(n)geltjes!  

Er komt later nog meer info over wanneer uw kabouter moet 

komen meehelpen op de slag. Wel staat al vast dat we 

verwachten dat uw kabouter minsten 1 van de beide dagen 

komt helpen. Later meer!    

https://www.ketnet.be/karrewiet/nieuws/24-november-2012-kraak-de-code


Zondag 6 mei van 9 tot 12: sportvergadering 

Op de dag van vandaag zit iedereen altijd maar in de zetel voor de tv of met een gsm in de hand. De 

mensen komen niet meer buiten en denken niet meer aan hun gezondheid. Beweging kent men niet 

meer. Daar gaan wij vandaag verandering in brengen. Kom naar de scouts in je mooiste sportoutfit 

die je nog ergens vanachter in je kast hebt liggen. Zweetbandjes mogen ook zeker want je zult ze 

nodig hebben. En ik weet het, wie wilt er nu zweten? Wie heeft er zin om vermoeiende dingen te 

doen? Niemand. En daarom gaan wij dit wel doen vandaag. We gaan laten zien dat we ons niet laten 

tegenhouden door een beetje spierpijn en zweet. Vandaag gaan er grenzen verlegd worden. Er gaan 

records verbroken worden en dit allemaal omdat jullie het kunnen. Je zult zien, na de vergadering 

zijn jullie allemaal in topconditie. Sportieve groetjes en tot dan 

 

 

 

 

 

 

De voorlaatste gibersco zit er helaas ook al op maar dat betekent alleen dat we weer wat dichter bij 

het kamp zijn nu. En zoals SOS Piet zou vragen: Wat hebben we vandaag geleerd? 

Punt 1: Egeltjes zijn schattig 

Punt 2: kom altijd in perfect uniform 

Punt 3: de leiding is supercool en heeft altijd gelijk 

 

 

         Kuba             Juta   Kali   Feere     Rikki       Joekie 



Welpen 
 
 
Hey stoere binken, Deze maand wordt natuurlijk weer fantastisch! We gaan veel extreme 
dingen doen dus smeer jullie maar goed in want deze vergaderingen mag je echt niet 
missen!! Lees maar snel verder (als je nog durft.) 
 
 
 
Zondag 4 maart van 9.00 tot 12.00  Insectenvergadering: 
 
Wat is het dodelijkste dier ter wereld? Een krokodil, een haai, nee dat moet wel een wolf zijn. 
Nee allemaal mis. Één dier staat alleen op kop. De mug dood jaarlijks 1 miljoen mensen door 
het verspreiden van ziekten. Nu moet je niet allemaal bang worden van muggen. Het gaat 
hier vooral om tropische (in warme landen) ziekten. We gaan deze vergadering alles te 
weten komen over de georganiseerde 
mieren de vrolijke honingbijen, de lastige 
wespen en zelfs over die achterbakse 
teken. Maar wordt deze vergadering dan 
een les biologie. Natuurlijk niet! We gaan 
zelf in de huid van de insecten kruipen en 
een saai en stom, eeuh ik bedoel super leuk 
spel spelen. Kom dus op zondag allemaal 
uit jullie cocon. Zorg dat al je zes poten 
warm ingepakt zijn en zoek het antwoord 
op volgende vraag. Welke van deze dieren 
zijn geen insecten: meikever, kreeft, 
kruisspin, vlieg, paling, schorpioen, groepsleiding, geit, mier, mug, regenworm. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Zondag 11 maart geen vergadering: 
 
 Er was eens een oude heer genaamd meneer Vandistel. Deze man had zijn leven keurig op 
orde. Elke dag was hij op tijd op zijn werk. Iedere woensdag ging hij naar de kapper en op 
vrijdagavond ging hij steeds in hetzelfde Italiaanse restaurant eten. Toch was deze meneer 
diep ongelukkig. Lang, heel lang geleden toen hij nog bij de scouts zat beleefde hij de tijd van 
zijn leven. Vooral bij de welpen kon hij zich echt amuseren. Maar daar ging het helaas 
helemaal mis. Toen hij een 3e jaars welp was eiste hij dat het elke zondag vergadering was. 

Hierdoor had zijn leiding geen tijd om het groot kamp 
voor te bereiden. Het hele jaar was er niets aan de hand 
tot de grote vakantie er aan kwam. Omdat de leiding 
geen kamp had voorbereid was er geen groot kamp. De 
jonge Vandistel vond het in het begin van de vakantie 
nog niet zo erg. Maar naarmate de dagen elkaar 
opvolgden begon de verveling harder en harder toe te 
slaan. Hij had ondertussen Super Mario al 67 keer 
uitgespeeld en hij had al 43 keer al zijn pokémons tot 
lvl 100 getraind. Toen hij ook nog eens al de 
grassprieten in de tuin en de zandkorrels uit de 
zandbak 86 keer had geteld wist hij het echt niet meer. 

Hij kon alleen nog maar radeloos op zijn bed liggen en hopen dat het nieuwe scoutsjaar zo 
snel mogelijk zou beginnen. En sindsdien leeft Vandistel met een constante schrik om zich 
nog eens te vervelen. Daarom zitten al zijn dagen bomvol gepland en loopt hij constant rond 
met dikke wallen onder zijn ogen en een groot vat koffie om wakker en actief te kunnen 
blijven. Omdat wij als leiding niet willen dat jullie hetzelfde overkomt als die arme meneer 
Vandistel hebben we deze week geen vergadering zodat wij het kamp 
kunnen voorbereiden. 
 
Zondag 18 maart Wouterdag van 10.00 tot 13.00: 
 
Welpen, vandaag gaan we bewijzen dat wij de beste scouts van Deurne 
en omstreken zijn. Hoe kunnen we dit beter doen dan in een grote 
wedstrijd met alle andere scoutsen!!!! En dat doen we in het geweldige 
thema van de Olympische Spelen!!! Elke scouts mag 3 teams 
afvaardigen, en voor onzen scouts zijn dit de welpen, kabouters en de 
kapoenen. Maar omdat dit evenement met heel veel personen zal zijn 
is het heel belangrijk dat jullie in uniform komen met zeker jullie das 
anders kunnen wij jullie niet meer herkennen tussen al die superatleten. Op het einde van de 
activiteit krijgen jullie nog een hapje en een drankje dus vergeet zeker geen 2 euro!! 



 
 
Zondag 25 maart geen vergadering: 
 
Geachte lezer, deze zondag is het jammer genoeg geen 
vergadering. De welpen krijgen een weekend vrijaf van 
ons. In dit weekend kan hij dus heerlijk uitslapen of van 
de ochtendstond genieten zonder stipt op tijd bij ons op 
de lokalen te moeten verschijnen. Door dit vrije weekend 
hebben zij dus even wat meer tijd voor eventueel 
achterstallig huiswerk of om te genieten van de 
buitenlucht en wat te sporten. Men kan uiteraard ook 
lekker binnen blijven en gezellig wegdromen bij een leuke 
film of een gezelschapsspel met het hele gezin spelen. 
Dit alles en noch veel meer is mogelijk op een vrij 
weekend, het enige wat niet mogelijk zal zijn is een 
vergadering bij ons op den bernie. Vergis u zelven niet, dit weekend duurt niet eeuwig want 
volgende week zijn we wel weer van de partij met zoals altijd een knallende vergadering. Tot 
volgende week! 
 
Zondag 1 april paasvergadering van 9.00 tot 12.00: 
 
Hey allemaal! Het is Pasen en weet je wat dat 
betekent? Ja ja jullie raden het al veel chocolade! 
Weet je bij ons is de paashaas ook geweest. Dat is 
om er van te smullen. Wist je dat er veel soorten 
eieren en figuren zijn? Er zijn er bijvoorbeeld van 
witte, bruine, zwarte chocolade en daarnaast ook 
nog grote en kleine ventjes. Deze vergadering kan je 
je dus alvast verwachten aan het super leuke 
vergadering vol met allemaal lekkere dingen dat de paashaas op ons lokaal heeft 
achtergelaten! Nu hebben we wel een probleem, de paashaas heeft graag dat kindjes wat 
moeite doen om al dat lekkers te krijgen. Dus heeft hij zoals gewoonlijk alles verstopt! Zo 
dus waar wachten we nog op we gaan ze zoeken en opeten!  
 
 
 
 
 
 
 



Intermezzo: 
 

O mama, kom eens kijken 
Er is zo iets heerlijks gebeurd 

De kip heeft vannacht op het paadje 
een paasei gelegd met een plaatje 

En helemaal rood gekleurd! 
Ik keek of de tulpen al bloeiden 

En vond toen dit prachtige ei 
En mama, je zult het niet raden 

Een tweede van chocolade 
Lag zo maar in het perkje erbij! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 8 april geen vergadering. 
 
Man man man, miserie miserie miserie! 
Er is heel slecht nieuws… deze week is er jammer 
genoeg geen vergadering. Het is nu eenmaal 
paasvakantie en de leiding werd door John Beton 
meegevraagd op een speciale missie. We gaan mee 
met hem skieen en zien wat voor een vreemde dingen 
er allemaal gebeuren daar in de Alpen. Dus terwijl wij 
hier zitten te bevriezen in de kou kunnen jullie rustig 
in het (heel traag) opwarmende Belgie blijven. Of misschien zitten jullie zelf deze vakantie in 
een warmer land! In ieder geval het goede nieuws is dat jullie op deze bijzondere dag in jullie 
lekkere warme bedje mogen blijven liggen, en heel misschien krijg je  wel ontbijt op bed, dus 
geniet maar van deze vrije zondag en we zien jullie graag volgende week terug!  
 
 
 
 
 
 



Zondag 15 april Dieptepunt van 9.00 tot 12.00 vergadering: 
 
Hey welpen… De leiding zit vandaag nogal in een dipje, 
waarschijnlijk ons dieptepunt van dit jaar. Heel toevallig is 
het vandaag ook dieptepunt vergadering. Wist je trouwens 
dat het diepste punt op de aarde de marianentrog is met een 
diepte van wel 11km? Dat is de 4 keer de afstand van het 
sportpaleis tot aan de scouts! Nu er zijn heel veel 
dieptepunten in de wereld zowel fysiek op aarde als metaal bij de ieder persoon. Vandaag 
gaan wij echter een nieuw dieptepunt bereiken en mogelijks zelfs het wereldrecord 
verbreken van de diepste put! Indien je wilt zien welke dieptes we gaan bereiken zie dan dat 
je er zeker bij bent bij deze vergadering! 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 22 april van 9.00 tot 12.00 Hoogtepuntvergadering: 
 
Heyhoi welpen deze vergadering zullen jullie het 
hoogtepunt van het jaar beleven. Wisten jullie dat 
Derek Drouin olympisch wereldkampioen is in 
hoogspringen? Hij won met 2m38, welke welp is bij 
ons de kampioen? Wie kan de hoogste piramide 
bouwen? Wie weet welke berg op aarde het hoogst 
is? Oefen maar alvast om te lopen op stelten, wie 
weet komt dat wel van pas! Zoveel vragen over wat 
jullie weten of wat jullie kunnen. Vandaag gaan we 
zeker de hoogste punten gaan verkennen en 
grenzen verleggen. Namelijk dan vooral de grenzen 
in de hoogte. Zoals ze altijd zeggen: The sky is the limit! Maar voor ons wordt zelfs de lucht 
niet eens ons limiet. We gaan hoger dan we ooit gegaan zijn!  
 
 
 
 
 
 
 



Het weekend van 28 - 29 april pittaslag: 
 
Beste welpen en ouders, dit weekend is het de 
wel(p)befaamde pittaslag. We gaan met zen allen 
pitta's maken en verkopen en nog straffer opdienen en 
afruimen!!! Dus laat dit zeker weten aan alle nonkels 
en tantes, oma's en opa's, moekes en vakes, vrienden 
en kennissen of gewoon aan elke voorbijganger op 
straat. Hoe meer pitta's we nu verkopen hoe meer 
dessertjes we op kamp kunnen eten!!! Dus kom zeker 
helpen want anders moeten we op kamp na het eten 
altijd luisteren naar een verhaal van Jakala. Voor de ouders: in verband met de slag zal er 
binnenkort nog een brief volgen !!! 
 
Zondag 6 mei van 9.00 tot 12.00 Noord Korea vergadering 
 
 Eén voor allen maar vooral toch allen voor 
één, namelijk de grote leider Kim dipsaus 
Jung UNO! Ja, je mag dit zeker niet vergeten 
roepen als je nog maar één kaart in je hand 
hebt, anders moet je kaarten bij trekken. 
Gaan we deze vergadering iets doen met 
raketten? Of we kunnen extreem synchroon 
marcheren, of nee we gaan naar de kapper 
en kiezen allemaal hetzelfde kapsel. We 
kunnen ook naar de zuiderburen op bezoek 
gaan en rare Gangnam dansjes doen. Of we 
vergeten deze politiek niet al te correcte vergadering en we gaan een bosspel spelen.  Ai, het 
eten is hier net klaar. En het tekstje voor deze vergadering is nog niet af, wat nu? Als jullie 
allemaal thuis zelf verzinnen wat er staat dan is dat probleem opgelost. Ik zal stippellijntjes 
zetten en dan kunnen jullie zelf aanvullen wat er nog ontbreekt. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
  
 



Dat was het dan al weer voor deze keer, hopelijk heb je even veel  kunnen genieten van het 
lezen als wij van het schrijven. Over de kwaliteit zal ik mij niet uiten maar we proberen er 
toch steeds een aangename ervaring van te maken voor jullie. 
Verder wil ik toch even meegeven dat er steeds een aantal leden zeer mooi verkleed waren 
tijdens de vorige gibersco en dat doet me deugd. Ik ben van mening dat het een extra 
diepgang brengt in bepaalde vergaderingen. We proberen het ook steeds duidelijk te 
vermelden als de vergadering er zich toe leent. Als dit (of andere zaken) niet duidelijk 
zouden zijn   kan u uiteraard altijd een mailtje sturen. 
Ook kom ik met het trieste nieuws dat de volgende gibersco de laatste zal zijn en dat het 
jaar er dus al weer bijna op zit. maar om de stemming toch wat omhoog te houden is hier 
een meesterwerk van Martin Reints: 
 
Je kunt het Vondelpark in lopen 
alsof je nog nooit buiten bent geweest 
 
en je kunt het Museumplein op lopen 
alsof je niets te doen hebt 
 
je kunt naar voorbijgangers kijken 
alsof je naar muziek luistert 
 
je loopt, je steekt over, 
en je loopt weer verder 
 
telefoongesprekken voerende fietsers 
een naar een taxi zwaaiende toerist 
een over straat waaiende krant 
 
als het zo gaat, beginnen de dingen 
vanzelf licht en ontspannen te swingen. 
 
Dankwoord: 
Beste lezer, wij als welpenleiding willen u alvast bedanken om tot hier te lezen. Het is voor 
mensen als u dat wij dit schrijven. Mensen die scouting in het hart dragen, mensen die weten 
hoe moeilijk het is om steeds een geweldige vergadering te verzinnen. Daarom willen wij nog 
enkele mensen bedanken die dit voor ons mogelijk hebben gemaakt. Ten eerste natuurlijk 
Lord Robert Baden Powel, een groot man die de scouts heeft opgericht. Vervolgens nog 
Z.E.H. Hermans voor het oprichten van onze geliefde Sint Bernadette. Natuurlijk moeten we 
dan ook de heilige Bernadette bedanken voor het zien van Moeder Maria. Dus dan ook Maria, 
moeder Gods, zelf voor het verschijnen. Tot slot willen we nog de kaasboerin bedanken, jullie 
waren jarenlang een goede overbuur. We zullen jullie missen! 



Jonggidsen 
Zondag 4/03, 9.00u – 13.00u: Stadsspel 

Gegroet randgemeentebewoners (niet van toepassing als je in centrum Stad woont), 

Vandaag duiken we nog eens de grote stad in, ook wel ’t Stad genoemd! Ge kent het allemaal wel, de 

Groenplaats, de Meir, de Keyserlei etc… We gaan als jeugdige bende deze straten nog eens onveilig 

maken met jolig en jeugdig jolijt, hoezee! Niets dan plezier en vertier op deze wondermooie dag in 

wat eigenlijk de hoofdstad van ons prachtig Belgiëland zou moeten zijn. Wees allen aanwezig want 

wie zou deze wonderbaarlijke excursie van de oh zo leuke jonggidsentak nu willen missen, niemand 

toch? Vergeet niet, het is vandaag een uurtje langer, tot 13u dus en voor degene die een  

‘De Lijn’-abonnement hebben, gelieve dit mee te nemen, anders neem je €2 mee! Dank jullie wel! 

Tot zondag, kinders!  

 

Zondag 11/03: Planningsweekend = Géén vergadering! 
Jihaaaaaaaaa Deze zondag is het geen vergadering. Dan hoeven jullie niet vroeg op te staan om 

vervolgens in dit koude weer in jullie uniformpjes aan de scouts te staan. De reden waarom het geen 

vergadering is dat jullie leiding gedurende dit weekend zal zitten zwoegen om jullie naderende 

kampen tot in de puntjes in elkaar te steken. Wat jullie als onbezonnen leden uiteraard niet beseffen 

is dat in de bureaucratische maatschappij dezer dagen een kamp in elkaar steken niet enkel wat 

spelletjes verzinnen is. Jullie arme leiding verdrinkt hierbij in papierwerk en kommaneukerij om het 

allemaal rond te krijgen waarna wij ons gefinaliseerde kamp met knikkende knieën moeten gaan 

verdedigen aan een streng panel der onze bazen. Leuk toch, scouts? Uiteraard doorstaan wij deze 

queeste met enorme graagte om jullie een fantastische tijd te kunnen bezorgen op de kampen!  



Zondag 18/03, 09:00u – 12:00u: Techniekenvergadering  

Ja mannekes we horen jullie al zuchten tot bij ons “pff daar hebbe kik geen zin in zene” maar dit is 

toch wel een belangrijke vergadering. Zoals jullie weten is het bijna paaskamp en daarom moeten 

jullie al jullie scouting skills boven halen, zoals: tenten opzetten, vuur maken, sjorren,… We 

verwachten daarom ook dat iedereen aanwezig is op deze vergadering zodat we de handen uit de 

mouwen kunnen steken en goed kunnen oefenen zodat het vlekkeloos verloopt op kamp. Wij willen 

namelijk niet dat de vuurshelter instort, of dat we door een zitbalk zakken tijdens het eten en we zijn 

er zeker van dat jullie dat ook niet willen. Daarom is het nogmaals super mega belangrijk dat jullie er 

allemaal zijn (zeker ook de eerstejaars, voor jullie is dit nieuw). Dus smeer die handjes al maar in en 

zorg ervoor dat je goed gehumeurd aan het lokaal staat voor nog eens een topvergadering!!   

 
 
Zondag 25/03: GEEN VERGADERING!  

Yoow yow girls,  

De titel zegt het al zelf dat het GEEN VERGADERING is voor jullie! Want wij, de leiding zijn dit 

weekend zelf op weekend en dat is goed nieuws voor jullie want dat wil zeggen dat jullie nog eens bij 

een vriendje of vriendinnetje kunnen gaan slapen en of nog eens goed kunnen uitslapen op een 

mooie zondagse lentedag als deze! Zalig of niet? Ook al hebben jullie weeral eens uitgekeken naar 

een zalige zondagse scoutsdag met jullie mega, fantastische en coole leiding en missen jullie ons dan 

ook te pletter! MAAR geen nood want volgende zondag staat er weer een bangelijke vergadering 

voor jullie klaar! Die wij met heel veel plezier voor jullie in elkaar steken. Dus hopen wij jullie allemaal 

zondag terug te zien met jullie mooie uniformpjes en jullie bottinen! Geniet van jullie vrije zondag! 



Zondag 1/04, 9:00 – 12:00: Wie is de paashaas-vergadering 

Vandaag is het Pasen en dat betekent paaseitjes zoeken met de familie. Of de herrijzenis van Jezus 

vieren. Geen getreur als je geen familiefeest hebt, want je kan gewoon met je beste vriendinnetjes 

en je tofste leiding Pasen komen vieren op de scouts. Dan kunnen we samen om ter meeste 

paaseitjes zoeken en wie de meeste heeft wint. Of we kunnen het de belangrijkste christelijke feest 

eren en vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood op de derde dag na zijn kruising. Oke nee, 

misschien is chocolade eitjes eten toch wel leuker. Deze dag zal wel niet zonder problemen en zorgen 

zijn. Er zal een paashaas onder jullie zijn (of meerdere) die alles zal proberen saboteren. Zij zal er voor 

zorgen dat alles in het honderd loopt. Zie dat je zo snel mogelijke deze saboteur ontrafelt en dat jij 

als eerste weet wie de paashaas is.  

 

 

Zondag 8/04: Géén-vergadering … maar wél: PAASKAMP: 9-13/04 

Heeej meiden!  

Het is alweer eens vakantie! En het is al de tweede week van de paasvakantie! Wat gaan die 

vakantiedagen snel toch? Kan het trager AUB? MAAR wat is een paasvakantie zonder een paaskamp? 

Gaat er al een belletje rinkelen?  

NEE? Wel maandag 9 april is het EINDELIJK zover! Het kamp waar iedereen naar uitkijkt. Het enige 

echte paaskamp en dat wil zeggen nog één nachtje slapen en we vertrekken op een legendarisch, 

bangelijk, geweldig en fantastisch kamp. Daarom is het vandaag geen vergadering zodat jullie nog 

een dagje rust hebben en om al jullie vriendjes en vriendinnetjes dag te zeggen en natuurlijk jullie 

ouders ook! Want zij gaan jullie natuurlijk missen. De brief met alle info over dit kamp volgt nog! 

 



Zondag 15/04: CHILlDAG! 

Toppers, deze zondag is het helaas GEEN VERGADERING 

Na een zalige week lachen, gieren en brullen op ons paaskamp is er nu jammer genoeg geen 

vergadering. We hebben net een mega leuke week achter de rug die ook goed vermoeiend was en 

daarom moeten we terug even op adem komen van zo’n legendarische  kamp voor we terug de 

schoolpoorten binnen wandelen. Het is ook de laatste dag van de paasvakantie en dat wil zeggen dat 

we morgen terug naar school moeten gaan! 

Niemand kijkt uit naar maandag, MAAR het is nog altijd zondag! En wat doen we zoal op een zondag? 

Zetel hangen, tv-kijken, slapen, voor Zulma zal eten er zeker ook tussen zitten en luieren! Dus geniet 

van jullie weekend rust en dan zien we jullie heel graag volgende week zondag terug!  

 

 

Zondag 23/04, 9:00u – 12:00u: Micro/macro vergadering 

Kinders, vandaag gaan we nog is ne scoutsklassieker vanuit de kast der vergetelheid halen. Nee 

vandaag gaan we niet de Makro onder de microscoop leggen zoals de naam van de vergadering zou 

kunnen doen vermoeden. We gaan echter wel de omvang van allerhande scouteske activiteiten 

geheel omslaan. Dingen die anders steeds enorm groot zijn zullen microscopisch klein gespeeld 

worden en vice versa, spannend toch? Deze vergadering mag niet verward worden met de klassieke 

omgekeerden dag op kamp, dit is immers een geheel ander concept ondanks de vele gelijkenissen 

die zouden kunnen leiden tot een begrijpelijke verwarring. Veel verder hoeven we het eigenlijk niet 

allemaal uit te leggen in deze tekstuele correspondentie, we kunnen immers ook op zondag zelf in 

persoon aan jullie een uitgebreide uiteenzetting hierover brengen, kortom het zal allemaal wel 

duidelijk worden wanneer ge op den heiligen grond arriveert. Tot zondag, lieverds! 

 



Zondag 29/05, 9:00u – 16:00u: Woudloperskeuken 

Deze zondag is het zover, de vergadering der vergaderingen, de hoogdag voor elke scouts: een 

heerlijk diner koken op “scouteske” wijze in de nautuur a.k.a. WOUDLOPERSKEUKEN!  

Het is super belangrijk dat jullie deze vergadering heel goed voorbereiden, dit wilt het volgende 

zeggen: Je spreekt binnen je patrouille heel concreet af wie voor wat zorgt. Je voorziet 3 gangen 

(voorgerecht, hoofdgerecht en dessert) en je pakt genoeg ingrediënten mee voor het aantal leden 

van uw patrouille die meegaan +1 (de leiding komt ook telkens proeven, het is namelijk een heuse 

kookwedstrijd!!) Je neemt natuurlijk kookmateriaal mee dat tegen vuur kan. Je denkt zeker aan een 

voorraadje hout, een rooster voor op je vuur en genoeg water! Je neemt een goede fiets mee, zie 

zeker dat dit in orde is: geen goede fiets  = geen woudloperskeuken voor jou. Je voorziet fietstassen 

en/of een goede rugzak om alles te kunnen verplaatsen via je fiets! Als je dit goed voorbereid kan dit 

niet anders dan een hoogtepunt uit jullie scoutsleven worden!! Tot dan! 

 

 

Zondag 6/04, 9:00u – 12:00u: ‘Sportjonggids van het jaar’   

Traditiegetrouw is het op de dag van ons jaarlijks voetbaltornooi tevens sportvergadering op den 

Bernie. Tijdens deze vergadering gaan we testen wie zich een echte topsporter kan noemen, we 

zoeken namelijk DE SPORTJONGGIDS VAN HET JAAR!!!! Begin allemaal dus direct te trainen wanneer 

jullie dit tekstje, misschien is het nog niet te laat om dat tikkeltje extra conditie op te doen om zo 

volledig te kunnen schitteren op dit hoogtepunt der scouteske sportmomenten!!!  Essentieel is 

natuurlijk dat jullie allemaal ultra sportief gekleed naar de vergadering komen, de kwaliteit van uw 

outfit telt namelijk ook zeker mee bij onze quotering! HOE FLUOER HOE BETER! Laat dus de Lionel 

Messi, Tom Boonen of Kim Clijsters in jullie naar boven komen, vandaag is het moment om heel den 

Bernie te tonen dat jullie de tittel van ‘SPORTJONGGIDS VAN HET JAAR’ verdienen !!!  

 



Zondag 13/05, 9:00u – 12:00u: DIKKE VETTE PONY 

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 Jonggidskens! 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  

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!!) 

 

 

 

Lieve kindjens, deze gibersco zit er weeral op! Vergeet zeker niet steeds af te bellen of te mailen 

wanneer je niet kan komen en kom zoals altijd in perfect uniform! We zien jullie graag! Tot weerziens! 

 

XOXO jonggidsenleiding XOXO 

        

       Sam                 Nick                           Casimir         Maren 



JEEVEE’S 
Varkens en heren, snor leren scheren. 

Schoenen en botinnen, de gibersco gaat beginnen! 

 

Dag vriendekens ’t is weer van da de leiding gaat weer onzin in een tekstje gieten om jullie te 

laten weten welke vergadering we gaan doen deze gibersco. Niet enkel leuke vergadering 

maar natuurlijk ook een superplezant paaskamp! *Paaskamp hype*. Ongetwijfeld zitten 

jullie allemaal op het puntje van jullie stoel voor het thema te weten te komen.  

Ik zal jullie niet langer laten wachten, het thema is … 

Oeps ik ben echt superonhandig en laat per ongeluk koffie vallen over het kampthema. Sorry 

jongens ik vrees dat jullie zullen moeten wachten tot de kampreveal vergadering. Oei ik heb 

te veel gezegd. 

Anyways geniet van deze gibersco 

 

 

Zondag 4 maart: Woudloperskeuken, 9-17 uur 

De leukste vergadering van het jaar is aangekomen (tenminste dat vond ik toch als lid). Tijd 

om de eeuwige discussie met de medeleden verder te zetten van wie het beste kan koken. 

Niet enkel gaan jullie hier jullie culinaire charmes bovenhalen, jullie doen ook audititie voor 

de Rond van Frankrijk, maar niet heus. Jullie gaan wel veel moeten fietsen, dus wij zullen 

jullie daarbij helpen en een deeltje van de wereld laten 

zien dat jullie niet elke dag zien. Van hout zoeken, naar 

vuur maken naar uit gamellen eten. Hoe mooi kan het 

scoutsleven toch zijn soms. Ookal gaan we niet zelf 

jagen, Bear Grylls zou trots op ons zijn.  

 

Maar laat ons het even over iets belangrijker hebben. 

Wie is ‘Wout’ en waarom gaat hij lopen? Door snel 

‘Wout’ te googelen kwam ik op Wout Van Aert. Wout van Aert is een wielrenner. En wat 

doen we op woudloperskeuken? -> Fietsen 

Het tweede resultaat dat ik kreeg is Wout Bru. Wout Bru is een chef-kok en wat doen we op 

woudloperskeuken -> Koken 

 
Zo zie je maar dat de leiding zijn research wel degelijk doet. Maar de praktische informatie 

volgt nog. 

 

 



Zondag 11 maart: Chick’ndales, 9-12 uur 

Allerliefste boyzzz, vandaag is het de dag! Vaandag mogen jullie 

eens wisselen van geslacht!! Jaja ge hebt het goed gelezen! 

Vandaag moet ge verkleed komen als een vrouw! Laat jullie gaan 

zou ik zeggen! Lak jullie nagels, smink jullie gezicht, draag mascara, 

draag lipstift, draag oogschaduw, laat jullie gaan! Schaam jullie 

vooral niet! Wat dragen vrouwen nog zoal? Wel rokjes, jurken? Of 

misschien iets weekend achtig zoals een jeans met een over sised  

sweater. Maar wij geven jullie artistieke vrijheid. Verras ons, 

verbaas ons. Laat zien wat jullie in jullie hebben en laat jullie 

vrouwelijke kant eens zien.  Vrouwen houden van melige films, 

zodat ze is ne keer goed kunnen uitblijten. Omdat vrouwen het 

sterke geslacht is gaan wij dat deze vergadering bewijzen dussssss 

maak jullie haar maar vast en beried jullie maar voor op weer een 

onvergetelijke vergadering! See you soon lady’s!    

 

Zaterdag 17- zondag 18 maart: Sleepover (uren worden nog doorgegeven) 

Oh my goooooooood, ik ga echt zo hard mijnen rozen onesie aandoen en mijne knuffel en 

mijn theesetje zoda wij een echte ‘teaparty’ kunnen met Mr. Snuggles. Heel de nacht 

kussengevechten doen met mijn beste vriendjes en dan mekanders haar vlechten en 

waarheid, durven of doen spelen. OMGGGGG ik heb daar zoveel zin in!!!! Okey nee jongens 

meisjes vergadering was vorige week. Wij zijn gasten en ni zomaar gasten maar echt beire 

van gasten en om da te bewijzen gaan wij is goe wa fitnesse en Bear Grylls bewijzen dat wij 

ni enkel op kamp graaf zijn. We slapen in het huis van Robert Baden Powel vanacht en we 

gaan ons verenigen met de natuur. Geen zorgen boys we gaan ni op verplaatsing. Ons lokaal 

zal voldoen aan onze noden. Vergeet zeker geen slaapgerief mee te nemen, gasvuurtje (als 

je dit hebt),€2 en natuurlijk ook ne knuffel! 

 

  

  



Zondag 25 maart: Vetzakkenvergadering, 9-12 uur 

De meesten onder jullie zullen zich op dit moment waarschijnlijk afvragen “Huh, vetzakken? 

Hoe kunnen wij nu een vetzakkenvergadering hebben 

als er hier niemand suuuuuuper dik is?”  

Awel, da zullen wij is even uitleggen.  

Een vetzak, of in het mooier Nederlands een persoon 

met heel veel extra kilootjes aan zijn of haar lijf, staat 

vaak bekend als iemand die lui is, veel eet en vettige 

moppen vertelt. Jammer genoeg is er de laatste jaren 

een ware epidemie ontstaan van het aantal 

vetzakken op de wereld (kijk de cijfers over obesitas 

maar eens na op www.wiv-isp.be). 

Deze epidemie zal zich deze zondag ook verspreid 

hebben op onze scouts waardoor jullie allemaal voor 1 dag een vetzak of dikzak zullen zijn.  

Kom dus allemaal maar af met een paar extra kilootjes en haal jullie vuilste moppen maar 

boven. Om jullie een beetje op te warmen is hier al een voorproevertje: 

“Een dikzak zegt tegen een dunzak: telkens als ik jou zie, dan denk ik dat er hongersnood is 

in België ... Dan zegt de dunzak tegen de dikzak: telkens als ik jou zie, dan denk ik dat jij de 

oorzaak ervan bent....” 

PS: het kan een beetje vettig worden, dus trek niet je chicste groene broek aan! 

 

Maandag 2 tot vrijdag 6 april Paaskamp  

Het beroemde, wereldbefaamde, onmisbare, … 

paaskamp van de jv’s van den Bernie komt er weer 

aan. Zelfs die van de Ranst zijn jaloers op ons 

paaskamp en hebben zelfs gevraagd om mee te 

mogen, maar dat laten wij niet toe. We hebben 

gezegd dat ze op hunne kop kunnen gaan staan en 

dan van nen berg moeten springen. En dan zouden 

we er nog eens over willen nadenken.  

Maar allé soit, alle gekheid op een stokje.  

Mensen die zich het paaskamp van vorig jaar nog 

herinneren, weten dat dat suuuuuper plezierig was. 

Wel wij kunnen jullie nu al zeggen dat dit paaskamp 

nog legendarischer gaat worden. En dan zijn we nog bescheiden.  

In iedere geval allemaal komen!!!  

Alle informatie rond dit paaskamp komt zo snel mogelijk jullie richting uit.  

Tot dan. 



Zondag 15 april: ’t Stadsspel, 9-17 uur 

Warm jullie kleine koddige beentjes maar op 

waaaaaant we gaan weer  ’t stad onveilig maken. 

Wat moeten jullie hiervoor doen? Wel pak een dag 

op voorhand een warm doucheke ( was zeker jullie 

haar en lichaam gewoon voor persoonlijke hygiëne) 

zo bent ge al een beke warmer! Leg jullie uniform 

mooi op jullie nachtkastje klaar ( da wilt ge nie 

vergeten ze!) en kruip dan met een goed gevoel 

jullie beddeke in. Zeker niet op jullie gsm zitten want 

die lichten zijn niet goed voor jullie nachtrust! Dan gaat jullie wekker en ik hoor jullie al 

denken “ waaaat nu al, pfff ik heb geen zin” maar dan staan jullie toch op en eten lekkere 

cornflakes. Dan richting scouts vertrekken en jaaaaa terug bij jullie maatekes. Hoe schoon 

kan het leven zelfs zijn, scouts, vrienden, top leiding. Meer wilt ge toch nie? Allez sjoekes ik 

zie jullie stipt op tijd!  

 

Zondag 22 april: Disney vergadering, 9-12 uur 

Amai jongens hier heb ik een zot verhaal over. De Walt heeft mij onlangs echt zeer gedaan 

aan mijn knie dus kging naar de dokter en ik kom daar aan maar ik wist helemaal niet dat die 

dokter Engels sprak. Dusja ik doe mijn verhaal ‘Yeah Walt made me trip so my knee really 

hurts’ en diejen dokter ‘Oooh Walt, yeah he can be dangerous so which knee did he hurt?’. 

Dus ikke ‘Walt? This knee!’. Okey mijn excuses voor het bijzonder slecht moppeke maar jullie 

hebben het wel door hoop ik (This knee = Disney). 

Anyways wij gaan deze zondagvoormiddag een stap terug in onze jonge jaren. Ik wil niks 

verklappen hoor maar *hoest* disney karaoke *hoest*. Misschien wel ne quiz. Hihi het zal 

een verrassing blijven tot de vergadering, mes excuses. EN NEE WE GAAN NIET NAAR 

DISNEYLAND hoe graag ik het zelf ook wil ☹. Wees alstublieft talrijk aanwezig want deze 

vergadering wordt echt suuuuuper plezant. Kom ook verkleed als je favoriete Disney 

Karakter (pluspunten als je als Ursula komt). 

 



 Zondag 29 april: Gele-gieter vergadering, 9-12 uur 

Laat de ZON in je hart, ze schijnt toch voor iedereen,  

Geniet van een geel leven, want het duurt toch 

maar even 

Ticket naar de ZON, ZON, om bij jou te zijn, 

Ticket naar de ZON, ZON, om bij jou te zijn, 

Geelzucht, eigeel, bladgeel, donkergeel, Geel 

(dorp) zonnebloemgeel, citroengeel, sch(g)eel, 

internetcrimin(g)eel 

Ja makkers, vandaag is het een gele 

vergadering. Geel is overal. In’t Stad, het licht, de zon, … Overal waar je kijkt is er geel. 

Vandaar dat we dat vandaag nog eens in de bloemetjes zetten.  

Vergeet niet: geel is hier, geel is daar, geel is er elk nieuwjaar (vuurwerk) 

Wij hebben voor vandaag wel dege(e)lijk de zon besteld, maar niemand weet of de Frank die 

ons gaat bezorgen.  

We zien jullie dus zondag met iets geel dat jullie meenemen… Wij hebben er alvast 

ongelofelijk onwaarschijnlijk h(geel) veel zin in…  

See you laterrr 

 

Zondag 6 mei: Tulpen en wespenvergadering, 9-12 uur 

Er was eens een wespje. Een wespje dat zo goed 

in het leven stond dat hij dacht dat hij alles 

aankon. Het vloog altijd rond door de wijde 

wereld zonder er ook maar rekening mee te 

houden dat deze uiterst gevaarlijk is. Op een van 

deze tochten kwam hij een tulp en een pot 

confituur tegen. Nu moest hij kiezen wat hij 

lekkerst vindt. Dit omdat zijn maagje maar plaats 

heeft voor één van de twee. Hij kiest voor de pot confituur, die mannelijk is. Hij vliegt in de 

pot en al snel is hij aan het smullen van de plakkerige inhoud. En dan opeens rammelt de 

pot. Hij vliegt op en botst vanboven op een rare piramide. Buiten deze piramide ziet hij 

kinderen die aan het lachen zijn en hem dan verplaatsen naar een wespenpiramide.  

Op die moment denkt ons arm wespje; “Had ik toch maar voor dat mooie, sierlijke, 

vrouwelijk tulpje gekozen, dan zat ik nu niet in de shit.”.  

Ja ja, zo zie je maar, altijd even na denken en zeker als je een wespje bent.  

Als je wilt weten hoe het met ons wespje is verder gegaan, kan je best naar de vergadering 

komen.   



John Beton  
… … …  

Na enkele minuten worden Sven en John terug wakker door het felle licht dat op hun gezicht 

schijnt. Het duurt even voordat ze hun ogen terug kunnen openen. Na enkele minuten zijn 

hun ogen gewend aan het felle licht en kunnen ze ze terug openen.  

Wanneer ze hun ogen opendoen valt hun mond open van verbazing. In eerste instantie door 

het feit dat ze zich op een piratenschip uit de 18e eeuw bevinden. Zo’n prachtig schip met 3 

masten en 16 zeilen. Den John is zwaar onder de indruk en kan zijn jeugdig enthousiasme 

maar heel moeilijk bedwingen. Wat jullie misschien niet weten is dat den John enorm 

gefascineerd is door alles wat et piraten te maken heeft, maar in het bijzonder met hun 

schepen.   

John is zo in gedachten verzonken dat hij alle tumult rond hem is vergeten. Plotseling wordt 

hij bruusk opgetild en naar bakboord gesleurd. Sven staat daar al. John kijkt naar hem en ziet 

een enorme angst in zijn ogen. John wordt naast Sven gezet.  

Plotseling gaan alle piraten uit elkaar en komt Kapitein Jack Raven op hen afgelopen. Het is 

een niet zo imposante man, maar hij staat wel vol met tattoos en heeft een prachtige hoed 

op zijn hoofd staan.  

Jack richt het woord tot zijn mannen. “Zijn zij het die ons in IJsland dik in het zak gezet 

hebben? Zijn zij het die ons geluk in de weg gestaan hebben? Is het die Svensson die mij, 

Jack Raven, misleid heeft? Ik weet één ding, jij, Sven, hebt ons gevraagd om je aartsvijand uit 

de weg te rijmen in ruil voor een enorme schat. Wij hebben dit gedaan, hierbij hebben we de 

helft van onze mannen en een schip verloren. En dan ben jij op een mysterieuze manier van 

de aardbol verdwenen. Met onze schat. Wat heb je daar op te zeggen? En spreek snel of ik 

jaag al je darmen uit je buik en hang je ermee op aan de ra.”  

Sven begint te beven op zijn benen, hij plast nog net niet in zijn broek van de schrik. John 

merkt dit en wil wat doen voor zijn goede vriend.  

John stapt naar voren en richt zich tot Jack.  

“Meneer de mevrouw de kapitein. Ik, John Beton, kan je zeggen dat Sven de eerlijkste man 

op Aarde is en weet ook zeker dat er een logische verklaring voor is.”    

De kapitein wordt rood van woede. En buldert naar zijn mannen; “Laat die onbenul zwijgen 

en zet hem op de plank.”  

John wordt opgepakt en op de loopplank gezet.  

… … …  

 

 

 



Bij deze zit deze gibersco er alweer op de eerstejaars hebben hun belofte (hopelijk) kunnen 

doen hier, de tweede en derdejaars hebben het sjorren weer opgepakt en de leiding heeft 

zich geamuseerd. Deze 2 maanden waren er ook 2 meisjes namelijk Helen en Luna, zij 

hebben jullie veel liefde en warme knuffels gegeven maar ik vrees dat na deze gibersco we 

afscheid moeten nemen *traantjes*. Maar wat zeggen we tegen hen? D-A-N-K-U? 

DANKUUUUUU!! 

 

Vergeet nog altijd wel niet af te zeggen als je niet kan en kom ook altijd in perfect uniform 

tenzij anders gezegd. We zien jullie graag terug de volgende (laatste) gibersco. 

Juu de balleeee! 

 

 Arne 

Kelsey 

Adam 

Helen  Luna 



GIDSEN 
Zondag – 4 maart – 09.00-12.00u – Masterchefvergadering  
Goooooood morning sunshines!  

Deze ochtend moet je met een serieuze 

honger naar de scouts komen. We gaan 

namelijk samen een ontbijtje maken. Er 

zal gestreden worden, zwaar geploeterd 

worden, bloed, zweet en tranen zal het 

jullie kosten, maar na afloop zullen we 

allemaal tezamen genieten van een 

heerlijk ontbijt bij de ochtendzon met 

een heerlijk glaasje cava... Nee dat 

misschien toch maar niet, we willen 

geen kwade ouders op ons dak!  

Met een heerlijk glaasje fruitsap pakt! 

Een eitje, goed knapperig spek, 

pannenkoekjes, … Allemaal mogelijkheden voor een heerlijk ontbijt. Het gaat natuurlijk geheel van 

jullie kookkunsten afhangen of het effectief genieten wordt. Of zal het toch eerder smerige boecht 

door uw keelgat duwen wordeb en half wenend met lichte gêne knikken naar de kok wanneer die 

vraagt “is t lekker?” We zullen zien!  

 

Vrijdag vanaf 20.00u tot zondag tot 14.00u – 09-11 maart – Giverdagen 
Ho den tijd, ze vliegt nogal vooruit! Sedert jullie 

geboorte hebben Hemera en Nyx elkaar al vele 

malen afgewisseld aan de horizon en Chronos ziet 

dat het goed is en zucht tevreden. Sedert jullie 

geboortes is de euro ingevoerd, is er zowel in België 

als in Nederland een nieuwe monarch op de troon 

gekropen, is er een aardbeving in ons land geweest, 

is er een man rond de wereld gevlogen in een 

luchtballon, zijn er al vier olympische spelen 

geweest, is google maps gelanceerd, is facebook 

opgericht, is er een bankencrisis geweest, zijn zowel 

Trump als Obama tot president verkozen en nog zoveel andere belangrijke en minder belangrijke 

zaken. Dit alles verbleekt echter bij de gebeurtenis waar onze derdejaars zich nu al 16 jaar op 

voorbereiden. Het heeft ze bloed, zweet en tranen gekost, ze hebben naar veel flauwe 

leidingsmoppen moeten luisteren en hun spieren zijn zowat uit hun hemd gescheurd van al het 

pompen dat ze hebben moeten doen, maar nu zijn ze er klaar voor dus laat het feest maar 

beginnen!! Voor alle eerst- en tweedejaars is er geen vergadering voorzien en jullie moeten jullie zelf 

dus maar amuseren. Ik stel wel voor dat jullie net als elke week vroeg op staan om jullie reeds 

mentaal voor te bereiden op volgende week. 



zondag – 18 maart – 09.00 - 12.00u – Berniedorm Bastards-vergadering 
Ouderdomsgeluiden: ‘Krak, 

kuch, hijg, piep, nondeju, baf, 

krak, pot-vol-koffie-en-bitter-

peeën!’ Pas op want daar 

komen de Berniedorm 

Bastards aan. Ze zijn brutaal, 

baldadig en ze hebben maar 

één missie: Andere jongere 

mensen het leven zuur maken! 

De Berniedorm Bastards zijn 

een beruchte bejaardenbende 

die Vlaanderen verovert met 

hun geschifte fratsen en maffe 

uitspraken. Ondertussen zijn ze al verspreidt over de hele wereld. Maar hun hoofdkwartier bevindt 

zich in België. Ze zijn steeds op zoek naar nieuwe rekruten. Hun oog viel op onze scouts Sint-

Bernadette, want de naam zegt genoeg. Daar zijn vast en zeker grave oudjes te vinden. 
(voor moest je het nog niet doorhebben, kom verkleed als oudje en laat de attributen waarmee we 

mogelijks andere veel jongere mensen mee kunnen beetnemen, niet ontbreken; rolstoel, 

loopkarreke, wandelstok, tupetjes, bommakapjes, ouwe mensen-pampers, valse gebitten, 

bommahandtassen, bompaklakskes, ….) 

Hou u klaar want er zal gelachen worden. Door ons. Waarschijnlijk niet door diegenen die wij pesten. 

 
zondag – 25 maart – Geen vergadering 

 Oooooh neeeeeeeee, dees kan ni!! OMG! 

Geen vergadering?? Dat kan toch niet? 

Een echte schande! Een ware catastrofe! 

Wij begrijpen dat het voor jullie heel 

moeilijk is om vandaag te MOETEN 

uitslapen. Wij willen jullie het bijna niet 

aandoen, maar wij zijn ervan overtuigd dat 

het jullie wel zal lukken! Probeer toch 

zeker tot kwart na 9 in bed te blijven 

liggen. Nu vragen jullie je waarschijnlijk af 

waarom wij jullie in de steek laten. De 

leiding gaat zelf weer even lid zijn. Ja, je 

hoort het goed, de leiding denkt liever aan 

zichzelf en wil liever zelf terug spelletjes 

gaan spelen! Maar we proberen positief te blijven, volgende week staat er een speciale vergadering 

voor de boeg! Dan mogen jullie weer lekker vroeg opstaan, oef!  

 

 

 

 



 

Zondag – 1 april – 09.00-12.00u – Paasvergadering 
Dit is een feit: iedereen wordt ouder. 

Ook jullie. Maar willen we niet soms 

dat de tijd stil staat? Want willen we 

niet allemaal voor eeuwig eieren 

rapen? Zeker nu jullie ouders jullie te 

oud vinden en ze zelf geen eitjes 

meer verstoppen in huis en tuin. 

Daarom hebben we iets geniaals 

bedacht! Wij gaan Pasen vieren met 

de hele scouts. De (groeps)leiding zal 

jong en oud doen genieten van deze 

speciale dag. Hoe dat zal gebeuren 

gaan we nog niet verklappen, maar 

in ieder geval niet te missen! Ben jij 

toch nog zo’n gelukzak waarbij de 

ouders wel nog eitjes verstoppen of naar een familiefeest moet, ben je uiteraard geëxcuseerd van 

deze vergadering.  

 

Zondag – 8 APRIL – geen vergadering 
Hallo kinders zoals jullie wel kunnen zien hierboven is 

het deze week geen vergadering maar moeten wij als 

leiding toch maar iets verzinnen om er bij te schrijven of 

de groepsleiders krijgen een zenuwinzinking en werken 

dat uit op ons. Nu ik ben net als jullie ook maar een 

gewone mens en daarboven op ook nog eens een erg 

luie mens en dus ga ik hier en daar wat Wikipedia 

stukjes er tussen plakken. Paus Julius II, geboren 

als Giuliano della Rovere(Albisola 

Superiore (bij Savona), 5 december 1443 - Rome, 21 

februari 1513), was paus van de Katholieke Kerk van 1 

november 1503 tot zijn dood in 1513.[1] Hij kreeg de 

bijnaam ‘il terribile’ (Ital., = de verschrikkelijke) en is 

een van de bekendste renaissancepausen. Hij had zijn 

kerkelijke carrière te danken aan zijn oom, paus Sixtus 

IV. Toen zijn oom in 1471 gekozen was tot paus, 

benoemde hij Giuliano tot bisschop en korte tijd later al 

tot kardinaal. Voila se niemand heeft iets door en ik kan 

rustig verder chillen. Tot volgende week!  

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Della_Rovere
https://nl.wikipedia.org/wiki/Albisola_Superiore
https://nl.wikipedia.org/wiki/Albisola_Superiore
https://nl.wikipedia.org/wiki/Savona_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/5_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/1443
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaticaanstad
https://nl.wikipedia.org/wiki/21_februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/21_februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1513
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/1_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/1_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/1503
https://nl.wikipedia.org/wiki/1513
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Julius_II#cite_note-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Sixtus_IV
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Sixtus_IV
https://nl.wikipedia.org/wiki/1471
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kardinaal_(geestelijke)


Maandag 9 april vanaf …u tot vrijdag 13 arpil tot …u – Paaskamp 

Dames, hopelijk is de vrieskoude al wat getemperd en zijn 

jullie benen al wat losgeschud want jullie gaan ze nodig 

hebben deze week. Het wereldrecord wandelen werd in 

1973 door de Zweed Bjorn Snorrison gevestigd en 

bedraagt een slordige 2867 km. Ik zie jullie al denken: ’zo 

weinig, dat kunnen wij ook!’, en daar hebben jullie gelijk 

in. Dat is dan ook de volledige opzet van dit kamp. Niet 

getreurd voor de onsportievelingen onder jullie, ik heb 

berekend(met mijn fantastisch wiskundig brein) dat we 

om het record te breken slechts 573,4 km per dag moeten 

stappen. Dat wil zeggen dat als we maar vier uur per nacht 

slapen dat we slechts een gemiddeld tempo moeten 

aanhouden van 28,67 km per uur. Goed te doen dus! 

Begin jullie maar al op te warmen want we vliegen er in! 

 

Zondag – 22 april – 09.00-12.00u – onthullingvergadering 

Vele mooie zaken worden plechtig onthult en wij zien ons zelf graag als mooie/fantastische/chique 

mensen. Daarom willen wij deze zondag ook eens iets onthullen en wel iets zeer bijzonder. Wie 

vandaag komt, krijgt van alles en nog wat te weten over: het magistrale, oogverblindende, 

avontuurlijke, zenuw-tintelende, ongeëvenaarde, romige, succulente, adembenemende, 

verrassende, betoverende KAMP!  Hola Pola is dat niet magistraal wij gaan jullie gewoon nu al 

verklappen wat we gaan doen, welke mythische wezens we gaan vangen, welke knappe boys er als 

nimfen uit de bossen zullen springen, dat en nog veel meer, allemaal tijdens een fantastische en 

samenhangende vergadering.  

 



Zondag – 29 april – 09.00-12.00u – (Mysterieuze) voorbereidingsvergadering 
Ondertussen weten jullie al van de hoogtes en 

laagtes van het kamp af en zijn jullie uiteraard 

mega enthousiast en is het enige dat jullie 

willen: NU ONMIDDELLIJK VERTREKKEN! Wees 

gerust, dat willen wij ook, maar aangezien er 

nog heel wat werk moet verricht worden en 

jullie jong van geest en leden zijn, is het tijd om 

de handen uit de mouwen te steken. Hoe zag 

dat er weer uit een schroevendraaier, mag ik 

nu eens boren en leiding, ik heb mijn duim 

afgezaagd, wat nu? Deze vragen en nog veel 

meer worden beantwoordt tijdens deze vergadering. Be there of heb geen flair!! 

(Breng zeker als je kan gereedschap mee!) 

 
Zondag – 06 mei – 09.00-12.00u – (Mysterieuze) voorbereidingsvergadering 2 

Vandaag hebben jullie je fijne motoriek erg hard nodig. Jullie gaan namelijk jullie origami skills 

moeten inzetten. Papieren bootjes worden niet zomaar gevouwen. 

Hm of nee, vandaag gaan jullie zeker de handen uit de mouwen moeten steken. Jullie handigheid is 

zeker vereist. Jullie gaan jullie technische skills moeten inzetten. Tipi’s worden niet zomaar gemaakt. 

Of wacht, of niet, ofwel, of ale ja, vandaag hebben jullie je uithoudingsvermogen nodig. Je gaat je 

verstand op 0 moeten zetten. Jullie spierkracht zal getraind worden! Putten worden niet vanzelf 

gegraven.  

Of ge het nu begrijpt of niet, wij begrijpen ook niet altijd alles, de verwarring is groot, maar neem in 

ieder geval, als je kan, gereedschap mee! 

 

 

 

 
 



Niet onbelangrijke weetjes 
- Vrijdag 9 maart (20.00u) – zondag 11 maart (14.00u) – Giverdagen: Meer informatie vindt u 

in de brief! (enkel voor derdejaars) 

- 9-13 april – Stapkamp: Meer informatie volgt nog! 

- 28-29 april – Pitaslag  

- 15-28 juli – Groot kamp: Meer informatie volgt nog! 

 
 

 
 

 

    Anne-Cathérine     &    Brecht  

 

 

 



Verkenners 
Ha die verkenners! Na al weer 2 topmaanden, is het tijd voor nog eens 2 

awesome maanden vol vergaderingen, weekend en kampen! Ja dat heb je 
goed gehoord ! We gaan met de 3de jaars op weekend, namelijk giverdagen. 

Het paaskamp komt er ook al snel aan! We gaan weer leuk 5 dagen op 
kamp ! 

 

Zondag 4 maart van 9 tot 12 uur: Techniekenvergadering 

Deze vergadering klinkt misschien niet zo leuk,maar daar vergis je je in. We gaan in plaats 
van een standaard saaie technieken vergadering waarbij iedereen vanaf het begin liever 
naar huis wilt gaan een mega awesome super geadvanceerde technieken vergadering 
doen. In plaats van de standaard knopen op te frissen gaan we 17 driepikkels in elkaar 
sjorren om ze de meest coole en nuttige constructie ooit te maken. Iedereen kan altijd wel 
een opfrissing gebruiken van al de scoutstechnieken. Hoe maak ik een vuur , hoe ga ik op 
de hudo zitten, hoe maak je de grootste vlaggenmast ooit, ... misschien komt er wel een 
eregast ons helpen met deze vegadering om zo nog gravere dingen te maken. Deze 
vergadering is vooral voor mensen die niet mathijs heeten. Als extra opgave moet je 
proberen om de naam van deze knoop te weten te komen.  

 

 

 

 



Vrijdag 9 tot en met zondag 11 maart: Giverdagen 

Dit weekend gaat jullie allerliefste leiding voor een 2tal dagjes weg met het grootste 
schorem van onze groep , namelijk onze derdejaars, van vrijdag tot zaterdag zullen wij 
in 3boombkesberg het beste van ons geven in een meedogenloze strijd tegen de 3dejaars 
van alle andere scoutsen van ons mooi district. De 2de- en 1stejaars mogen deze zondag 
dus zelf iets zoeken om te doen. Je kan een voormiddag lang je extra voorbereiden op de 
schoolweek die na deze zondag begint , of niet, en gewoon de hele dag in uwen zetel 
plakken en fortnite, overwatch of pubg spelen. Als je uzelve echter niet weer een hele dag 
wil afsluiten van daglicht zoals een of andere moderne versie van Gollem in the lords of the 
rings kan je nog altijd met andere verkenners afspreken om te gaan spelen in het bos of op 
de wei. 3Dejaars, het wordt een topweekend! 2de- en 1stejaars , doe wat ge wilt! 
 

Zondag 18 maart van 9 tot 17 uur : Woudloperskeuken 2.0 

 

Omdat het vorige keer zeer moeilijk was om iedereen gemotiveerd te krijgen om mee te gaan op 
woudloperskeuken, gaan we het nu nog een proberen. Bij deze krijg dan exact hetzelfde tekstje 
voorgeschoteld omdat alles nog steeds van toepassing is. 

Het fort van oelegem of onder de brug? Wat gaan we maken? Doen we een voorgerecht? Wie 
pakt de roosters mee? Hebt gij da ni meegepakt ofwa? Is het nog ver fietsen leiding? Pfft da is toch 
wel lang zo van 9 to 5...  
 
Dit zijn allemaal dingen die samenhoren met een woudloperskeuken. Zoals je dus wel kan raden is 

het vandaag woudloperskeuken. Wat houdt een woudloperskeuken in? Spreek per 4 af. Je maakt 
een een voorgerecht, 
hoofdgerecht en dessertje. 
Spreek onderling af wie wat 
meepakt. Wat je zeker nodig 
hebt is een rooster(zo een bbq 
rooster), vuurvast kookgerief( 
zie dat er niks van plastic 
boven een vuur kan smelten 
zoals stelen van een pan of 
handvaten van een pot), een 
gamel , een beker, bestek, 
stekjes, ... Als je kan neem dan 
ook goed droog hout mee. Het 
hout kan nog al nat zijn dat we 
daar vinden. Iedereen moet 

ook met de fiets komen!  

 

 

 



Zondag 25 maart van 9 tot 12 uur: Lol-weekend (geen vergadering) 

In een van mijn vorige tekstjes kon je lezen hoe wij een exclusief weekend hadden met 
alleen maar de 3dejaars. Dit weekend is echter nog exclusiever want deze keer mogen zelfs 
de 3dejaars niet mee met ons. Je hoort het goed, dit weekend is zo exclusief dat er niemand 
van jullie schatjes mee mogen. Wij zijn echter geen gemene mensen dus wij laten jullie niet 
zomaar radeloos achter. Hieronder volgen een paar activiteiten die jullie deze 
zondagvoormiddag kunnen doen om het tijdelijke verlies van jullie leiding voor dit 
weekend goed te maken.  
 
•Bereid je menu voor de komende week voor in grote porties. Vries in. 
•Bak koekjes of cake met je kinderen. 
•Kies voor de komende week je dagelijkse garderobe uit. Hang ze op aparte hangers klaar. Zo 
heb je er maar naar te grijpen. 
•Start een blog. 
•Maak een lange wandeling. Bijvoorbeeld naar de Kesselse heide. 
•Pak dat geblokte kleedje en doe een picnic in de tuin. 
•Loop nu al ( in gedachten ) je maandag-to-do lijstje af. 
•Lees dat ene boek. 
•Maak een Chi Tea Latte. 
•Ga onkruid wieden. Niets zo eestverruimend als in de tuin werken. 
•Doe een 30 minuten work-out met je baby als contragewicht. 
•Kijk een hele serie uit op Netflix. 
•Verras een paar vrienden met zelfgemaakte wenskaarten. 
•Mest je badkamerlade uit. Werp alle make-up die vervallen is, meteen weg. 

•Ga naar de Belgische kust. Alle winkels zijn er open op zondag. Doe dit niét in het 
hoogseizoen 

 
Maandag 2 tot en met vrijdag 6 april: Paaskamp 

Eindelijk is het zover! Paaskamp! Wat houdt een paaskamp zoal in zul je je afvragen? Héél 
simpel! We gaan van maandag tot vrijdag op stapkamp! Dit is een kamp waarbij we 5 
dagen lang gaan stappen in de Ardennen. Awesome! Voor dit kamp volgt er uiteraard nog 
een brief. Ik zal al even snel meegeven wat belangrijk is. Zorg ervoor dat je met 2 a 3 
personen een tent deelt. Verdeel deze tent over iedereen zijn rugzak. Je hebt per groepje 
ook een gasvuurtje nodig. Zorg ervoor dat je ook deftige botinnen hebt. Vijf dagen stappen 
op Nike’s is geen goed plan. Tenzij je na dit kamp geen voeten meer wilt hebben, ga dan 
maar je gang! Wij hebben er enorm veel goesting in! 

http://www.mamaexpert.be/2014/12/khalid-hosseini-duizend-schitterende-zonnen/
http://www.mamaexpert.be/2015/03/stream-team-event-netflix-2/


Zondag 8 april van 9 tot 12: Geen vergadering 

Aangezien we net op kamp zijn geweest en wij jullie even tijd willen geven om te bekomen 
van deze vijf dagen stappen, is het nu zondag jammer maar helaas geen vergadering. 
Voor diegene die toch iets willen doen op deze zondagvoormiddag, kan je met zen allen 
samen afspreken om bijvoorbeeld lekker leuk een wandeling door het rivierenhof te 
maken en de eendjes eten te gaan geven. Nog andere suggesties zijn: Bij iemand thuis 
afspreken om na te praten over het geweldige paaskamp, Met zijn allen naar 
bobejaanland gaan.(Je kan nu voor 50% een ticket krijgen met een actie van lotus!) Je kan 
er ook gewoon voor kiezen om voor één keer eens in je nest te blijven liggen! Volgende 
week wordt weer een topvergadering van formaat met veel chocolade eieren en konijnen! 

Zondag 15 april van 9 tot 12: Paasvergadering 

Wist je dat pasen het 
belangrijkste feest is volgens het 
christendom? Wist je dat je zus 
toen is opgestaan uit de dood? 
Raar! Wist je dat pasen ook al 
twee weken geleden was? 
Natturlijk wisten jullie dit 
allemaal al. Dat jezus wakker 
geworden is na drie dagen 
slapen is niet zo belangrijk. Wat 
wel belangrijk is, is het feit dat 
we op pasen een of ander konijn 
eren en dat we allemaal hopen 
dat we er eieren van krijgen. 

Dus nu zondag gaan we dat zeker doen. Nu hoe eren we de paashaas? We kunnen mooie 
tekeningen maken. Paastakken versieren.  Eiren heel mooi beschilderen. Dit allemaal in de 
hoop dat we dan paaseieren krijgen. Nu dit gaat allemaal van jullie afhangen! Als we alles 
goed doen, zijn wij er zeker van dat de paashaas zijn eieren wel aan ons gaat willen 
afstaan!  

Zondag 22 april van 9 tot 12: Oudervergadering 

Het is deze zondag weer die ene vergadering van het jaar , deze zondag mogen jullie in plaats 
van om 8 uur stil op te staan, en zonder al te veel lawaai naar de vergadering te 
vertrekken zodat mama en papa ook eens rustig kunnen uitslapen op zondagvoormiddag, 
jullie ouders wild wakker maken zodat ze van de schok ineens wakker genoeg zijn om mee 
om 9u op onze vergadering te staan! Ja hoor , het is oudervergadering! Wij verwachten van 
elk kindje 1 ouder, dus jullie mama en papa kunnen nu alvast excuses beginnen verzinnen 
om dit karweitje op hun wederhelft af te schuiven en zelf in hun lekkere warme beddekens 
te blijven liggen (en dan nog eens het hele bed voor zichzelf te hebben). Bereid ze al maar 
voor op een zwaar actieve voormiddag vol spel en plezier, waar menig kindertraan zal 
verwaarloosd worden met het oog op de overwinning! 
 



Zondag 29 april van 9 tot 12: Koninkrijk vergadering 

Vandaag gaan we ons eigen koninkrijk opbouwen! Wat moet je nu zoal doen om een 
koninkrijk op te bouwen? Je moet allereerst een koning hebben! Natuurlijk kan niet 
zomaar iedereen koning worden. Deze persoon moet nobel bloed hebben. Hij moet streng, 
maar rechtvaardig zijn. Hij moet regeren. Hij moet de steun van het volk verdienen. 
Kortom hij moet een goede koning zijn! Als hij dan een goede koning is moet hij zijn 
koninkrijk beheren. Hier valt onder : Nieuwe gronden veroveren; handel drijven met nabije 
koningkrijken; ervoor zorgen dat het volk tevreden blijft; het leger trainen; enz. Nadat hij 
al deze taken heeft voltooid,kan hij zichzelf een goede koning noemen. Zo kan hij dan 
later als hij oud is zijn koninkrijk doorgeven aan zijn eerstgeborene zoon zodat die alles om 
zeep kan helpen. 

 

Zondag 6 mei van 9 tot 12:  Sportvergadering 

Deze zondag zullen we zien of er onder de verkenners een rasechte jonge versie zit van 
grote sporters zoals David Beckham, Tommy Hawk, Seppe Smits of Michael Jordan. Je mag 
vandaag dus ook JE MEEST SPORTIEVE outfit aantrekken en voor een keertje jullie 
uniform mooi in jullie kast laten hangen. Zie dat je zaterdagavond het niet te laat maakt, 
en je mag voor tussen het sporten ook iets gezond voorzien om jezelf te hydrateren nadat 
al het zweet op professionele wijze uit jullie lichaam is gedwongen door jullie leiding. LET 
WEL OP, iets gezond is niet een halve liter Monster of andere energydrink die je lichaam 
gewoon vol cafeïne of taurine pompt. Denk eerder aan een voedzame sportdrank. Dan 
komt misschien de vraag op , wat is de ideale sportdrank? Nu heb ik even een klein online 
onderzoek gedaan en kan ik jullie hiermee op weg helpen. Een ideale sportdrank... 

 
•smaakt goed 
•bevat 40 tot 80 gram koolhydraten 
•40-110 mg% natrium 
•heeft een osmolaliteit van (minder dan 390 mOsm/L), bevat geen andere toevoegingen 
(gas, cafeïne, alcohol, vitaminen, …) 
 

 
 



Moesten er nog vragen of opmerkingen zijn, je weet ons 
altijd te vinden via facebook,telefoon,mail... 

 
 
 
 
 

JUNEZ                          BARTEL 
 

 
 
 

 


